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sesiunii solemne comune a C. C. al P. C. R., 
Marii Adunări Naționale și activului central 
de partid și de stat consacrată sărbătoririi 

centenarului proclamării Independentei 
de stat a României

Cetățeni ai Republicii Socialiste România,

PRIMIRI LA^TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Delegația Adunării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze

Sesiunea solemnă comună a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale și activului cen
tral de partid și de stat, consacrată săr
bătoririi centenarului proclamării Indepen
denței de stat a României, dînd o înaltă a- 
preciere expunerii prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al partidului, președintele Republicii So
cialiste România, își însușește pe deplin 
întregul conținut al acestui document de 
impresionantă ținută științifică, ideologică 
și politică, ce înfățișează procesul istoric 
al dezvoltării poporului român și afirmării 
națiunii noastre, luptele necurmate purtate 
pentru apărarea ființei proprii, a libertă
ții și independenței patriei, pentru progres 
social și o viață mai bună, marile trans
formări revoluționare ale societății noas
tre, realizările mărețe dobîndite în con
strucția socialismului, precum și liniile di
rectoare actuale și de viitor ale politicii 
interne și externe a partidului și statului 
nostru.

Aniversînd, într-o atmosferă de înălță
tor patriotism, mărețele evenimente de 
acum 100 de ani, sesiunea solemnă apre
ciază că dobîndirea Independenței de 
stat a României a constituit o încununare 
strălucită a eroicelor lupte seculare ale 
poporului nostru, un moment de impor
tanță crucială în glorioasa istorie a pa
triei. Independența este rodul grelelor 
bătălii purtate pe cîmpul de luptă, al vite
jiei fără seamăn a armatei române, a în
tregului popor, care, alături de armata 
rusă și voluntarii bulgari, au cucerit în 
1877 epocala victorie împotriva oștirilor 
Imperiului otoman, stîrnind admirația și 
simpatia întregii lumi. România a intrat 
astfel în marea familie a țărilor Europei, 
ale întregii planete ca un stat nou, inde
pendent, ca o națiune liberă, energică și

viguroasă, hotărîtă să nu mai admită nici 
un fel de tutelă asupra sa, să participe cu 
drepturi egale la viața internațională.

Evocînd această măreață pagină a isto
riei noastre naționale, aducem cea mai 
fierbinte cinstire eroilor patriei și ne ple
căm cu profundă venerație în amintirea 
celor care au luptat și s-au jertfit pentru 
dreptul sacru al poporului român de a fi 
liber și stăpîn în țara lui. Eroismul înainta
șilor de acum un secol va trăi veșnic in 
conștiința profund recunoscătoare a în
tregii noastre națiuni, iar opera făurită cu 
sîngele lor de generațiile de la 1877 va 
străluci întotdeauna în istoria noastră ca 
una din cele mai mari izbînzi pe drumul 
libertății, progresului și fericirii poporului 
român.

Sărbătorim centenarul Independenței 
de stat a României cu sentimente de 
adîncă mîndrie patriotică pentru mărețele 
succese dobîndite de poporul nostru, sub 
conducerea partidului, în dezvoltarea for
țelor de producție și făurirea economiei 
noi, socialiste, în creșterea avuției națio
nale, în înflorirea multilaterală a patriei. 
Poporul român, eliberat pentru totdeauna 
de exploatare și asuprire, schimbînd din 
temelii înfățișarea țării, își făurește o viață 
demnă și prosperă, clădește cu succes ci
vilizația socialistă și comunistă pe pămîn- 
tul României. Sesiunea solemnă relevă cu 
profundă stimă și deosebită prețuire rolul 
remarcabil și contribuția fundamentală pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adus-o și o aduce, în fruntea partidului și 
statului, la istoricele progrese dobîndite 
de națiunea noastră liberă și suverană, la 
propășirea materială și spirituală a între
gului nostru popor, la mersul ferm înainte 
al societății pe calea luminoasă a socia
lismului, bunăstării și fericirii, la consoli
darea puternică a independenței națio
nale a României.

Sesiunea comună solemnă a Comitetu
lui Central al Partidului Comunist Român, 
Marii Adunări Naționale și activului cen
tral de partid și de stat afirmă voința su
verană a întregului nostru popor de a 
lupta fără preget pentru transpunerea în 
viață a hotăririlor Congresului al Xl-lea al 
partidului, pentru creșterea în ritm înalt și 
modernizarea continuă a economiei na
ționale, perfecționarea organizării condu
cerii societății și dezvoltarea largă a de
mocrației socialiste, sporirea veniturilor 
maselor și satisfacerea în condiții supe
rioare a cerințelor lor de viață, pentru 
progresul științei, învățămîntului, culturii 
și artei și lărgirea orizontului de cunoaș
tere al tuturor cetățenilor, asigurînd astfel 
ca deceniul al optulea al acestui secol să 
intre în istoria patriei ca o perioadă de 
puternică înflorire a țării, o nouă și im
portantă treaptă în ascensiunea impe
tuoasă a poporului nostru spre culmile 
strălucitoare ale civilizației, și. progresului.

în acest măreț efort creator, vom întări 
și mai mult prietenia și frăția dintre po
porul român și naționalitățile conlocui
toare, care timp de veacuri au muncit și 
luptat cot la cot pentru dreptate socială 
și națională, pentru o viață mai bună, 
vom întări și mai puternic unitatea și 
coeziunea întregului nostru popor, sub 
conducerea partidului, în cadrul Frontului 
Unității Socialiste, sub flamura idealurilor 
înălțătoare ale socialismului și comunis
mului. Chezășia triumfului grandioasei 
opere constructive pe care o înfăptuim 
este conducerea neabătută a societății 
noastre de către Partidul Comunist Român 
— stegarul înflăcărat al intereselor su
preme ale poporului, cîrmaciul încercat al 
destinelor patriei npastre noi, apărătorul 
neînfricat al libertății, independenței și su
veranității naționale a României.

Tovarășul Nicolae Ceausescu» 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a nrimit. 
marți, delegația Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populați a Repu
blicii Populare Chineze, condusă de 
tovarășul Saifudin. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale, face o vizită oficială de 
prietenie in tara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Liao Cen-ci si Paojiletai, membri ai 
C.C. al P.C. Chinez, membri ai Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale, Guo In-fu. membru al Co
mitetului Permanent al Adunării Na
ționale. Cen Hao-su și Cian Fen-ven, 
deputati ai Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Voitee. Gheorghe Oprea. Io
sif Uglar. Ștefan Andrei. Iosif Banc. 
Nicolae Giosan. și Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R.. secretar 
al M.A.N.

A fost de fată Li Tin-ciuan. amba
sadorul R. P. Chineze la București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceausescu un 
cald mesaj de prietenie din partea 
tovarășilor Hua Kuo-fen. președin
tele Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, premierul Consi
liului de Stat al R. P. Chineze. Ie 
Cien-in, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, și Li Sien-nien. vicepremier 
al Consiliului de Stat. împreună cu 
cele mai bune urări de noi succese 
poporului român în edificarea orîn- 
duirii socialiste. Oaspetele a expri
mat, în același timp, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu sincere mulțumiri 
pentru întrevederea acordată, pentru 
ospitalitatea de care s-au bucurat 
membrii delegației în timpul vizitei 
in țara noastră, apreciind că acestea 
constituie o expresie a prieteniei trai
nice dintre Republica Populară Chi
neză și Republica Socialistă România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a mul
țumit și a rugat să se transmită to
varășilor Hua Kuo-fen. Ie Cien-in și 
Li Sien-nien un cald salut prietenesc, 
iar poporului chinez urarea de a obți
ne sub conducerea P. C. Chinez noi și

importante victorii în dezvoltarea so
cialistă a patriei sale.. Secretarul 
general al Partidului Comunist Ro
mân a subliniat că vizita delegației 
chineze reprezintă o mărturie eloc
ventă a dezvoltării relațiilor de prie
tenie dintre cele două țâri și popoare.

In timpul întrevederii au fost apre
ciate cu satisfacție bunele relații, de 
prietenie frățească, solidaritate mili
tantă și cooperare multilaterală din
tre partidele, țările și popoarele noas
tre și a fost exprimată dorința co
mună de a adinei și diversifica și mal 
mult colaborarea dintre Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză, spre binele ambelor popoare, al 
cauzei socialismului și păcii în lume.

în cadrul convorbirii s-a efectuat 
un schimb de informații în legătură 
cu activitatea poporului român și po
porului chinez pentru îndeplinirea 
planurilor de dezvoltare economică și 
socială ale celor două țări.

întrevederea a decurs într-o am
bianță de caldă cordialitate și prie
tenie.

Delegația Organizației pentru Eliberarea Palestinei
Marti. 10 mai a.c., tovarășul Nicolae 

Ceaușescu. secretar general al Par
tidului Comunist. Român, președinte
le Republicii Socialiste România, a 
primit delegația Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, formată din 
Mohsen Abou Maizar. membru al Co
mitetului Executiv al O.E.P., purtăto
rul de cuvint oficial, șeful Departa
mentului relațiilor naționale, și Tay- 

,1sir. Khalid, rne.mhru <1 .<jpn.dup.eriț 
Frontului Democratic pentru Elibe
rarea Palestinei, membru al Consiliu
lui Național Palestinean. care se află 
intr-o vizită în țara noastră, la in
vitația C.C. al P.C.R.

La primire au participat tovarășii 
Ștefan Andrei, membru .supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Haralambie A- 
lexa. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.

A luat parte, de asemenea. Imad 
Abdin. reprezentantul permanent al 
O.E.P. la București.

Membrii delegației au transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, din 
partea președintelui Comitetului E- 
xecutiv al Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, Yasser Arafat, un 
cald mesaj de prietenie, impreu-

nă cu cele mai sincere felicitări și u- 
rări de prosperitate și bunăstare po
porului român, cu prilejul implțnirii 
a 100 de ani de la cucerirea indepen
denței sale de stat, moment de im
portanță crucială in destinele națiu
nii române. Totodată, oaspeții au ex
primat recunoștință Partidului Comu
nist Român, și in mod deosebit se
cretarului său general, pentru spri- 
jinyl poliții', diplpmatie, material și 
moral acordat cauzei poporului pa
lestinean. pentru poziția constructivă 
și, acțiunile întreprinse în vederea 
găsirii unei soluții echitabile și trai
nice de realizare a păcii în Orientul 
Mijlociu.

Mulțumind. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis președintelui 
Yasser Arafat, conducerii O.E.P.. po
porului palestinean un cordial salut 
si urări de înfăptuire a năzuințelor 
de libertate, independență și progres 
social.

în cadrul convorbirii s-a procedat 
la un schimb de vederi cu privire 
la relațiile dintre Partidul Comunist 
Român și Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei, exprimindu-se sa
tisfacția față de evoluția ascendentă 
a raporturilor de prietenie si soli

daritate militantă dintre ele. in In
teresul popoarelor român și pajlesti- 
ncan. al cauzei păcii, cooperării șl 
progresului social.

Au fost abordate, dc asemenea. ® 
serie de probleme ale actualității po
litice internaționale. îndeosebi situa
ția din Orientul Mijlociu și căile de 
reglementare a acesteia.

Secretarul general al Partidului Co
munist Român, a subliniat importanța 
deosebită pe care o are pentru reali
zarea unei păci juste și durabile in 
Orientul Mijlociu solutionarea pro
blemei palestinene în conformitate cu 
aspirațiile legitime ale poporului pa
lestinean la existentă suverană și in
dependență. inclusiv prin crearea 
unui stat independent propriu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu • 
asigurat poporul palestinean. condu
cerea sa că Partidul Comunist Ro
mân. România socialistă, poporul ro
mân vor sprijini în continuare cauza 
dreaptă a poporului palestinean, vor 
acționa și în viitor pentru instau
rarea unei păci drepte și trainice in 
Orientul Mijlociu.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Jozef Barecki, redactor-șef al ziarului polonez „Trybuna Ludu“

Dragi tovarăși și prieteni,
Comitetul Central al partidului, Marea 

Adunare Națională, activul central de 
partid și de stat, reunite în această sesiune 
solemnă aniversativă, își exprimă pro
funda satisfacție pentru marile realizări 
dobîndite de partidul și statul nostru în 
activitatea internațională, în afirmarea- 
politicii externe a României de pace și 
colaborare cu toate națiunile, a cărei jus
tețe este confirmată de întregul curs al 
dezvoltării mondiale contemporane, bucu- 
rîndu-se de un binemeritat prestigiu inter
național, de stima, prețuirea și simpatia 
popoarelor, a forțelor progresiste de pe 
toate meridianele globului. Sesiunea so
lemnă apreciază în mod deosebit rolul 
hotărîtor pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îl are în elaborarea și apli
carea în viață a politicii externe a Româ
niei, relevă cu cea mai mare considerație 
dinamismul, spiritul inovator și principia
litatea cu care secretarul general al parti
dului și președintele Republicii Socialiste 
România acționează în slujba idealurilor 
înaintate ale omenirii, a cauzei libertății și 
progresului popoarelor, a destinderii și 
păcii în întreaga lume.

Sesiunea noastră reafirmă cu toată 
puterea, și în acest moment solemn, hotă- 
rîrea neclintită a întregului popor de a ac

ționa neabătut pentru dezvoltarea conti
nuă a prieteniei și colaborării cu toate ță
rile socialiste, cu tinerele state care și-au 
cucerit independența și au pășit pe calea 
dezvoltării economice și sociale de sine 
stătătoare, cu țările în curs de dezvol
tare, cu țările nealiniate, pentru pro
movarea, pe baza principiilor coexistenței 
pașnice, a unor relații largi cu toate sta
tele, fără deosebire de orînduirea socială, 
participînd tot mai activ la diviziunea in
ternațională a muncii, la schimbul mon
dial de valori. Sesiunea exprimă voința 
neclintită a României de a promova, în 
raporturile sale cu celelalte state și în în
treaga viață internațională, principiile 
nobile ale egalității în drepturi, respectu
lui independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, nerecurgerii la forță 
și la amenințarea cu forța, dreptul sacru 
al fiecărui popor de a se dezvolta liber, 
potrivit voinței și aspirațiilor sale vitale.

Exprimăm, încă o dată, în modul cel mai 
ferm, angajamentul României de a ac
ționa neobosit pentru dezvoltarea colabo
rării, prieteniei și bunei vecinătăți între 
toate țările din Balcani și transformarea 
acestei zone într-o regiune a păcii, lipsită

de arme nucleare, pentru instaurarea 
trainică pe continentul nostru a unui cli
mat de securitate, cooperare și deplină 
încredere între state, care să dea fiecărui 
popor garanția dezvoltării libere și suve
rane, la adăpost de orice agresiuni, pre
siuni din afară sau ingerințe în treburile 
sale interne. Vom milita, în continuare, cu 
toată energia, pentru soluționarea con
structivă a problemelor majore cu care 
este confruntată omenirea contemporană 
— lichidarea subdezvoltării și înfăptuirea 
noii ordini economice și politice interna
ționale, stingerea focarelor de conflicte și 
încordare care mai dăinuie în diferite 
puncte ale globului, trecerea la realizarea 
dezarmării generale și, îndeosebi, a dez
armării nucleare, democratizarea largă și 
reală a relațiilor internaționale, crearea 
unui climat de pace și colaborare rodnică 
între toate națiunile. Exprimăm hotărîrea 
fermă a Partidului Comunist Român, a 
României socialiste de a depune eforturi 
neslăbite pentru întărirea continuă a soli
darității forțelor revoluționare, progresiste, 
democratice, antiimperialiste de pretutin
deni, în lupta pentru triumful idealurilor 
de libertate și independență ale popoare
lor, pentru victoria cauzei destinderii, secu
rității și păcii internaționale.

Cetățeni ai Republicii Socialiste România,
Sărbătorind măreața aniversare a centenarului independen

ței, sesiunea solemnă a forurilor supreme ale partidului și statului 
vă adresează tuturor vibranta chemare de a munci și lupta fără 
preget pentru înaintarea fermă a patriei noastre pe calea prospe
rității materiale și spirituale, pentru afirmarea ei tot mai puter
nică în rîndul națiunilor avansate ale lumii.

Pentru toți fiii patriei noastre, fără deosebire de naționalitate 
— tineri și vîrstnici, bărbați și femei — nu există ideal mai înalt 
și datorie mai sacră decît acelea de a-și închina energia, forța 
creatoare, întreaga viață edificării celei mai drepte și mai umane 
orînduiri cunoscute în istorie — orînduirea socialistă și comu
nistă 1

Să facem totul pentru ca prin eforturile noastre neîntrerupte 
să lăsăm generațiilor viitoare o Românie tot mai mîndră și înflo
ritoare, liberă și fericită !

Să nu precupețim nimic pentru măreția și strălucirea patriei 
socialiste !

Să luptăm din toate puterile pentru triumful cauzei sacre a 
libertății și independenței tuturor popoarelor, pentru întronarea 
pe planeta noastră a unei politici noi, de egalitate deplină și res
pect între națiuni, de pace și securitate, pentru făurirea unei lumi 
mai drepte, mai echitabile, mai fericite !

Acesta să fie legămintul nostru solemn, în ziua glorioasei săr
bători a independenței patriei l

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a pri
mit. marți dimineața, pe Jozef 
Barecki, membru al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc

Unit Polonez, redactor-șef al zia
rului ..Trybuna Ludu“, organ cen
tral al P.M.U.P.

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul „Trybuna Ludu“.

în cadrul întrevederii, oaspetele a 
înminat tovarășului Nicolae Ceaușescu 
volumul „Nicolae Ceaușescu: Scrieri 
alese", apărut recent in editura po
loneză Ksiazka i Wiedza din Varșovia.

Programele adoptate de Comitetul Politic Executiv 
al C. C. al P. C. R. ilustrează preocuparea consecventă 

PENTRU RIDICAREA NEÎNTRERUPTA 
A BUNĂSTĂRII PUPURULUI

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a adoptat documente de o deosebită 
însemnătate pentru ridicarea bunăstării întregului nostru popor. Prezentăm în con
tinuare cîleva dintre prevederile cuprinse în documente.

PREVEDERI ACTUALERETRIBUȚIA 
MEDIE 
REALĂ

- în procente -
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Graficul arată că retribuția medie 
reală — care exprimă totalitatea bu
nurilor materiale și a serviciilor ce 
pot fi obținute cu suma de bani pri
mită sub forma retribuției pentru 
muncă — urmează să sporească în 
1980, comparativ cu anul 1975, cu 
30,2 LA SUTA, față de 18—22 la 
sută, cit este prevăzut in planul cin
cinal, și de 18—20 la sută, cit a fost 
prevăzut in Directivele Congresului 
al Xl-lea al partidului.

• Retribuția medie reală va fi în 
anul 1980, potrivit prevederilor ac
tuale, de 2 076 LEI, față de 1 948 lei, 
cit este prevăzut în planul cincinal, 
și de 1 595 lei, cit era în anul 1975 ;'

• Fondul de majorare a retribu
țiilor prevăzut în planul cincinal se 
suplimentează cu CIRCA 35 MI
LIARDE LEI ;

• Cu CIRCA 38 LA SUTA va 
crește, în anul 1980 față de 1975, re
tribuția nominală' netă — factor e- 
sențial pentru sporirea retribuției 
reale.
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De sub teascurile întreprinde
rii poligrafice din Bacău a vă
zut lumina cartea cu numărul 
8 000 000. Coincidența a făcut ca 
acest exemplar jubiliar să apa
ră cu ocazia zilei de 9 Mai și 
să fie dedicat chiar acestui e- 
veniment. Titlul cărții : „Inde
pendența". Ea înmănunchează o 
serie de documente inedite des
pre lupta poporului român pen
tru libertate socială, unitate sta
tală și independență națională. 
Tipărită sub egida editurii „Ju
nimea", împreună cu alte volu
me, între 
de Vasile 
constituie 
sărbătorii 
pendenței.

I
I
I
I
Icare „Ostașii noștri" 

Alecsandri, cartea se 
intr-un omagiu adus 

centenarului Inde- I
I Descoperire 

arheologică
Descoperire arheologică, deo

sebit de importantă, la ferma 
Murgeanca a întreprinderii agri
cole de stat Ograda, județul Ia
lomița. Aici, pe șantierul de 
amenajări funciare a fost scoasă 
la iveală o necropolă geto-da- 
cică. Au fost predate Muzeului 
județean Ialomița o amforă 
splendidă, ceramică dacică, bră
țări de bronz, monede elenistice. 
„Descoperirea de la Murgeanca 
— precizează muzeograful Cri- 
șan Mușețeanu — este cu atit 
mai interesantă, cu cit ea a fost 
făcută în zona de nord a Bără
ganului, întregind informațiile 
de pină acum privind viața 
antică pe aceste meleaguri. Cer
cetările continuă in vederea unei 
mai bune cunoașteri a epocii 
respective în întreg Bărăganul".

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Florile I
marinarilor

aceas- 
mare 

a fost 
ruși.

tâi de 
român 
ofițeri 
participanților

Miine, 12 mai, se împlinesc exact 
100 de ani de la acțiunea eroi
că a maiorului Ion Murgescu, 
in urma căreia a fost aruncat 
in aer, pe canalul Măcinului, 
vasul „Hizvi Rahman". cel mai 
puternic vas otoman din 
tă zonă. In actul 
bravură, maiorul 
ajutat și de doi

intru cinstirea
la acea memorabilă faptă de ar
me s-a ridicat, pe malul drept 
al Dunării vechi,- un obelisc. „ 
Deși monumentul.este destul de . 
departe de șoseaua Brăila 
Tulcea, florile de aici sini per
manent proaspete. Marinarii din 
flota fluvială au grijă ca jerbele 
de flori să rămină vii, așa cum 
vie va rămine și fapta maioru
lui Murgescu și a marinarilor 
săi.

I
I
I
I
I
I
I
I

La cota 2303 I
turism 

al Casei de cultură 
Mare, 

chip ori- 
centenaru- 
Șase din

Membrii clubului de 
„Montana" 
a sindicatelor din Baia 
au cinstit intr-un 
ginal aniversarea 
lui Independenței, 
tre cei mai entuziaști turiști, 
în frunte cu Aurel Potra, mun
citor la flotația centrală, preșe
dintele secției de drumeție a 
clubului „Montana", au escala
dat virful Pietrosul Mare din 
Munții Rodnei. După ce au stră
bătut un traseu extrem de difi
cil, acoperit pe porțiuni întregi 
cu ghețuri și zăpezi, pe o stincâ 
de granit, la inălțimea de 2 303 
metri, ei au fixat o plăcuță me
talică, pe care sînt incrustate 
stihurile primei strofe din ne
muritorul cîntec „Eroi au fost, 
eroi 
tele

I
I 1

I
I
I
I

sînt încă", însoțite de 
jubiliare „1877-1977“.

da- I
O lucrare I

i

cu patru |
autoare |

Iscusință, perseverență, miga
lă, fantezie. Iată citeva din ca- I 
litățile unui grup de patru ele- | 
ve de la Casa pionierilor din 
Satu Mare, care „pictează" cu... .
acul și cu ața. Ultima lor lu
crare : înfățișarea unui episod I 
din lupta pentru cucerirea re
dutei Grivița la 1877, pentru a 
cărui întruchipare au fost ne- I 
cesare, nici mai mult, nici mai 
puțin de... 200 000 împunsături I 
de ac ! Realizată sub îndruma- | 
rea profesoarei-maistre Ze- 
novia Matus, lucrarea ce- I 
lor patru pioniere — Adriana I 
Rațiu, Maria Chifor, Claudia 
Ocean și Simona Coț — consti
tuie un strălucit omagiu adus I 
eroilor neamului de acum o sută 
de ani și din totdeauna.

1OO de |
documente

Sint tot atitea mărturii scrise 
despre lupta răzeșilor vrinceni ■ 
din perioada anilor 1700—1850 I 
pentru libertate, dreptate și pă- 
mint. Cele 100 de documente au ■ 
intrat in patrimoniul Filialei ju- I 
dețene Vrancea a Arhivelor Sta
tului, ele fiind donate de pen- ■ 
sionarul Simion Hîrnea din Nă- | 
ruja. Pasionat cercetător al is
toriei ținuturilor Vrancei, Si
mion Hîrnea este și autorul a ” 
două lucrări intitulate „Locuri 
și legende vrincene".

Rubricâ reallzatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scinteii" J

In repetate rînduri, conducerea 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au insistat în mod 
deosebit asupra eforturilor ce se cer 
făcute pentru reducerea cheltuieli
lor materiale de producție, ca o con
diție esențială pentru creșterea efi
cientei activității economice, pentru 
reducerea costurilor. O asemenea 
sarcină trebuie să se situeze cu atit 
mai mult in atenția unei întreprin
deri textile, știut fiind că la unele 
țesături se realizează consumuri con
siderabil mal mari decît la produsele 
similare din alte țări.

Cum stau lucrurile din acest punct 
de vedere la întreprinderea textilă 
din Arad, cum acționează cei peste 
2 200 de comuniști care alcătuiesc 
puternica organizație de partid de 
aici ?

Sint multe fapte din viața colecti
vului de la I.T.A. care atestă că ac
țiunile conduse de organizația de 
partid privind reducerea consu
murilor specifice de materii pri
me, alături de cele privind creș
terea calității produselor, se află 
în centrul preocupărilor. Pe lin
gă analizele efectuate la nivelul 
conducerii întreprinderii, aceste 
probleme au constituit subiecte 
de studiu și dezbatere în mai multe 
organizații de partid — ca de pildă la 
nivelul_ comitetelor de partid de la 
filatură 1 și țesătorie 2, în organiza
țiile de bază schimbul B țesătorie 1, 
schimbul C țesătorie 2, ambalaje — 
C.T.C. 1 și altele ; au loc, de aseme
nea, ori de cite ori se simte nevoia, 
discuții sistematice cu oamenii în 
toate secțiile pentru a-i ajuta în cu
noașterea temeinică a sarcinilor si 
identificarea modalităților celor mai 
eficiente de acțiune.

— Pornind de la indicațiile date 
de conducerea partidului — ne spu
nea . tovarășa Aurelia Leucean, 
secretara comitetului de partid — 
ne-am reexaminat în spirit critic ac
tivitatea, chiar rezultatele bune. Șl 
astfel s-a ajuns la concluzia că mai 
există încă rezerve pentru rezultate 
și mai bune.

Din șirul de măsuri stabilite de co
mitetul de partid enumerăm : conti

C.E.C. continuă 
înscrierea dobînzilor 

pe anul 1976
Unul dintre avantajele impor

tante ale economisirii pe diferite 
instrumente la C.E.C. îl consti
tuie dobînda care se acordă de
punătorilor sub formă de bani și 
cîștiguri. Unitățile C.E.C. din în
treaga tară efectuează înscrie
rea dobînzilor cuvenite depună
torilor pentru sumele păstrate la 
C.E.C. în anul 1976 pe librete
le de economii „la vedere" și 
„pe termen", pe libretele de eco
nomii cu dobindă și ciștiguri. pe 
libretele de economii cu dobîn- 
dă și cîștiguri în autoturisme, pe 
libretele de economii pentru 
cumpărarea de locuințe proprie
tate personală și pe libretele de 
economii pentru turism. înscrie
rea dobînzilor se efectuează in 
tot cursul anului de către toate 
unitățile C.E.C. pentru libretele 
emise de ele. La cererea expresă 
a depunătorilor, sucursalele și 
filialele C.E.C. pot înscrie do- 
binzile cuvenite pe anii prece- 
denti și în libretele de economii 
a căror evidentă se ține de alte 
sedii contabile. Unitățile C.E.C. 
înscriu dobînzile atit la cererea 
depunătorilor, cit și cu prilejul 
efectuării operațiilor de depuneri 
sau restituiri de sume pe libre
tele menționate.

LA EXPOZIȚIA CIJ VlNZARE - HERĂSTRĂU

Mobila este frumoasă, de calitate
...scîrțîiturile sint la comercializare

în ziarul nostru din 31 martie. în- 
tr-un articol intitulat „Cum doriți să 
fie mobilat apartamentul dumnea
voastră ?“, era prezentată expoziția 
de mobilă cu vînzare din parcul He
răstrău. De fapt, după cum declarau 
atunci organizatorii, expoziția era 
mai mult decît atit: un magazin 
uriaș, reunind toate sortimentele 'de 
mobilă produse in țară. Oamenii 
aveau să vină la Herăstrău nu nu
mai să vadă, ci să și cumpere, in- 
trucît, fiind organizată sub egida 
Ministerului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții, mobila 
putea să fie contractată pe loc. ur- 
mind să fie trimisă direct la do
miciliul solicitantului.

Acum o lună, expoziția-magazin 
și-a deschis porțile. Cum își ono
rează organizato
rii promisiunile ? 
Oricine intră in 
expoziție remarcă 
abundenta, cali
tatea si diversita
tea mobilierului 
expus. Garnituri 
moderne, frumoa
se și multifuncționale. Fapt care de
monstrează, deopotrivă, strădania și 
posibilitățile întreprinderilor noastre. 
Expoziția în ansamblu este o reali
zare intr-adevăr remarcabilă, impre
sionantă. Nu sînt de mirare marea 
afluență de public, succesul ex
poziției. Deci, ceea ce părea — 
și era intr-adevăr mai greu de făcut 
— s-a făcut. Dar, cum spuneam, ex
poziția de la Herăstrău nu este 
numai expoziție, ci și magazin. Or, 
din punctul de vedere al comer
cializării mobilei expuse, între pro
misiunile inițiale ale organizatorilor 
și ceea ce se întîmplă acum în 
realitate există — ca să nu spunem 
altfel — destul loc pentru mai bine.

Pe un panou aflat în holul de la 
intrare al pavilionului scrie: „Soli- 
citanții vor viziona expoziția, ale- 
gindu-și după preferințe modelul 
respectiv, cu concursul vînzătorilor 
care se află în permanență la dis
poziția publicului". Una scrie, alta 
se petrece. Miercuri, 4 mai, din cele 
8 vînzătoare — cu „concursul" căro
ra am fi putut să ne alegem mai 
repede mobila preferată — trei — 
Stela Buligea, Camelia Grigore și 
Maria Ursache — ședeau la taifas, 
total absente la forfota din jurul lor, 
Maria Secu, vădit nemulțumită de 
faptul că era deranjată din medita
ție, s-a hotărît foarte greu să ne 
arate compartimentarea unei bucătă
rii „Felicia", iar Ioana Maraloiu. la 
întrebarea : „din ce material este 
făcută biblioteca «Perinița»?", ne-a 
lămurit: „sinceră să fiu, nu știu". 
Celelalte 3 vinzătoare vor fi fost și 

însemnări 
de cumpărător

nuarea acțiunii de reducere a greută
ții articolelor produse, fără insă a fi 
afectate calitatea și durabilitatea lor ; 
aplicarea urgentă a unor noi tehno
logii de apretare cu rășini sintetice 
indigene ; întărirea controlului și 
autocontrolului pe fluxul tehnologic ; 
îmbunătățirea dotării tehnice în ' fi
laturi, țesătorii și finisaje etc., mă
suri care, potrivit calculelor făcute, 
se vor concretiza, în 1977, in obți
nerea peste sarcinile inițiale a unor 
economii la consumurile specifice ci
frate la 10 tone fibre pentru fire tip 
bumbac, 13 tone sodă caustică, 22

tone amidon pentru încleiat și apre- 
tat.

Aplicarea tuturor măsurilor cu pro
nunțat caracter tehnic este susținută 
prin acțiuni politice. Pentru a asi
gura cunoașterea aprofundată a o- 
biectivelor ce stau în fața colecti
vului, comitetul de partid folo
sește acele forme și metode ale 
activității politice de masă care, 
în' condițiile concrete din între
prindere, s-au dovedit a fi mai 
eficiente : munca de la om la om, 
propagandă vizuală, emisiunile sta
ției de radioamplificare, activita
tea brigăzilor artistice de agita
ție. împreună cu celelalte forme 
și metode ale muncii politico-educati
ve folosite, acestea contribuie la 
creșterea spiritului de răspundere al 
oamenilor față de sarcinile de pro
ducție, la instaurarea unei discipli
ne ferme în muncă și, în final, la 
obținerea de rezultate pe măsura 
hărniciei și priceperii colectivului.

— Contactul zilnic cu muncitorii 
din secție, schimburile de păreri a- 
supra modului de a rezolva una sau 
alta din problemele ivite, munca de 
la oțn la om ne-au fost și ne sint 
de mare ajutor în soluționarea pro-

INVESTIȚIILE

„AȘTEPTAȚI!11—răspunde imperturbabil proiectantul 
Dar timpul așteaptă? Dar planul poate aștepta?

— Dacă timpul este bun. dacă sînt 
strinși laolaltă oameni puși pe treabă, 
dacă există utilaje, materiale și pro
iecte, lucrul poate să meargă strună. 
Cu o condiție : organizarea pe șantier 
să fie exemplară, incepind că proiec
tul și șfîrșind cu ultimul detaliu de 
execuție.

Intr-adevăr. Ia prima vedere apre
cierea tovarășului Vergii BOrdeianu, 
vicepreședinte al consiliului jude
țean de control muncitoresc, se con
firmă. Pe șantierul noii insta
lații a Combinatului de îngră
șăminte chimice din Slobozia, 
muncitorii, maiștrii, inginerii lucrează 
în două schimburi. La fiecare loc de 
muncă — disciplină și ordine. Cu toa
te că lucrările au început destul de 
timid, la 1 iulie 1976, siluetele viitoa
relor construcții încep de pe acum să 
se contureze.

Există însă pe șantier unele punc
te de lucru unde activitatea este gi- 

ele pe undeva, prin expoziție, dar 
nu „la vedere". Directorul expozi
ției, inginerul Gh. Albu, a încercat 
să ne explice că „în ultimă instanță 
nu asta este problema, că fetele abia 
au absolvit liceul industrial de spe
cialitate (!?) și că n-au experiență, dar 
cu timpul or să se formeze". Oamenii 
își aleg singuri mobila potrivită, în 
timp ce organizatorii n-au găsit cea 
mai simplă și operativă formulă 
pentru activitatea pur comercială pe 
care o desfășoară. Ba, dimpotrivă, 
am putea spune că o folosesc pe cea 
mai complicată. Mai intii, 6tai la 
rînd la un ghișeu deasupra căruia 
scrie „Informații", unde o funcționară 
notează pe un bilețel ce tip de 
mobilă vrei să cumperi. Cu respec
tivul bilețel în mină te așezi din 

nou. la alt rînd, 
la ghișeul alătu
rat. unde se în
cheie contractele 
sau, după caz. 
precomenzile. A- 
poi. o a treia coa
dă, la ghișeu] 
unde se întocmesc 

facturile și ' se fac documentele 
de transport. In sfîrșit — ultima 
așteptare — la casă.

Dar pentru unii șirul așteptărilor 
nu încetează nici aici. Iată ce ne-a 
relatat L. Radu, din str. Valea Călu
gărească, bl. 7, ap. 46, pe care l-am 
întilnit în aceeași zi la ghișeul de 
informații:

— Chiar din prima zi a deschide
rii expoziției am comandat o garni
tură de hol „Dana". Iată, aici, în 
documentele întocmite de funcționa
rii expoziției, scrie negru pe alb : 
„mobilierul urmează a fi livrat la 
data de 30IV 1977, dată la care cu 3 
zile (?!) înainte urmează a vă pre
zenta la unitate pentru perfectarea 
formelor de vînzare". M-am pre
zentat pe 27 aprilie și mi s-a spus 
să revin cu un telefon, pentru că 
garnitura respectivă n-a sosit incă. 
Am revenit aproape zilnic. Pentru 
ca astăzi, 4 mai. să mi se spună că 
nu mai există mobila respectivă și 
dacă vreau neapărat pot să comand 
o altă garnitură, cu altă stofă, de 
altă culoare...

Pină la urmă, lucrurile s-au 
lămurit, dar numai după o lungă ex
plicație cu directorul expoziției, care 
ne-a spus: „Comanda făcută va fi 
onorată. Funcționara de la ghișeu 
n-a știut ce să spună".

Ar trebui, poate, să se înțeleagă că 
succesul unei asemenea expoziții se 
măsoară și cu etalonul bunei serviri 
comerciale.

Florin CIOBANESCU 

blemelor, la înțelegerea corespun
zătoare a necesității acțiunilor între
prinse — ținea să releve tovarășa E- 
caterina Adler, secretara comitetului 
de partid din secția filatură. Să dau 
și un exemplu ? Nu de mult, secția 
noastră arăta ca un adevărat șan
tier, datorită lucrărilor de înlocuire 
a unor ringuri. Producția nu avea 
voie să sufere nici cantitativ, 
nici calitativ. Am discutat cu 
colectivul, și oamenii au propus or
ganizarea unor schimburi de onoare 
pentru eliminarea oricăror pierderi 
de producție. Maria Morgovan, Ele

na Mustață, Rozalia Silaghi, mași
niste la ringuri, Sofia Săcurărean, 
Cornelia Pop, Ana Ciurdar, Împreună 
cu alte colege de-ale noastre, au 
fost primele care, prin fapte, au do
vedit că înțeleg situația, că putem 
învinge și depăși greutățile de mo
ment.

...încă de la intrarea în secția fi
nisaj, atenția ne-a fost atrasă, ca de 
altfel în toată întreprinderea, de ex
presiva propagandă vizuală. Graficul 
realizărilor la zi în procente ; gaze
ta „Proprietar, gospodar, producă
tor" ; „Studiul defectologiei" (panou 
cuprinzînd mostre de țesături cu de
fecte și explicind cauzele producerii 
lor și măsurile de prevenire ce se 
impun) ; gazeta satirică „Risipa și 
indisciplina — dușmanii noștri" și 
alte asemenea utile instrumente de 
lucru ne-au îndemnat să ne oprim in 
fața lor. Peste tot — referiri concre
te la munca oamenilor, la reușitele 
și la nereușitele acestora, materi
ale care conving și mobilizează. 
Da „vitrina calității" notăm exis
tența rubricilor „Așa e bine" și „Așa 
e rău". Tovarășul Iosif Rațiu, secre
tarul organizației de partid din secție, 

tuitft, deși este strict necesar să se 
muncească in ritm alert, să se recu
pereze rămânerile în urmă. în hala 
compresoarelor, la instalația de amo
niac, surprindem o discuție revela
toare pentru situația existentă. între 
inginerul Gheorghe Calancea, care 
conduce 'lucrările 'de montaj, și ingi- 
nerui-șef al grupului de șantiere de 
la Slobozia al Trustului de construcții

Pe șantierul 
Combinatului 

ele îngrășăminte 
chimice - Slobozia

industriale din București, Mîrel Mun- 
teanu.

— N-avem front de lucru la mon
taj, deși utilajele ne-au sosit...

— Observați și dv„ am turnat 90 la 
sută din fundații, am turnat stilpii, 
sintem gata să continuăm, dar n-am 
primit incă documentația fundației 
pentru utilaje.

— Pentru partea de construcții dis
punem doar de 63 la sută din pro
iecte, deși toate trebuiau să ne vină 
încă de la 30 decembrie 1976. La toate 
insistențele noastre ni se răspunde 
mereu cu același : „așteptați" — ne-a 
spus ing. Traian Harbuz, directorul 
grupului de șantiere de la Slobozia al 
T.C.I.B.

Promisiuni. îndemnuri la... aștepta
re, dar timpul trece. Se plătesc a- 
mortizări pentru utilaje incomplet fo
losite, trebuie justificată retribuția 
oamenilor. Ce înseamnă lipsa proiec
telor ne arată și următorul exemplu : 
deși la aducțiunea apei, pe o distanță 
de 42 km, de la Călărași la Slobozia,

„S-au făcut 
verificări" ; dar 
ce s-a constatat ?

La începutul lunii 
martie a.c.. V. M. din 
București a trimis re
dacției o amplă sesi
zare prin care relata 
că este persecutat pen
tru faptul că, în timp 
ce lucra ca mecanic- 
șef la I.C.R.A.L.-He- 
răstrău, a dezvăluit a- 
buzuri și ilegalități co
mise de fosta condu
cere a acestei între
prinderi. Concret, el 
aducea la cunoștința 
redacției că i „s-a în
tocmit. în chip de răz
bunare. un dosar pe
nal. care cuprinde ca
lomnii și fictivități", 
dosar ce a fost trimis 
Procuraturii sectoru
lui 1. Autorul mai se
siza. de asemenea, că 
un lucrător de la a- 
ceastă procuratură nu 
a discutat cu el in mod 
corespunzător, „motiv 
pentru care m-am a- 
dresat procurorului-șef 
al Capitalei cu un me
moriu în care arătam 
cele de mai sus și nu 
am primit nici un răs
puns".

Firesc, o astfel de 
sesizare. în care erau 
semnalate fapte de o 
asemenea seriozitate si 
gravitate, trebuia so
luționată. potrivit le
gii. de către organul
ierarhic superior celor
criticate — 
Procuratura 
a Republicii 
România. In 

ță. redacția a trimis-o 
conducerii acestei in
stituții spre competen
tă soluționare. Aici, la 
acest nivel, sesizarea a 
fost tratată cu toată 
seriozitatea, cu res
ponsabilitatea cuveni
tă. însuși procurorul 
general a reparti
zat-o „pentru lega
lă rezolvare" primu
lui adjunct, care, la 
rindul său. a cerut di
recției I să verifice do-

sarul de urmărire pe
nală si să fie informat 
despre măsurile între
prinse. Pină aici, toate 
bune. Numai că redac
ția nu cunoaște nimic 
despre rezultatele ve
rificărilor și măsurile 
întreprinse. deoarece 
răspunsul, semnat de 
N. Bracaciu. orocuror- 
șef de direcție, este 
foarte lapidar. „Vă 
restituim scrisoarea 
numitului Manda Vic
tor și vă comunicăm 
că s-au efectuat veri
ficări cu privire la 
cele semnalate, comu- 
nicîndu-se rezultatul 
petiționarului".

Ar fi fost însă în 
spiritul legii ca și re
dacția să primească un 
răspuns din care să 
rezulte măsurile luate, 
spre informarea gene
rală a cititorilor.

respectiv, 
Generală 
Socialiste 
consecin

ne explică : „A fost suficient ca o 
singură dată să-i criticăm pe unii la 
«vitrină» pentru neglijență. pentru 
ca la scurt timp să-și facă autocriti
ca. ocupînd un loc meritat la rubrica 
evidențiaților". Cu alte cuvinte, se 
acționează cu exigență, operativ, 
concret și cu multă receptivitate 
pentru îndeplinirea planurilor de 
producție, pentru calitate.

De altfel, așa cum ne arăta și in
ginera Cristina Cojocaru, șefa servi
ciului C.T.C. și membră a comitetu
lui de partid din întreprindere, orga
nizațiile de partid, de tineret și 
sindicat din secții, cadrele de con
ducere tehnică au format un „front 
comun" în lupta pentru calitate : nu 
există ședință la care, indiferent de 
ordinea de zi, să nu figureze cel pu
țin o informare despre modul cum 
se realizează indicii de calitate, sta- 
bilindu-se operativ măsurile ce se 
impun ; în organizațiile de partid, 
numeroși comuniști au sarcini con
crete legate de îmbunătățirea cali
tății, de reducerea consumurilor ; 
la rampele de control, discuțiile din
tre controlori și muncitori au deve
nit o regulă, toate acestea ducînd, 
firește, la creșterea simțului de răs
pundere față de calitatea produselor, 
mesagere ale mărcii întreprinderii.

Colectivul întreprinderii a debutat 
bine în anul 1977. In cinstea zilelor 
de 1 și 9 mai a realizat suplimentaro 
producție fizică de aproape 250 000 
metri pătrați țesături finite. Au fost 
apoi introduse în procesul teh
nologic articole noi de tip terocel, 
altele se află în faza de pregătire, 
așteptînd intrarea în producția de 
scrie. „Sintem hotărîți — ne spunea 
secretara comitetului de partid — să 
ne consolidăm rezultatele bune, re
putația. în acest scop, am și trecut 
la reanailizarea și Îmbunătățirea pro
gramelor de activitate stabilite ini
țial, astfel îneît ele să asigure toate 
condițiile pentru îndeplinirea cores
punzătoare a obligațiilor ce ne sînt 
încredințate".

Constantin SIMION 
corespondentul „Scinteii"

au fost mobilizate forțe importante, 
totuși conductele au fost montate nu
mai pe 7 km. Se putea și trebuia — 
spun constructorii — ca lucrarea să 
fie „atacată" simultan în mai multe 
puncta-dar nu săa procedat de la în
ceput așa. pentru că proiectele au ve
nit LîrziU. In momentul de față însă 
lucrarea stagnează din lipsă de tuburi.

Uneori apar neconcordante in do
cumentație pentru solutionarea cărora 
se impune prezența proiectanților pe 
șantier. Este cazul — ca să dăm un 
exemplu — fundației de la compreso
rul numărul 5 al fabricii de amoniac. 
Proiectul a fost de trei ori refăcut, 
plimbat pe ruta Slobozia — Bucu
rești pentru că fundația compresoru
lui se suprapunea cind peste fundația 
halelor existente, cind peste diverse 
alte spatii.

O situație și mai grea există la 
fabrica de furfurol (constructor — tot 
T.C.I.B.), unde, în prezent, documen
tația este asigurată în proporție ne
satisfăcătoare. Proiectele neasigurate 
sint așteptate să sosească pe șantier 
in luna mai, in condițiile în care 
termenul de punere in funcțiune a 
fabricii este la finele acestui an, iar 
durata totală a lucrării este, așa cum 
prevede documentația, de 18 luni I

Analiza Întreprinsă de comitetul 
județean de partid pe șantier, dezba
terile cu factorii de răspundere au 
mai evidențiat și alte neajunsuri pe 
care le supunem atenției forurilor de 
resort : lipsesc balastul, tuburi premo 
și țeava de 1 000 mm. Cînd va asi
gura, deci, proiectele conducerea In
stitutului de inginerie tehnologică și 
proiectări pentru industria chimică 
din Capitală și cind va lua măsuri de 
îmbunătățire radicală a situației pe 
acest șantier Ministerul Construcțiilor 
Industriale ?

Lucian C1UBOTARU 
corespondentul „Scinteii"

Nu i-a fost 
de învățătură...

Trimisă în numele 
cooperatorilor de la 
C.A.P. Leleasca. jude
țul Olt. o sesizare a- 
ducea la cunoștința 
redacției o seamă de 
abuzuri și ilegalități 
comise de președinte
le C.A.P. din localita
te. Ion Gican. Pe lin
gă toate acestea, se a

IfI MB -■ confruntare

răta în scrisoare, el se 
comportă cu membrii 
cooperatori mai rău ca 
un vechil.

Comitetul județean 
Olt al P.C.R. ne-a in
format că s-au făcut 
cercetări de către un 
colectiv de activiști de 
partid și s-a constatat 
temeinicia sesizării. 
Atrage atenția faptul 
că aceste apucături ale 
lui I. G. sint destul de 
vechi ; el a și fost 
sancționat în urmă cu 
cîțiva ani, fiind desti
tuit din funcția de pri
mar și sancționat cu 
„vot de blam" pe li
nie de partid. Se vede 
insă treaba că nu i-a 
fost de învățătură. De 
aceea, acum s-au luat, 
firesc, măsuri radi
cale.

Așa cum rezultă 
din scrisoarea de răs
puns, respectivul con-

Vizita delegației Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze

Marti dimineața, delegația Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R. P. Chineze, condu
să de tovarășul Saifudin. mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Naționale, a vizitat Mu
zeul de Istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democra
tice din România. Oaspeții au luat 
astfel cunoștință de principalele eta
pe ale istoriei mișcării revoluționare 
Si democratice din România, ale tre
cutului de luptă al clasei muncitoare, 
de vasta activitate desfășurată de 
Partidul Comunist Român pentru ri
dicarea României pe noi culmi de 
civilizație și progres, pentru con
struirea societății socialiste multila
teral dezvoltate in tara noastră.

★

Conducătorul delegației Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R. P. Chineze, tovarășul Saifu
din. membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, vice
președinte al Comitetului Permanent

Aplicarea 
acordului global 

Una pe hîrtie, alta pe cîmpie?
La recentul Congres al consiliilor 

de conducere ale unităților agricole 
socialiste, al întregii țărănimi s-a 
subliniat necesitatea aplicării pe sca
ră largă a acordului global în I.A.S. 
Caracterul stimulativ al acestei forme 
de retribuire este asigurat de res
pectarea anumitor condiții, dintre care 
amintim : repartizarea diferențiată a 
sarcinilor de producție pe fiecare for
mație de muncă in funcție de poten
țialul productiv al terenului pe care 
îl are în primire, calcularea corectă a 
tarifelor de plată, buna organizare a 
muncii ș.a.

Am făcut o Investigație la în
treprinderea agricolă de stat Sin- 
andrei. din județul Timiș — uni
tate care dispune de o mare va
rietate de terenuri — acum cind se 
însămlnțează ultimele suprafețe cu 
porumb și alte culturi prășitoare, deci 
cînd trebuiau să fie rezolvate toate 
amănuntele cu privire la aplicarea 
acordului global. Tovarășul Robert 
Adler, directorul întreprinderii, ne 
spunea că aproape nu sînt două par
cele care sâ aibă 
același grad de 
fertilitate și că 
tocmai de aceea 
sarcinile de plan 
au fost stabilite 
diferențiat pe fie
care echipă. Din 
contractele încheiate rezultă insă 
că situația se prezintă cu to
tul altfej: in nici o fermă pro
ducțiile planificate nu au fost di
ferențiate pe echipe. La ferma nr. 4 
Hodoni, de exemplu, unde se cultivă 
504 ha cu porumb, suprafața a fost 
împărțită matematic la doi și fiecare 
echipă a primit- cite «152 ha. planifi- 
cindu-se O producție medie de 4 725 
kg boabe la hectar. Dar terenurile 
nu au același nivel de fertilitate. în 
același mod s-a procedat și în cele
lalte ferme de cîmp. S-a anulat în 
felul acest® unul din principalele a- 
vantaje ale acordului global potrivit 
căruia retribuirea fiecărei formații de 
lucru trebuie să se facă după canti
tatea și calitatea muncii depuse.

Tarifele de plată trebuie calculate 
din timp, pentru a putea fi cunoscute 
în momentul semnării contractelor 
privind munca în acord global. Or, 
din discuțiile avute cu mai multi me
canizatori de la fermele nr. 2 si 5 re
zultă că tarifele de plată nu se cunosc 
nici acum cind însămînțarea porum
bului s-a terminat. Și nici nu le-ar fi 
putut cunoaște pentru simplul motiv 
că încă nu au fost calculate ! Inițial, 
tovarășul Iosif Botched, contabilul șef 
al întreprinderii, ne-a spus că pen
tru fiecare echipă — deoarece a- 
cestea au în primire mai mult de 
patru culturi — au fost stabilite 
tarife la mia de Iei valoare a pro
ducției. Din simpla citire a metodo
logiei de aplicare a acordului global 
a rezultat însă că acest lucru este 
valabil la nivelul fermelor si nu al 
echipelor. Nu este vorba doar de ne
cunoașterea unor cerințe elementare 
în aplicarea acordului global, ci mai 
degrabă de neîndeplinirea unor obli
gații de serviciu.

Pentru obținerea unor rezultate su
perioare prin aplicarea acordului glo
bal se cere ca echipele să fie consti
tuite ținindu-se seama de dotarea 
materială și condițiile de lucru din 

La I.A.S. Sînandrei 
din județul Timiș

tinuă să aibă o com
portare n ecor es- 
punzătoare față 
de membrii cooperati
vei, lovindu-i și adu- 
cindu-le injurii și jig
niri. folosește mijloa
ce de transport ale u- 
nității în interes per
sonal. fără plată : a 
cumpărat, cu de la 
sine putere, un gater 
de la un particular, cu 
6 000 de lei. pe care u- 
nitatea nu-1 coate fo

săvîrșite. secretariatul 
comitetului județean 
de partid a hotărit 
destituirea lui din 
funcția de președinte 
al C.A.P. și sancțio-
narea pe linie de
partid cu „vot de
blam". Adunarea Re-
nerală a C.A.P.. pe
baza hotărârii comite
tului județean de 
partid, l-a eliberat din 
funcția de președinte, 
alegînd în această ca
litate pe Florea Dumi
tru.

Un răspuns complet.
: •

■

losi : a făcut unele 
construcții în C.A.P. 
fără avizul organelor 
de stat ; a comercia
lizat cereale si țuică 
ale C.A.P.. în timp ce 
unitatea nu si-a achi
tat în întregime obli
gațiile contractuale ; 
deși în anii anteriori 
i s-a atras atentia de 
mai multe ori. el a 
continuat să creeze u- 
nele plusuri de cerea
le și țuică, fără să fie 
evidențiate în actele 
de contabilitate ale 
C.A.P. și la magazii ; 
a tinut oile persona
le (șapte) Ia C.A.P., 
fără să plătească ceva 
și s-a sustras de la 
achitarea cotei de lină 
către stat. Mai grav e 
faptul că tot timpul 
s-a sustras de la con
trolul organizației de 
partid... Față de a- 
baterile și abuzurile 

al Adunării Naționale, a oferit, marți, 
un dineu.

Au participat tovarășii Ion Dincă, 
Gheorghe Oprea. Iosif Banc. Nicolae 
Giosan, Constantin Dăscălescu, pre
cum și vicepreședinți și secretari al 
M.A.N., Ion Popescu-Puțuri, pre
ședintele Asociației de prietenie 
româno-chineză, și membri ai con
ducerii asociației, deputați în M.A.N., 
precum și Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Au luat parte Li Tin-ciuan, amba
sadorul R. P. Chineze la București, și 
membri ai ambasadei.

In timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, to
varășii Nicolae Giosan și Saifudin au 
toastat in sănătatea tovarășilor 
Nicolae Ceausescu și Hua Kuo-fen, 
pentru dezvoltarea și întărirea conti
nuă a prieteniei româno-chineze. a 
colaborării pe diverse planuri, a so
lidarității militante între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
Chinez, între popoarele român si chi
nez, pentru pace și înțelegere între 
popoare. (Agerpres) 

fiecare fermă. Practic, în toate fer
mele vegetale ale I.A.S. Slnandrei au 
fost formate cite două echipei de me
canizatori. Dar. pe cîmp. munca este 
organizată fără să se tină seama de 
împărțirea oamenilor pe echipe. Pe 
una din parcelele fermei nr. 2 Carani 
erau concentrate toate utilajele la în
sămînțarea porumbului : 5 grape cu 
discuri, 3 combinatoare și 3 semănă
tori. Ing. Dumitru Olăreanu, șeful 
fermei, ne spunea : „Am format două 
echipe, dar Ia semănat trebuie să 
grupăm toate utilajele pe aceeași par
celă. Avem o singură instalație pen
tru pregătirea erbicidelor cu care tre
buie să alimentăm toate semănătorile. 
De asemenea. însăși organizarea teri
toriului ne-a obligat să comasăm 
parcelele pentru a mări randamentul 
utilajelor. In al treilea rînd. eu ca 
specialist trebuie să supraveghez di
rect calitatea lucrărilor, să fiu alături 
de mecanizatori. Nu am putea reali
za tonte acestea dacă mecanizatorii ar 
lucra separat, pe parcele diferite". La 
ferma nr. 5 Orțișoara am întîlnit a- 

celași mod de or
ganizare a mun
cii. „De fapt, nici 
la celelalte lu
crări. cu excepția 
întreținerii cultu
rilor. nu se res
pectă alcătui

rea echipelor — ne spune ing. 
Avram Tirziu, șeful fermei. In 
fermă sînt 5 combined bine pre
gătiți. Anul trecut, ei au muncit 
insă într-o formație de 12 combine 
șl au trecut pe rind prin toate fer- 
mele din I.A.S. Din propria experien
ță am ajuns la concluzia că mecani
zatorii nu execută în echipa lor nici 
jumătate din volumul de lucrări pla
nificate".

Să fie oare acestea probleme ce nu 
pot fi rezolvate ? La recentul Congres 
al țărănimii s-a subliniat, că organi
zarea muncii și. deci, angajarea pro
ducției in acord global trebuie să se 
facă în așa fel îneît să se asigure fo
losirea cit mai eficientă a mijloacelor 
mecanice și a forței de muncă. întări
rea răspunderii lucrătorilor pentru re
coltă. cointeresarea lor în sporirea 
randamentelor la hectar. De altfel. în 
metodologia de aplicare a acordului 
global — și acest lucru trebuie să fie 
cunoscut și folosit atunci cînd situa
ția o impune, așa după cum am vă
zut că este cazul în unele ferme de 
la I.A.S. Sînandrei — se menționea
ză : „La fermele vegetale. unde 
condițiile specifice de producție, 
organizarea muncii și valorificarea 
producției nu permit constitui
rea a două sau mai multe echipe 
de lucru, contractul-angajament de 
retribuire în acord global se încheie 
la nivel de fermă între șeful acesteia 
și directorul I.A.S.". Să nu se cunoas
că această prevedere ?

Lucrările agricole sînt în plină des
fășurare. Iată de ce se impune inter
venția neintîrziată a organelor agri
cole județene pentru înlăturarea ope
rativă a deficientelor existente în or
ganizarea aplicării acordului global, 
îmbunătățirea organizării muncii re
prezintă condiția de bază pentru 
realizarea unor producții superioare, 
eficiente.

Ion TEODOR

în care sînt redate 
măsurile ce au fost 
luate împotriva abuzu
rilor comise de Ion 
Gican. Cu o observa
ție : răspunsul a fost 
trimis redacției cu o 
mare întîrziere, încăl- 
cindu-se astfel hotărî- 
rile de partid și de 
stat privind soluțio
narea scrisorilor oa
menilor muncii. Or. 
respectarea termene
lor de rezolvare a scri
sorilor nu este facul
tativă.

Concis, la obiect
Comitetul de partid al sectorului 8 : Din cer

cetările întreprinse a reieșit că șeful autobazei 
nr. 6 Puișor — Transcom. ing. Nicolae Constan
tin. l-a insultat pe impiegatul de mișcare Paul 
Dascălu. în consecință, șeful autobazei a fost 
retrogradat din funcție pe timp de 6 luni.

Consiliul popular al municipiului Craiova : In 
activitatea unității de exploatare a transportu
rilor în comun au mai existat unele deficiențe, 
pe care conducerea — prin analizele ce le face 
cu personalul de bord — le-a examinat cu aten
ție, luând măsuri de remediere a lor. In prezent, 
pe traseul 15 s-a mărit numărul de autobuze, 
satisfăcîndu-se astfel cerințele publicului călător.

Comitetul municipal Pitești al P.C.R. : Au 
fost luate măsuri pentru repararea dispensaru
lui comunal Ștefănești și mai buna aprovizio
nare a acestei unități sanitare cu cele necesare, 
în același timp, a fost analizată activitatea ca
drelor sanitare din comună, care nu întotdeauna 
îsi realizează la un nivel corespunzător îndato
ririle. stabilindu-se mai bine atribuțiile pe care 
le au în raza comunei Ștefănești.

întreprinderea de încălțăminte „Arta" Oradea : 
„A fost expediată o pereche nouă de încălțămin
te pe adresa tov. Struc Mihai. Nu cunoaștem 
motivul neprimirii ei. vom cerceta la P.T.T. si 
vom urgenta ca încălțămintea să ajungă repede 
la destinație. îi cerem scuze pentru neajunsurile 
provocate. Cazul a fost prelucrat cu factorii răspunzători".

Neculal ROȘCA
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SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI 
ROMÂNO-SOVIETICE

1NTÎLN1RI Șl CONVORBIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, cu 
TOVARĂȘUL LEONID 1L1C1 BREJNEV, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, desfășurate în anul 1976.

SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI 
ROMÂNO-IUGOSLAVE ’

1NTÎLNIR1 Șl CONVORBIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, cu 
TOVARĂȘUL 1OS1P BROZ T1TO, președintele Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, cu prilejul vizitelor reciproce în 
perioada 1973—1976.

SUB SEMNUL PRIETENIEI FRĂȚEȘTI 
ROMÂNO-BULGARE

ÎNTÎLN1R1 Șl CONVORBIRI ALE TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste România, cu 
TOVARĂȘUL TODOR J1VKOV, prlm-secretar al Comitetului 
Gentral al Partidului Comunist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare Bulgaria, cu prilejul 
vizitelor reciproce în perioada 1974—1976.

O întrecere în care toți participanții au cîștigat

Concursul i
Peste cîteva zile, pa

nourile de onoare ale 
școlilor profesionale sl 
liceelor de specialitate 
din întreaga tară vor 
face cunoscute nume
le celor mal buni e- 
levi în strungărie. lă- 
cătuserie. matriterie 
S.a.m.d. Sînt titluri de 
mîndrie a căror rivni- 
fă decernare este aș
teptată cu emoție și 
interes de cei aproa
pe 4 000 de partici
pant! la Concursul pe 
meserii și specialități 
pentru elevii școlilor 
profesionale si liceelor 
de specialitate din în
treaga tară, concurs a 
cărui fază finală, după 
etapele preliminare pe 
clasă, pe școală, pe 
zona geografică si pe 
ministere, a început la 
data de 6 mai.

Organizat sub egida 
C.C. al U.T.C.. Minis
terului Educației si 
învătămîntului. a ce
lorlalte ministere cate 
tutelează scoli si licee 
de specialitate, con
cursul este astfel con
ceput incit să valori
fice. la nivelul de 
pregătire specific fie-

3 meserii și
cărui tinăr. valențele 
instructiv-educative ale 
integrării învătămîn
tului cu producția, să 
cultive dragostea pen
tru meseria aleasă si, 
concomitent, formarea 
de autentice talente 
profesionale în cît mai 
multe domenii de ac
tivitate. In acest an. 
de pildă, el iși pro
pune stimularea și 
perfectionarea activi
tății de instruire prac
tică a elevilor la dis
ciplinele de specialita
te si, implicit, spo
rirea contribuției eco
nomice a învătămîntu
lui în cadrul procesu- 
lui de integrare cu ac
tivitatea productivă.. 
Ca urmare, probele 
practice ale concursu
lui. prevăzute să se 
desfășoare în ateliere
le de producție ale u- 
nitătilor economice 
sau ale școlilor. ■ sînt 
astfel concepute îneît 
să contribuie la reâîi- 
z„rca cit mai îuulțor 
repere din planurile 
economice ale între
prinderilor sau la 
dezvoltarea și diverși-

specialități
ficarea bazei materia
le a învătămîntului.

în același timp însă, 
desfășurarea concursu
lui se Înscrie și ca un 
factor de seamă în ac
țiunea de orientare 
școlară și profesiona
lă. La Brașov, unde 
concursul reunește me
seriile și specialitățile 
anartinînd industriei 
construcțiilor de ma
șini. la Sibiu și Ora
dea, unde-și dau în- 
tîlnire cei mai buni e- 
levi în zootehnie și 
mecanică agricolă, la 
Suceava, unde juriul 
va conferi titlul de 
„cel mai bun tîmplar" 
sau la Deva, unde se 
reunesc cei mai tineri 
mineri. întrecerea va 
fi urmărită, alături de 
profesori și părinți, de 
numeroși elevi ai șco
lilor generale, dornici 
ei înșiși ca, mai de
vreme sau mai tirziu, 
să atingă performanțe 
profesionale ■ asemenea 
colegilor lor mai mari.

Tuturor-merită.-să ie 
urăm deplin succes !

Mihai 
IORDANESCU

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 și 14 mai. în țară : Vreme răcoroasă 
și ușor instabilă la început apoi în în
călzire. Cerul va fi schimbător. Vor că
dea ploi locale și cu caracter de aver
să mai frecvente în nordul și estul ță
rii. Vînt potrivit cu unele intensificări. 
Minimele vor fi cuprinse între 6 șl 16 
grade, izolat mal coborîte în depresiuni, 
iar niaxlmele între 14 și 24. local mai 
ridicate Ia sfîrșitul .intervalului. în 
București : Vreme răcoroasă și ușor 
instabilă la început, apoi în încălzire. 
Cer .schimbător favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

O SPORT ® SPORT t V
PROGRAMUL I

9.00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : ,.Frunze care ard“ de 

I,D. Sîrbu. Adaptare pentru televi
ziune de Ada d’Albon.

11,40 Din plinul inimii
11,55 Telex
16,00 Telex

16,05 Teleșcoală : Centenarul Indepen
denței

16.35 Curs de limba germană
17,05 Cabinet de perfecționare profesio

nală
17,25 Din țările socialiste
17.35 Ritm și grație. Program muzical- 

coregrafic primit de la Televiziu
nea egipteană

17.50 Moștenire pentru viitor. Cîntărețl 
ai Independenței : George Coșbuc

18.30 Forum cetățenesc
19,0* *0  Contraste în lumea occidentală : 

subconsumul și risipa
• Echipa feminină de floretă a 

României (Ecaterina Iencic-Stahl, Su- 
zana Ardeleanu. Magdalena Bartoș, 
Marcela Moldovan și Viorica Țurcan) 
s-a situat pe locul intîl în „patrulate
rul" disputat la Paris, totalizînd 2 
victorii, urmată de formațiile Unga
riei, Franței și Italiei. Reamin
tim că tot la Paris sportiva româncă 
Ecaterina Iencic-Stahl a cîștigat 
„Cupa Jeanty".
• Marți, la Hamburg, într-o pârti

ei pentru primul tur al campionate
lor internaționale de tenis ale R.F. 
Germania, jucătorul român Ion 
Tiriac l-a Învins cu 6—2, 6—3 pe 
vest-germanul Jiirgen Fassbinder.

• Disputată pe traseul Lodz-To- 
run, cea de-a 3-a etapă a competi
ției cicliste „Cursa Păcii" a fost cîș- 
tigată de rutierul cehoslovac Vlasti- 
mil Moravec, cronometrat pe distan
ta de 160 km cu timpul de 3h36’54”. 
Pe locurile următoare, în același
. 'mp ou învingătorul au sosit Iuri. 
Zaiet, Valeri Ceaplîghin și Vladimir 
Osokin din echipa U.R.S.S., polone
zul Brzezny și iugoslavul Marinko- 
vici. Ciclistul român Mircea Romaș- 
canu. clasat pe locul doi la sprintul 
cu premii de la Wloclawek. a sosit, 
de asemenea. în același timp cu pri
mul clasat în etapă. Lider al cla
samentului general se menține Aavo 
Pikkus (U.R.S.S.), urmat de polone
zul Mytnik la 37” și Osokin 
(U.R.S.S.) la 46”. Astăzi se desfă
șoară etapa a 4-a. Torun—Poznan.

• Au luat sfîrșit întrecerile turneu
lui international de box de la Ple
ven. Un frumos succes a repurtat 
pugilistul român Marin Ifrim, care a 
ocupat primul loc la categoria 
„mijlocie". In finală el l-a învins 
prin abandon în repriza a doua pe 
bulgarul Vasiliev.

• în Sala Floreasca din Capitală 
s-a disputat aseară al doilea meci 
amical dintre selecționatele de 
baschet ale României și Bulgariei. 
Au cîștigat baschetbaliștii români cu 
scorul de 101—98. în primul meci, 
disputat luni seară, echipa României 
întrecuse formația Bulgariei cu 
103—88.

• Sala sporturilor din Oradea a 
găzduit aseară întîlnirea prietenească 
de baschet dintre echipa poloneză 
Gwardia Wroclaw, care întreprinde 
un turneu si formația Dinamo din 
localitate. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 90—77 (61—43) în favoarea 
sportivilor polonezi.

• Aseară la Salonic, în prelimi
nariile campionatului mondial de fot
bal (grupa a IX-a europeană), Gre
cia — U.R.S.S. 1—0 (0—0). în clasa
mentul grupei conduce Ungaria (3 
puncte din 2 jocuri), urmată de Grey 
cia (3 puncte din 3 meciuri) și 
U.R.S.S. (2 puncte din 3 partide).

• Cu prilejul unui concurs atletic 
disputat la Koln, campioana olimpică 
Annegret Richter (R. F. Germania) 
a realizat cele mai bune performan
țe mondiale ale sezonului în pro
bele de sprint. Annegret Richter a 
fost cronometrată cu timpul de 11” 
în cursa de 100 m și cu 22”8/10 in 
proba de 200 m.

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Totul pentru om
20,15 Telecinemateca. Ciclul „Mari ci

neaști" — John Houston. ,.Paradi
sul'*  — producție a studiourilor a- 
mericane. Premieră TV

21.50 ,,Cîntarea României". Festivalul
creației și hărniciei

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
20.00 Agenda culturală a Capitalei
20.30 Pagini de umor : Noi aventuri în 

epoca de piatră
20.55 ,,Spirala" — poem cinematografic
21,10 Actualitatea bucureșteană : „Sem

nătură colectivă"
21.30 Telex
21.35 Vîrste — reportaj
21,50 Bijuterii muzicale

UtTURAt' Jff’ CAR
• CARAȘ-SEVERIN. Sub în

grijirea redacției ziarului „Fla
mura" a fost editat un nou su
pliment social-politic și cultu- 
ral-științific. Sub genericul 
„Caraș-SQverin la scara revolu
ției tehnico-științifice", a apă
rut reportajul „Noul, ca nece
sitate, noul ca performantă 
umană", care relevă preocupă
rile comuniștilor, ale colective
lor de . muncă din județ pentru 
finalizarea la timp a noilor pro
duse, ridicarea tehnicității aces
tora și realizarea exemplară a 
sarcinilor de investiții. Publica
ția valorifică totodată, creația 
literar-artistică din județ, noile 
apariții editoriale. La Oteiu 
Roșu se desfășoară „Zilele cul
turii", manifestare integrată in 
Festivalul național „Cîntarea 
României", care își propune să- 
pună in valoare potentele cultu- 
ral-artistice și educative din 
acest important centru siderur
gic al Banatului. în comuna Ef- 
timie Murgu. localitatea natală a 
cărturarului și patriotului, a 
avut loc lansarea unei mono
grafii dedicate acestei persona
lități bănățene. (N. Cătană). 
• VlLCEA. La Casa de cultură 
a sindicatelor din Rm. Vîlcea a 
avut loc faza finală a concursu
lui „1907 în județul Vîlcea", la 
ale cărui etape, de masă și zo
nale, au participat peste 20 000 
de tineri. Concursul a fost ur
mat de un apreciat spectacol 
de teatru, poezie și muzică sub 
genericul „Deschid sfînta carte 
a istoriei", susținut de membrii 
cenaclului „Arcade" de pe lin
gă Muzeul memorial „Nicolae 
Bălcescu". (Ion Stanciu). • SĂ
LAJ. în Bobota și Benesat, co
mune ale Sălajului limitrofe cu 
județele Sa tu Mare și Mara
mureș, au avut loc tradiționale 
manifestări cultural-sportive 
ocazionate de inaugurarea „por
ților sălăjene", lucrate din lemn 
și sculptate cu măiestrie, în for
me și motive specifice locului. 
Inaugurarea acestor porii, numite 
ale omeniei, constituie un feri
cit prilej ca, anual, să se în- 
tîlnească formații culturale și

sportive din Sălaj cu cele din 
județele vecine. (Ion Mureșan).
• BRĂILA. în holul clubului 
„Progresul" este deschisă ex
poziția județeană a 27 de ar
tiști amatori participant la 
Festivalul national „Cîntarea 
României". Sînt prezentate lu
crări de pictură, grafică, sculp
tură și fotografii, realizate in 
cercurile și cenaclurile de artă 
plastică și de fotografie din în
treprinderile și instituțiile mu
nicipiului. Teme predilecte : 
evenimentele istorice sărbători
te in acest an. (Mircea Bunea).
• HUNEDOARA. La Deva a 
ieșit de sub tipar suplimentul 
politic, social-cultural „Ritmuri 
hunedorene", editat de redacția 
ziarului local „Drumul socialis
mului” în colaborare cu Comi
tetul județean Hunedoara pen
tru cultură și educație socialistă. 
Din cuprins menționăm edito
rialul „Partidul — stindardul 
împlinirii întregului popor", mai 
multe pagini grupate sub ge
nericul „Independența — aspi
rație seculară a poporului ro
mân", versuri dedicate partidu
lui, patriei, eroismului poporu
lui nostru, reproduceri după lu
crări expuse de plasticienii 
hunedoreni la expoziția de artă 
județeană, reportaje, cronici li
terare și dramatice, aspecte ale 
creației tehnice din C. S. 
Hunedoara și din unitățile mi
niere ale Văii Jiului. (Sabin Io- 
nescu). • DOLJ. „Continuitatea 
la izvoarele patriei" (volumul 
II) este titlul culegerii literare 
editate de Centrul județean de 
îndrumare a creației populare 
și a mișcării artistice de masă. 
Tematica versurilor, montajelor 
literare și pieselor de teatru — 
în total 140 de creații aparți- 
nînd a 85 de creatori locali — 
înmănuncheate în lucrare este le
gată de marile evenimente ani
versare ale acestui an. Cule
gerea constituie un util instru
ment de lucru pentru formațiile 
de amatori antrenate în Festiva
lul național „Cîntarea Româ
niei". (Nicolae Băbălău).

LA COMBINATUL CHIMIC 

VALEA CĂLUGĂREASCĂ

Toate instalațiile — 
repuse în funcțiune 

la întreaga capacitate

MESAJE DE FELICITARE CU^PRILEJUL 
CENTENARULUI INDEPENDENTEI

Colectivul Combinatului chimic 
Valea Călugărească a repus în func
țiune la întreaga capacitate toate 
instalațiile avariate de cutremurul 
de la 4 martie, îndeplinindu-și ast
fel angajamentul asumat în cinstea 
centenarului independentei de stat a 
României.

Linia a 3-a de acid sulfuric a în
ceput să producă in ziua de 7 mai, 
iar linia a 2-a se află în probe pen
tru atingerea temperaturii de regim.

Pentru rezolvarea problemelor 
tehnice și constructive deosebit de 
complexe, colectivul combinatului a 
primit un sprijin prețios din partea 
specialiștilor veniti din alte între
prinderi, beneficiind și de ajutorul 
neprecupețit acordat de unitățile 
Ministerului Apărării Naționale.

Totodată, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii întreprinderii au stabilit 
un program de măsuri concrete me
nite să asigure recuperarea integra
lă pînă la sfîrșitul anului a pierderi
lor provocate de seism, creînd pre
mise pentru înfăptuirea exemplară a 
sarcinilor actualului cincinal. (Ager- 
pres). -

Cronica zilei
„Impresii de călătorie din Spania" 

și-a intitulat pictorul Iulian Olariu 
expoziția pe care a deschis-o marți 
în sala din strada Mihai Eminescu, 
sub egida Uniunii Artiștilor Plastici 
și Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea. In alocuțiu
nile rostite cu prilejul vernisajului, 
conf. univ. Adina Nanu și Jose Car
los Gonzales-Campo Dal-Re, ambasa
dorul Spaniei la București, au rele
vat valoarea expoziției și contribuția 
unor astfel de manifestări la dezvol
tarea relațiilor culturale româno- 
spaniole. Au participat Ioan Botar, 
secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe și 
Uniunii Artiștilor Plastici, oameni de 
artă și cultură.

★

In cadrul Festivalului national 
„Cîntarea României", Teatrul „Bu- 
landra" a prezentat, marți, in sala de 
festivități a întreprinderii „Trico- 
dava" din Capitală, spectacolul 
„Curcubeu peste Dunăre". Scenariul, 
alcătuit de artista emerită Irina Ră- 
chițeanu, reunește texte ale unor scri
itori români clasici și contemporani, 
care au cîntat în versuri și proză mo
mente ale luptei pentru cucerirea in
dependentei ,de stat a țării.

(Agerpres)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România i
Iubite tovarășe,
Sărbătorind în această zi istorică de 9 Mai 1977 centenarul proclamării 

independentei României, doresc să exprim tovarășului Ceaușescu și, prin 
intermediul său, poporului român, Partidului Comunist și Guvernului Repu
blicii Socialiste România, în numele poporului angolez, al Comitetului Central 
al M.P.L.A., al Guvernului Republicii Populare Angola și al meu personal, 
cele mai călduroase felicitări.

Victoria poporului român asupra ocupantului otoman și luptele care au 
urmat împotriva ambițiilor expansioniste ale guvernelor vecine, care au 
culminat în august 1944 cu insurecția națională armată împotriva hoardelor 
naziste și fasciste, se înscriu într-o lungă tradiție de luptă curajoasă, de 
patriotism, de voință arzătoare, inexorabilă pentru unitatea și independenta 
națională.

Republica Populară Angola, care, ca și Republica Socialistă România, a 
cunoscut secole de ocupație rușinoasă, se simte identificată cu lupta și 
triumful revoluției voastre. Opțiunea noastră socialistă întărește și mai mult 
această comunitate de idealuri și poziții.

Lupta popoarelor pentru libertate, unitate națională, integritate teritorială 
și pentru independență și suveranitate, din păcate, încă nu s-a sfîrșit.

Victoriile pe care atît de greu le-am dobîndit ne impun marea respon
sabilitate ca, concomitent cu întărirea și consolidarea victoriilor obținute, să 
depunem toate eforturile pentru a ajuta popoarele încă oprimate să se 
elibereze de sub jugul asupritor. Și pe acest tărîm Republica Populară 
Angola și Republica Socialistă România se află alături, pentru a acorda 
ajutorul lor internaționalist popoarelor care în lumea întreagă luptă pentru 
independenta lor.

Această zi festivă, pe care Republica Socialistă România o sărbătorește 
azi, este, în același timp, o zi festivă pentru celelalte popoare, și cu cea mai 
mare bucurie ne alăturăm vouă.

Transmit urări de sănătate și fericire pentru tovarășul Ceaușescu și de 
bunăstare și prosperitate poporului frate al României.

Dr. AGOSTINHO NETO
Președinte al M.P.L.A.,

Președinte al Republicii Populare Angola

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Româniat

Domnule președinte și dragă măre prietene,
In această zi fericită tind poporul român prieten sărbătorește, în condiții 

de unitate șl libertate națională, cea de-a 100-a aniversare a proclamării in
dependenței frumoasei și marii sale țări, ne este deosebit de plăcut să adre
săm Excelentei Voastre, în numele poporului centrafrican, al Partidului Na
țional și al nostru personal, felicitările noastre vii și călduroase, să expri
măm Excelenței Voastre și întregului popor român urările noastre cele mai 
bune de sănătate, fericire ți prosperitate.

în acest moment istoric, poporul centrafrican este cu inima alături de 
bravul popor prieten al României și împărtășește bucuria și mindria sa legi
timă. Ca întotdeauna, sintem convinși că, datorită înțelepciunii și dinamis
mului dumneavoastră, națiunea română va merge mereu înainte în lupta sa 
pentru progres în toate domeniile și că relațiile excelente de prietenie dintre 
țările noastre vor servi Ca bază unei cooperări tot mai fructuoase și vor con
tribui la cauza păcii în lume.

Vă rog să primiți, domnule președinte și dragă mare prietene, asigură
rile considerațiunii noastre foarte înalte și prietenești.

Maiestatea Sa BOKASSA I
Împăratul Africii Centrale

vremea Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 100-a aniversări a independentei tării dumneavoastră, 
rog pe Excelența Voastră să primească felicitările mele călduroase, precum 
și cele mai bune urări ale poporului grec și ale mele pentru fericirea dum
neavoastră personală și pentru prosperitatea poporului român prieten.

CONSTANTIN TSATSOS
p ' Președintele Republicii Elene

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul centenarului independenței României, guvernul și poporul 
Sri Lanka mi se alătură in a vă transmite sincere felicitări și cele mai bune 
urări dumneavoastră, guvernului și poporului Republicii Socialiste România.

SIRIMAVO R. D. BANDARANAIKE
Prim-ministru al Republicii Sri Lanka

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi de către poporul român a centenarului indepen
denței României, am plăcerea ca, în numele poporului și guvernului Repu
blicii Democratice Sudan, să vă transmit călduroase felicitări, să urez Exce
lenței Voastre sănătate și fericire, iar poporului român prieten progres și 
prosperitate în continuare, sub înțeleaptă dumneavoastră conducere.

GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI
V Președintele

Republicii Democratice Sudan

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu Ocazia sărbătoririi centenarului proclamării independenței de stat a 
tării dumneavoastră. îmi este plăcut să adresez Excelentei Voastre cele mai 
bune felicitări și urări.

General-locotenent
JORGE RAFAEL VIDELA

Președintele Națiunii Argentinene

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării centenarului proclamării independenței României, 
doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai calde felicitări din partea Con
siliului Federal, precum și urările cele mai bune de fericire personală și de 
prosperitate pentru poporul român.

KURT FURGLER
Președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Istoricul și fericitul prilej al aniversării centenarului proclamării inde
pendentei României îmi oferă deosebita plăcere de a transmite Excelentei 
Voastre și poporului român. în numele meu și al poporului israelian. cele 
mai cordiale felicitări. Fie ca România să intre în cel de-al doilea secol al 
independentei sale cu prosperitate în continuă creștere ; fie ca tara să se 
bucure de pace și fericire veșnică.

EPHRAIM KATZIR
Președintele Israelului

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Cu ocazia centenarului eliberării poporului dumneavoastră de sub jugul 

otoman și al independentei de stat a României, Comitetul Central al A.K.E.L. 
vă transmite cele mai călduroase felicitări și cele mai bune urări dumnea
voastră, Partidului Comunist Român și poporului român.

EZEKIAS PAPAIOANNOU
Secretar general al A.K.E.L.

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Vă rog să binevoiți a accepta în numele meu și al Guvernului Regatului 
Țărilor de Jos cele mai călduroase urări cu ocazia centenarului independenței 
de stat a României.

Urez tării dumneavoastră și poporului român un viitor fericit și prosper.
JOOP M. DEN UYL

Prim-ministru
al Regatului Țărilor de Jos

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării centenarului independenței României, imi est» 
deosebit de plăcut să vă adresez cele mai vil felicitări, evocînd elanul me
morabil care a dus în secolul trecut la împlinirea aspirațiilor poporului ro
mân prieten.

Franța este fericită să se alăture omagiului pe care România îl aduc» 
astăzi celor care au personificat voința sa de independentă și hotărirea de 
a fi ea însăși.

Exprimîndu-vă încrederea mea în viitorul României, in contribuția sa la 
cauza păcii, precum și în întărirea prieteniei și cooperării franco-cotnâne, 
vă adresez cele mai bune urări pentru fericirea dumneavoastră personală 
și a poporului român.

VALERY GISCARD D'ESTAING

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia centenarului independenței statului român, vă adresez, domnule 
președinte, felicitările mele cele mai cordiale, precum și cele mai bune urări 
pentru dumneavoastră personal și pentru continua prosperitate a națiunii 
române.

URHO KEKKONEN
Președintele Republicii Finlanda

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării centenarului independenței României, rog p» 
Excelenta Voastră să primească urările mele cele mai bune de fericir» 
personală și de prosperitate pentru poporul României.

ANTONIO RAMALHO EANES
Președintele Republicii Portugheze

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării primului centenar al proclamării independentei 
tării dumneavoastră, am plăcerea să transmit Excelentei Voastre și prin 
dumneavoastră nobilului popor român cele mai cordiale felicitări, urări d» 
întărire continuă a legăturilor de prietenie și cooperare loială car» unesc 
țările noastre, de fericire personală pentru Excelenta Voastră.

General de divizie

FRANCISCO MORALES BERMUDEZ CERRUTTI
Președintele Republicii Peru

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării centenarului independentei României, Îmi face o 
deosebită plăcere să vă adresez sincere felicitări. Totodată, în numele parti
dului. guvernului și poporului .mauritanez, precum și în numele meu personal, 
vă transmit urări de fericire și prosperitate dumneavoastră, guvernului și 
poporului prieten al României.

Sînt convins că legăturile de prietenie și cooperare care leagă cele două 
țări ale noastre Vor continua să se dezvolte și să se întărească spr» binele 
celor două popoâre.

Cu foarte înaltă considerație,
MOKTAR OULD DADDAH

Președintele
Republicii Islamice Mauritania

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă adresăm dumneavoastră personal și poporului român sincerei» 
noastre felicitări și cele mai bune urări cu ocazia centenarului independenței 
de stat a României.

IULIANA și BERNHARD

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării centenarului independenței României, adresei 
Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune urări pentru 
prosperitatea poporului român.

CARL GUSTAF
Regele Suediei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia centenarului proclamării independenței României, Marea Ducesă, 
și eu personal vă adresăm cele mai 'călduroase felicitări.

Reinnoim urările noastre cele mai bune pentru fericirea și prosperitate» 
poporului român.

JEAN
Mare Duce al Luxemburgului

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării centenarului independenței țării dumneavoastră, 
îmi face plăcere, _ domnule președinte, să vă transmit cele mai cordiale 
felicitări, împreună cu urările cele mai călduroase de fericire personală a 
Excelentei Voastre și de progres continuu al poporului român.

JUAN CARLOS I
Regele Spaniei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia centenarului proclamării independenței de stat a României, 
vă rog să primiți, domnule președinte, sincerele mele felicitări și toata 
urările mele pentru fericirea dumneavoastră personală, cit și pentru fericirea 
și prosperitatea poporului Republicii Socialiste România.

MARGARETA a H-a
Regina Danemarcei

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a centenarului independenței Republicii Socialist» 
România, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre cele mai cordiala 
felicitări, însoțite de cele maibune urări de sănătate personală, precum și 
de pace și prosperitate continuă pentru poporul și țara dumneavoastră.

TUANKU YAHYA PUTRA IBNI AL-MARHUM
SULTAN IBRAHIM
Suveran al Malayeziei

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a aniversării centenarului independenței României gu
vernul și poporul Republicii Indonezia mi se alătură în a transmite Exce
lentei Voastre, guvernului și poporului Republicii Socialiste România felici
tări cordiale și sincere, bune urări de fericire și sănătate personală de pro
gres și prosperitate pentru poporul Republicii Socialiste România.

General SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

în numele președintelui interimar al Indiei, B. D. Jatti al guvernului 
și poporului Indiei, ambasadorul acestei țări la București, ’s. L. Kaul a 
adresat președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu ’ cu 
prilejul istoricei aniversări a centenarului independenței României o tele
gramă prin care exprimă sincere felicitări și cele mai bune urări pentru 
șeful statului și guvernul român, de progres și prosperitate continuă 
poporului prieten român.
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Manifestări consacrate aniversăriiAZI ÎNCEPE VIZITA ÎN REPUBLICA ARABĂ EGIPT • •

A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU centenarului Independenței de stat
TI A. • •

Ambasadorul României in India 
si-a prezentat scrisorile de acreditare

„Poporul egiptean se pregătește
să întîmpine pe președintele României 
cu caldă prietenie și profund respect"

Cairo, capitala Republicii Arabe 
Egipt, care in ultimii ani a mai fost 
martora unor impresionante manifes
tări ale prieteniei româno-egiptene 
prilejuite de întâlniri la nivel inalt, 
se pregătește să primească din nou 
cu sentimente de aleasă stimă și con
siderație pe înalții oaspeți din Româ
nia socialistă. După cum se știe, 
sint așteptați să sosească aici pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. care vor efectua o vizită 
oficială de prietenie în R.A.E.. la 
invitația președintelui Mohamed An
war El Sadat și a soției sale, doam
na Gihane Sadat.

în întâmpinarea acestui eveniment 
de o importantă deosebită în istoria 
relațiilor româno-egiptene. marea 
metropolă de pe malurile Nilului s-a 
împodobit sărbătorește. Pretutindeni 
se văd drapelele de stat ale Româ
niei si Egiptului, portretele celor doi 
președinți. La întretăierea unor mari 
artere de comunicație s-au instalat 
panouri uriașe cu inscripții de salut 
în cinstea înalților soli ai poporului 
român, a prieteniei și colaborării din
tre cele două țări.

Interesul viu cu care sînt aștep
tate această vizită, convorbirile din
tre cei doi președinți a fost eviden
țiat de cunoscute personalități egip
tene cu care am avut prilejul să 
vorbim în aceste zile. „Poporul egip
tean — ne-a declarat dl. SAYED 
ZAKI, secretar al C.C. al Uniunii So
cialiste Arabe, președintele Asociației 
de prietenie egipteano-română — se

pregătește să întîmpine pe președin
tele Nicolae Ceaușescu cu dragoste 
și prietenie, cu admirație și recunoș
tință pentru marele rol pe care-1 joa
că în eforturile pentru instaurarea 
unei păci juste si durabile în întrea
ga lume. Salutăm poporul român 
prieten si pe liderul său. dorindu-le 
succes si prosperitate. Adresăm pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros : „Bine ați venit în Egipt".

Asemenea cuvinte, care dau glas 
prieteniei, stimei și considerației față 
de președintele 
față de România și poporul român, 
vin să sublinieze, așa cum a făcut-o 
vicepreședintele Egiptului. Mohamed 
Husni Mubarak, cu prilejul vizitei 
sale la București, stadiul înalț, al re
lațiilor dintre cele două țări, rolul 
deosebit pe care l-au avut în reali
zarea cursului ascendent al acestora 
întâlnirile de la Cairo și București 
dintre președinții Ceaușescu si Sadat.

Presa, radioul, televiziunea din ca
pitala Egiptului acordă spații largi 
vizitei șefului statului român, semni
ficației pe care ea o are pentru ex
tinderea și adîncirea cooperării și 
conlucrării bilaterale pe cele mai di
verse planuri dintre România și 
Egipt. Dr. MOURSI SADD EDDIN, 
președintele Serviciului de stat pen
tru informații din cadrul Ministeru
lui Culturii și Informațiilor al R.A.E., 
vorbind la postul de radio Cairo, a 
relevat importanta acestei vizite, a 
convorbirilor pe care le va prilejui 
„intr-un moment cînd se intensifică 
eforturile pentru reluarea lucrărilor 
Conferinței de la Geneva".

Nicolae Ceaușescu,

în convorbirea pe care am avut-o 
cu d-sa, dr. Moursi Sadd Eddin a 
relevat că „în ultimii ani. sub im
pulsul convorbirilor dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar EI 
Sadat, conlucrarea romăno-egipteană 
s-a adincit și s-a diversificat pe plan 
politic, economic și cultural. La 
București se află in prezent la studii 
un mare număr de studenti egipteni". 
„Opinia publică egipteană — a spus 
apoi interlocutorul — așteaptă cu viu 
interes vizita șefului statului român 
și este convinsă că aceasta va ridica 
pe o treaptă și mai înaltă relațiile 
tradiționale de prietenie si colaborare 
româno-egiptene".
Publicațiile „AL 

„AL GOUMHOURIA", 
d’EGYPTE" și altele 
ultimele zile, o serie 
relevă, la rîndul lor. 
dentă a raporturilor 
tre cele două țări. Posturile de radio 
și televiziune egiptene au consacrat 
emisiuni speciale țării noastre cu pri
lejul centenarului Independenței de 
stat. în acest context, ele au salutat 
apropiata vizită în R.A.E. a șefului 
statului român. Ziarul „Al Goum- 
houria" a scris că „întâlnirile dintre 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Anwar El Sadat de la Cairo si Bucu
rești au avut un rol hotărîtor în dez
voltarea si adîncirea relațiilor bilate
rale". Ziarul ÎȘÎ exprimă convingerea 
că „noul dialog la nivel înalt va fi 
încununat de succes".

AHRAM", 
„JOURNAL 

au înserat, in 
de articole care 
evoluția ascen- 
prietenești din-

Cairo
Nicolae N. LUPU

Declarația reuniunii de ia Londra 
a principalelor state industrializate 

occidentale
• Șomajul și inflația — principalele probleme ce confruntă 
economia occidentală • Dificultățile economice impun reducerea 

tarifelor vamale, evitarea creării de noi bariere în viitor
LONDRA 10 (Agerpres). — în de

clarația dată publicității la încheierea 
reuniunii la nivel înalt a principa
lelor state industrializate capitaliste 
— S.U.A., Franța, Marea Britanie, 
R.F. Germania, Italia. Japonia. Ca
nada — sint evidențiate problemele 
economice mai importante care con
fruntă astăzi aceste țări, precum și 
?nasurile preconizate pentru a le face 
ață.
După ce subliniază că în economia 

țărilor participante la reuniune „per
sistă încă probleme serioase, îndeo
sebi șomaj și inflație", documentul 
arată că „sarcina noastră cea mai 
urgentă este crearea a noi locuri de 
muncă, concomitent cu reducerea in
flației. Inflația nu reduce șomajul, 
dimpotrivă, ea este una din cauzele 
majore ale acestuia". Neliniștea celor 
șapte țări participante la reuniune 
fată de aceste fenomene economice 
negative este relevată, de asemenea, 
de declarație, care notează : „Sintem 
deosebit de preocupați de șomajul 
in rîndul tineretului, de asigurarea 
de locuri de muncă pentru tineret. 
Politica protecționistă stimulează șo
majul, sporește inflația și subminea
ză bunăstarea". Atenuarea puterni
celor fenomene de șomaj si in
flație, care se condiționează re
ciproc, ar putea fi realizată, după 
părerea țărilor participante la reu
niunea de la Londra, prin „redu
cerea dezechilibrului in domeniul 
balanțelor de plăți", al căror „deficit 
pe anul curent ar putea să atingă 45 
miliarde dolari". în acest sens, in de
clarație se relevă necesitatea „elimi
nării surselor 
adoptarea unei 
teze deficitele 
acțiuni pentru
monetare, precum și recurgerea la 
finanțări din partea Fondului Mone
tar Internațional. „Vom urmări, atit 
pe plan național, cit si prin institu
țiile internaționale adecvate, preci
zează par.ticipanții la reuniunea de 
la Londra, să promovăm soluții pen
tru crearea de noi locuri de 
și posibilități de consum prin 
derea comerțului si să evităm 
rile care ar limita comerțul".

Declarația subliniază, de asemenea, 
faptul că „dificultățile economice- 
continue fac și mai imperioase redu
cerea tarifelor vamale ; măsuri care 
să permită realizarea unei reduceri

interne de inflație", 
politici care să limi- 

balantelor de plăti, 
creșterea stabilității

muncă 
extin- 
măsu-

substanțiale a barierelor netarifare 
în comerț si evitarea de noi bariere 
in viitor ; o abordare reciproc accep
tabilă in ce privește agricultura, pen
tru asigurarea în mai mare măsură 
a resurselor alimentare mondiale', 

în legătură cu problemele dezbă
tute la reuniune, premierul englez 
James Callaghan releva : „Vom pu
tea depăși aceste probleme dacă apli
căm in practică măsurile asupra că
rora am căzut de acord". La 
său, premierul japonez. Takeo 
da. a subliniat că problemele 
trebuie să le facă fată lumea 
lă sint mai grave decit cele ale ani
lor ’30. „Acesta e motivul pentru care 
ne-am întrunit la Londra — a spus 
el — conștienți că dacă am eșua, 
aceasta ar Însemna un dezastru". 
Premierul italian. Giulio Andreotti, a 
subliniat că discuțiile s-au purtat 
avindu-se conștiința deplină a gravi
tății momentului, știindu-se. de ase
menea. că răul care lovește comuni
tățile naționale ale „celor șapte" și 
pune in pericol viitorul lor poate fi 
îndepărtat printr-o acțiune la nivel 
mondial. El a arătat că. in cadrul ac
tualei situații economice, un fenomen 
deosebit il reprezintă problema șoma
jului și angajarea în lupta împotriva 
acestui flagel, manifestat îndeosebi in 
rândurile tineretului. El a subliniat că 
„între drepturile fundamentale ale 
omului se află și dreptul la muncă, 
Pe care trebuie să fim în mășură să 
ajungem să-l asigurăm tuturor, in 
special tinerilor, fată de care răspun
derea noastră este mai accentuată". 
Cancelarul R. F. Germania. Hel
mut Schmidt, a spus : „Șomajul 
rămine principala problemă a țărilor 
industrializate". Mergind oe aceeași 
linie, președintele Franței. Giscard 
d’Estaing, a relevat că „trebuie să 
facem astfel incit toți tinerii care 
aspiră la un loc de muncă să se poată 
alătura eforturilor generale". El a 
precizat : Echilibrul mondial depinde 
de un nou echilibru economic, pre- 
conizind. in acest cadru, un mare 
efort in vederea încheierii cu succes 
a Conferinței Nord-Sud.

Observatorii de presă consideră că 
rezultatele conferinței la nivel inalt 
de la Londra sint o recunoaștere ge
nerală că economia capitalistă e con
fruntată cu gravele probleme ale șo
majului și inflației, ale crizei ener
getice, pentru care nu s-au avansat 
propuneți noi de rezolvare.

Expoziție consacrată 
vieții și activității 

președintelui /. B. Tito
BELGRAD 10 (Agerpres). — La 

Belgrad a lost inaugurată expoziția 
intitulată „Tito", prin care sint mar- 
cate aniversarea a 40 de ani de la 
preluarea conducerii partidului comu
niștilor iugoslavi de către președin
tele Iosip Broz Tito și cea de-a 85-a 
aniversare a zilei sale de naștere, re
latează agenția Taniug. Numeroase 
fotografii, documente, cărți și diferite 
obiecte ce alcătuiesc fondul de expo
nate prezintă personalitatea președin
telui iugoslav, viața și activitatea sa, 
contribuția lui la cauza revoluției, 
precum și contribuția revoluției iugo
slave la teoria șt practica socialismu
lui științific. I

In diverse târî ale lumii au con
tinuat manifestările consacrate mar
cării centenarului Independentei de 
stat a României.

Ambasadorul României la Buda
pesta. Victor Bolojan. a depus în ci
mitirul Rakosliget din capitala Un
gariei, la monumentele eroilor români 
căzuți în timpul celui de-al doilea 
război mondial pentru eliberarea Un
gariei, o coroană de flori.

De asemenea. în memoria celor 42 
mii soldați si ofițeri români care 
și-au jertfit viata pentru eliberarea 
Ungariei de sub dominația fascistă, 
din partea Ambasadei române din 
Republica Populară Ungară au mai 
fost depuse coroane de flori la monu
mentele și mormintele acestora în lo
calitățile Debrecen, Szeged, Miskolc, 
Gyor, Megyaszo, Niyrenihăza.

Ambasadorul țării noastre la Cairo, 
Petru Burlacu. a rostit 
la posturile egiptene de 
leviziune.

La televiziune a fost 
emisiune specială de o 
oră dedicată centenarului. Au fost 
prezentate filmul documentar „Inde
pendenta — năzuință de veacuri a 
poporului român" și secvențe din fil
me documentare românești privind 
realizările obținute de poporul nos
tru în anii construcției socialiste.

La principalul post de radio în 
limba arabă a fost transmisă o emi
siune specială sub titlul ..România 
cu ocazia Zilei Independenței".

în localitatea Kumrovec din R.S.F. 
Iugoslavia a avut loc o ceremonie, cu 
acest prilej fiind oferite din partea 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" Șco
lii politice superioare de partid ..Io- 
si p Broz Tito" un set de cărți cu- 
prinzînd operele tovarășului Nicolae 
Ceausescu, documentele Congresului 
al XI-lea al P.C.R.. precum și diver
se lucrări social-politice.

La „Centrul de studii interna
ționale Bandaranaike" din Colombo 
a avut loc o reuniune. în cadrul că
reia ambasadorul tării noastre a 
predat bibliotecii centrului un set de 
cărți, cuprinzînd operele președin
telui Nicolae Ceaușescu.

Relatările informează că la Ulan Ba
tor, Brazzaville, Lusaka, Nouakchott și 
la Islamabad au. avut loc conferințe 
de presă. în cadrul cărora ambasado
rii României în capitalele respective 
au făcut expuneri relevînd semnifi
cația acestui mare eveniment în viata 
poporului român.

în diferite capitale, printre care 
Phenian. Dar es Salaam. Brazzaville, 
Damasc. Nouakchott. Teheran. Lusa
ka. Kuweit. Colombo, au fost organi
zate expoziții de fotografii și de 
carte românească, precum si gale ale 
filmului. Au fost înfățișate, cu acest 
prilej, aspecte ale luptei popor,ului 
român pentru independentă de stat 
si libertate, imagini din munca po
porului român pentru construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

La ambasada țării noastre din 
Paris a fost organizată o reuniune la 
care au participat președinții grupu
rilor parlamentar si senatorial de 
prietenie Franța—România, alte per
sonalități-ale vieții politice si cultu
rale din capitala Franței.

o cuvîntare 
radio și te-
transmisă o 
jumătate de

La Copenhaga. Asociația Dane
marca—România a organizat o reu
niune, in cadrul căreia profesorul 
Morten Lange a făcut o expunere 
despre tara noastră.

în orașul Dison din Belgia a fost 
organizată o seară românească, la 
care au participat personalități ale 
vieții politice. Cu acest prilej, depu
tatul socialist Y. Ylieff, primarul lo
calității, a relevat semnificația eve
nimentului sărbătorit, realizările po
porului român.

Sub egida Ministerului Informații
lor și Turismului, la Teheran. în ca
drul manifestărilor prilejuite de ziua 
de 9 Mai, a apărut volumul „Româ
nia ieri, azi. miine", care prezintă 
aspecte din istoria, geografia și eco
nomia tării noastre.

Sub egida Asociației de prietenie 
Siria—România, la Damasc a fost or
ganizată o adunare festivă. Au luat 
cu vîntul Yossouf Assâad, membru al 
Comandamentului Regional al Parti
dului Baas Arab Socialist, președin
tele asociației, și Emilian Manciur, 
ambasadorul României la Damasc.

în capitala Italiei, la „Accademia 
di Romania" a fost inaugurată o ex
poziție fotografică și de carte oe 
tema centenarului. A luat cuvintul 
ambasadorul tării noastre. I. Mărgi- 
neanu. Manifestări dedicate eveni
mentului au avut loc. de asemenea, 
în orașul Milano.

La Lisabona a avut loc vernisajul 
expoziției de fotografii „Independen
ta de stat a României". Au luat cu- 
vîntul ambasadorul României. Marin 
Iliescu, și secretarul de stat Jose 
Maria Roquelino.

în incinta Parlamentului britanic a 
avut loc. sub auspiciile Grupului par
lamentar anglo-român si Asociației 
de prietenie Marea Britanie — Româ
nia. o adunare festivă. Despre însem
nătatea evenimentului au vorbit am
basadorul României la Londra. Pretor 
Popa, președintele Grupului parla
mentar anglo-român. James Johnson, 
și președintele Asociației 
nie Marea Britanie — 
Harry Francis.

La adunarea festivă a 
de prietenie suedezo-române. care a 
fost organizată la Casa de cultură 
„A.B.F." din Stockholm, au vorbit 
despre semnificația evenimentului 
scriitorul Henry Peter Matthis, pre
ședintele asociației, și 
tării 
siliu.

La 
avut 
torie

La 
a fost organizată o adunare festivă, 
urmată de un spectacol susținut de 
un grup de artiști ai Operei Române. 
Semnificația evenimentului a fost 
evocată de Marjatta Vaeaenaenen. mi
nistrul culturii, și Constantin Vlad. 
ambasadorul României la Helsinki. 
De asemenea. în Finlanda a fost edi
tat volumul „România ieri, azi, 
miine".

La 9 Mai. In cadrul lucrărilor Con
siliului Executiv al Uniunii poștale 
universale, care reunește delegații din 
peste 40 de țări, președintele prezi
diului ședinței plenare a adresat 
calde felicitări poporului român 
ocazia sărbătoririi centenarului 
dependentei de stat.

DELHI 10 (Agerpres). — Președin
tele interimar al Indiei, B. D. Jatti. a 
primit marți pe ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al României în 
India, Dumitru Niculescu, care și-a 
prezentat, scrisorile de acreditare, Cu 
acest prilej, din partea președintelui 
Republicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, ambasadorul român a 
transmis președintelui interimar al 
Republicii India un mesaj.

B. D. Jatti a exprimat calde mul

țumiri pentru mesaj și a rugat să sa 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cordiale salutări și urări de 
sănătate și fericire. Președintele in
terimar al Indiei a făcut aprecieri e- 
logioase la adresa luptei poporului 
român pentru cucerirea independentei 
naționale, a realizărilor obținute de 
țara noastră pe calea dezvoltării eco
nomice și sociale și a politicii externe 
active și principiale promovate de 
România.

ORIENTUL MIJLOCIU
® Convorbiri între președinții Siriei și S.U.A.

noastre în Suedia.

de priete- 
România.
Asociației

ambasadorul 
Teodor Va-
Tel Aviv aUniversitatea din

loc deschiderea catedrei de is- 
a României.
palatul ..Finlandia" din Helsinki

cu
In-

rîndul 
Fuku- 
cărora 
actua- agențiile de presă transmit

PîiîîlîrS Președintele Angolei, 
Agostinho Neto, a primit pe ambasa
dorul României la Luanda. Ion Mo- 
raru. în cadrul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej a fost exa
minat stadiul actual al colaborării 
economice româno-angoleze, expri- 
mindu-se satisfacția pentru evoluția 
ei pozitivă.

președintele

In sprijinul destinderii. 
Comunicatul dat publicității la în
cheierea convorbirilor de la Ankara 
dintre ministrul de externe al Tur
ciei. Ihsan Sabri Caglayangil, și mi
nistrul de externe al R. P. Polone, 
Emil Wojtaszek, subliniază dorința 
celor două țări de a extinde pe mul
tiple planuri relațiile bilaterale. Cei 
doi miniștri au evidențiat, dorința 
guvernelor lor ca întâlnirea de la 
Belgrad să creeze cele mai bune con
diții pentru un schimb constructiv de 
păreri vizînd consolidarea procesului 
de destindere.

Comunicatul comun iugo- 
slavo-libian privind «sorbi
rile dintre delegațiile celor două țări, 
conduse de. St ane Do lanț, secretar al 
Comitetului' Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. și Abdel Salam Jal- 
loud. secretar general adjunct al 
Congresului General al Poporului al 
Jamahiriei Arabe Libiene Socialiste 
Populare, dat publicității la Belgrad, 
relevă satisfacția părților pentru dez
voltarea cu succes a relațiilor bila
terale in diferite domenii. în ce pri
vește problemele internaționale ac
tuale. o atenție deosebită a fost acor
dată inițiativelor țărilor nealiniate și 
ale țărilor in curs de dezvoltare vi- 
zind stabilirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Intîlnire. Kim Ir Sen- secre* 
tarul general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea,
R. P. D. Coreene, s-a întâlnit cu El
Hcd.j Omar Bongo, secretarul general 
al Partidului Democrat Gabonez, pre
ședintele Republicii Gaboneze. aflat 
în vizită oficială la Phenian, infor
mează agenția A.C.T.C.

La invitația președintelui 
R.S.F.I., Iosip Broz Tito, la Bel
grad a sosit. Intr-o vizită oficială de 
prietenie. Raymond Arthur Chung, 
președintele Republicii Cooperatiste 
Guyana.

In perspectiva reuniunii 
de la Belgtad. Reședințele 
S.U.A.. Jimmy Carter, aflat lâ Lon
dra. a declarat, ziariștilor că Statele 
Unite si aliații lor împărtășesc do
rința de a face, utilă și constructivă-' 
proiectata reuniune de la Belgrad în 
problemele securității. „Vom aborda 
această intîlnire, a spus el. intr-un 
spirit de cooperare si nu de confrun
tare". Totodată, președintele S.U.A. a 
subliniat că la Belgrad va trebui să 
se examineze „aplicarea, de toate ță
rile interesate, a tuturor clauzelor 
Actului final de, la Helsinki" — ob
servatorii occidentali apreciind că 
aceasta constituie o importantă 
schimbare de nuanță fată de pozițiile 
limitative anterioare.

Alegeri legislative în 
MarOC. După ° reuniune a Con
siliului de Miniștri prezidată de re
gele Hassan al îl-lea. la Rabat s-a 
anunțat că. la 3. iunie. în Maroc, ur
mează să aibă loc alegeri legislative. 
Campania electorală, stabilită pentru 
o perioadă de 15 zile, se va desfășura 
in a doua jumătate a lunii mai.

Represiune sîngeroasă 
în Rhodesia. urmare a ac-
țiunilor represive, de vinerea 
trecută, ale forțelor de poliție rho- 
desiene împotriva populației de cu
loare din zona Ndanga, din sud-es- 
tul Rhodesiei, au fost înregistrați 38 
de morți și numeroși răniți, infor
mează A.F.P.
dente este cel mai mare de 
putui mișcării de rezistență 
lației de culoare.

Bilanțul acestor inci- 
la înce-
a popu-

TodorDBCSS. Academicianul
Pavlov, membru al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele de onoare al Aca
demiei de Științe din. R.P. Bulgaria, 
a încetat din viață la vîrsta de 87 de 
ani — informează agenția B.T.A.

0 puternica furtuna de 
Zăpadă s*a abătut, luni, asupra 
unei întinse zone din nord-estul 
S.U.A. în unele regiuni, stratul de 
zăpadă, care a atins 30 de cm. a 
perturbat traficul rutier, făcind ne
cesară intervenția utilajelor de des
zăpezire. Vîntul, de o deosebită inten
sitate, 
siune.
mene 
putea 
S.U.A.

a distrus linii de înaltă ten- 
Conform prognozelor, feno- 

mcteorologice similare s-ar 
produce si in alte regiuni ale

• DATE NOI PRI
VIND ORIGINEA Șl E- 
VOLUȚIA LUNII. Ce
tind proprietățile magnetice 
ale rocilor selenare, oame
nii de știință din Leningrad 
au reușit să citească noi pa
gini din istoricul Lunii. Folo
sind roci aduse de stațiile au
tomate „Luna-16“ și „Luna-20'‘, 
cercetătorii au demonstrat că 
satelitul natural al planetei 
noastre s-a format ca un corp 
ceresc independent, în urmă cu 
aproximativ două miliarde de 
ani, și a avut un cimp magne
tic propriu, care era de 25 de 
ori mai slab decit cel al Pămin- 
tului. Aceasta atestă faptul că 
în acea perioadă Luna' a avut 
un nucleu interior, în prezent, 
după cum se știe, satelitul na
tural al Pămintului nu are 
cimp magnetic. Cu ajutorul 
unor aparate speciale, în mos
trele de rocă selenară s-a pu
tut descoperi și măsura o „me

morie magnetică" sui-generis 
despre trecut. Concluziile și 
calculele magnetologilor au o 
mare însemnătate pentru rezol
varea problemei originii și evo
luției Lunii, precum și a altor 
corpuri cosmice.

• COBAI UMAN. 
Un student în medicină din Ca
lifornia, lipsit de resursele fi
nanciare necesare continuării 
studiilor, a găsit în cele din 
urmă o soluție. El și-a oferit 
corpul testării unor vaccinuri 
cutanate, primind în schimb 30 
dolari. Mai târziu i s-a propus 
o afacere și mai rentabilă. Cer
cetători oncologi urmau să-i 
extragă celule din plămini, cu 
ajutorul unor aparate compli
cate. A acceptat și acest supli
ciu. in schimbul a 70 dolari 
ședința. Studentul strîmtorat 
beneficiază acum de banii pen
tru studiu, iar cercetătorii res
pectivi de un nesperat cobai 
uman.

• PERIPLU AFRICAN 
ANTIC REEDITAT. Recon- 
struirea unei nave cu pinze 
egiptene. așa cum arăta cu 
1 500 de ani inainte de e.n.. și 
efectuarea la bordul ei a unui 
ocol al Africii — acesta este 
proiectul unui grup internațio
nal de oameni de știință, care 
vor să demonstreze, în decurs 
de 15—18 luni, că anticii aveau 
deplina posibilitate de a naviga 
pe mari distanțe și timp înde
lungat. Proiectul a fost pre
zentat, zilele trecute, la Cai
ro de către navigatorul An
dre Gil-Artagnan. în ce pri
vește nava, ea va fi copia fi
delă a celei a reginei Hatshep- 
sout. cu o lungime de 24 m și 
o lățime de 4.5 m. așa cum a- 
pare în basorelieful de pe 
templul funerar de la Karnak.

• ÎMPOTRIVA MA- 
REELOR NEGRE. ° centri- 
fugă destinată combaterii ma- 
reelor negre a fost pusă la

punct de un inginer din Roma. 
Ea poate aspira substanțele po
luante ce se depun la suprafața 
mărilor și lacurilor, atit lingă 
maluri, cit și în larg. Două 
pompe creează vid la baza apa
ratului, care are forma unui ci
lindru. Substanțele poluante, 
ca. bunăoară, petrolul, sint as
pirate in partea centrală a cilin
drului și trimise spre rezervoare 
de decantare. Capacitatea de 
tratare este de 500 litri pe minuț.

• EXCAVATOR CĂ
ȚĂRĂTOR. ‘ 
giană a realizat 
original care se 
pante abrupte.

) firmă norve-
un excavator 

poate cățăra pe 
Excavatorul, in

greutate de 5 tone, este montat, 
pe un șasiu articulat, avind 
două roți care pot lua orice po
ziție in funcție de teren. El este

prevăzut, de asemenea, cu o 
consolă, care este folosită pen
tru stabilitate și care, totodată, 
poate ajuta la remorcarea ex
cavatorului de către un autoca
mion.

• PENTRU SALVGAR
DAREA FAUNEI. Alertați 
de faptul că în ultimii 100 de 
ani au dispărut cu desăvirșire 
din Franța 300 de specii de a- 
nimale, un grup de oameni de 
știință francezi inițiază in pre
zent o serie de acțiuni de salv
gardare a speciilor amenințate 
cu dispariția. Atenția se va În
drepta în primul rind spre 
crearea condițiilor de menți
nere a castorilor, din care au 
mai rămas doar citeva zeci de 
exemplare, și a caprelor negre, 
vinate fără milă de braco
nieri.

GENEVA 10 (Agerpres). — Pre
ședintele Statelor Unite. Jimmy Car
ter, și președintele Siriei. Hafez Al 
Assad, au avut, luni, la Geneva con
vorbiri asupra situației din Orientul 
Mijlociu. Ei au examinat, între altele, 
problema frontierelor în zonă si a mij
loacelor de garantare a securității 
acestora, a declarat ziariștilor Zbig
niew Brzezinski, consilier al pre
ședintelui S.U.A. pentru problemele 
securității. El a calificat întrevede
rile ca „extrem de prețioase, pline de 
învățăminte și foarte amicale".

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte privind pacea în Orientul Mij
lociu. precum și problema palesti- 
neană, sub un dublu aspect : al re
prezentării palestinenilor la Confe
rința de pace de la Geneva și al unei 
reglementări de ansamblu a chestiu
nii palestinene. Cei doi președinți au 
apreciat că „Conferința de pace de la 
Geneva trebuie pregătită cu grijă 
pentru a i se asigura reușita" — a 
adăugat Brzezinski. El a subliniat, pe 
de altă parte, că obiectivul principal 
al întâlnirii dintre Jimmy Carter și 
Hafez Al Assad a fost acela de a 
permite celor doi șefi de stat „sta
bilirea unui contact personal".

Referindu-se la convorbirile dintre 
președinții Statelor Unite și Siriei, 
agenția France Presse informează că.

potrivit opiniei observatorilor diplo
matici de la Geneva, acestea vor con
tribui la impulsionarea eforturilor de 
restabilire a păcii în Orientul Mijlo
ciu.

într-o scurtă declarație făcută pre
sei înaintea întrevederii, Jimmy Car
ter a reafirmat „dreptul poporului 
palestinean la o patrie". El a anun
țat că, după încheierea actualei runde 
de întâlniri cu liderii țărilor arabe și 
ai Israelului. îi va încredința secre
tarului de 'stat Cyrus Vance misiunea 
de a efectua un turneu în Orientul 
Mijlociu, pentru încurajarea mersului 
șpre reluarea negocierilor de pace.

în cadrul aceleiași conferințe de 
presă, președintele Siriei și-a expri
mat optimismul în legătură cu evo
luția situației din Orientul Mijlociu, 
atrăgind atenția însă că prin aceasta 
nu înțelege că soluționarea proble
melor va veni de la sine. Președin
tele sirian a evidențiat necesita*'-'  , 
recunoașterii drepturilor legitime ale 
poporului palestinean. precum și a 
retragerii Israelului din toate terito
riile arabe ocupate în 1967. El a re
afirmat dorința Siriei ca lucrările 
Conferinței de pace de la Geneva să 
fie reluate, exprimindu-și speranța 
că întâlnirea sa cu Jimmy Carter va 
permite „deschiderea drumului" în 
această direcție.

• Vizita reprezentantului O.E.P. la Helsinki
HELSINKI 10 (Agerpres). — în 

cadrul unei conferințe de presă, Fa- 
ruk Kaddumi. președintele Departa
mentului Politic al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, care se află 
într-o vizită la Helsinki, a subliniat

că „în Orientul Mijlociu, pacea nu 
va putea fi obținută fără recunoaș
terea drepturilor legitime ale po
porului palestinean, inclusiv a drep
tului său de a-și crea un stat pro
priu".

În favoarea unei noi ordini economice
internaționale

Statele membre ale O.P.E.C. (Or
ganizația țărilor exportatoare da 
petrol) vor ajunge la un acord pri
vind uniformizarea preturilor la țiței 
la viitoarea lor reuniune ordinară 
programată la Stockholm, a declarat 
președintele Venezuelei. Carlos An

dres Perez. Referindu-se Ia turneul 
efectuat într-o serie de state expor
tatoare de petrol, președintele Ve
nezuelei a arătat, pe de altă parte, 
că. in cadrul convorbirilor avute cu 
acest prilej, au fost examinate pro
bleme legate de crearea unei noi 
ordini economice internaționale.

Negocieri americano-panameze
WASHINGTON. — S.U.A. și Repu

blica Panama au reluat negocierile 
privind încheierea unui nou tratat 
asupra Canalului Panama, după o 
întrerupere de două luni și jumătate.

După întâlnirea inițială de luni, 
care a avut loc la sediul Ambasadei 
panameze la Washington. Sol Lino- 
witz. din delegația americană, a pre
cizat că cele două părți au procedat

„la un schimb de păreri" ți inten
ționează să abordeze toate probleme
le rămase ncrezolvate in cadrul ac
tualei runde. Agenția Reuter preci
zează că in cursul convorbirilor Sta
tele Unite au ayansat propuneri pri
vind încheierea unui nou tratat, asu
pra acestei importante căi interocea- 
nice. urmind a fi prezentat acum 
răspunsul părții panameze.

MARGINALII
Cine a ucis-o pe Renee Boudouresque ?

uita de amără- 
de lipsuri, 

cotidiene și 
parcă, mai 
îi plăceau.

de 
de
ti
de 

teatrul, li- 
contempora-

,.Adora copiii și își 
găsea timp să se joa
ce cu ei. în acele mo
mente 
ciune, 
grijile 
venea, 
nără.
asemenea, 
teratura 
nă, muzica. Așa apare 
— scrie intr-un articol 
recent „L’HUMANI- 
TE DIMANCHE" — 
în relatările celor care 
au cunoscut-o, Renee 
Boudouresque, învăță
toare șomeră, în virstă 
de 28 de ani. care, nu 
de mult, și-a pus ca
păt zilelor la Nisa.

A crescut intr-o fa
milie săracă. în situa
ția în care s-au găsit 
părinții ei. nu i-a fost 
ușor să termine învă- 
țămîntul mediu.’ Și cu 
atit mai mult nu i-a 
fost ușor să urmeze 
cursurile superioare, 
în toată perioada stu
diilor la institutul pe
dagogic a fost nevoi
tă să lucreze. Dar iată 

la urmă a 
capăt. A 
așteptata

că pîhă 
scos-o la 
primit mult 
diplomă.

A scos-o ... ....... 
Da, dar curînd au ve
nit deziluziile. Din 
cei cinci ani care au 
trecut de ia primirea

® FILATELIA SI TOXI
COMANIA. Două timbre 
consacrate combaterii toxico
maniei au fost puse în circula
ție în Italia. Unul dintre ele re
prezintă un manechin ținînd in 
mină o floare de mac. celălalt 
un grilaj împletit din șerpi, 
care acoperă Soarele. Noua 
emisiune, subliniază presa, se 
explică prin creșterea îngrijo
rătoare a consumului de stupe
fiante în Italia, timbrele fiind 
menite să atragă atenția opiniei 
publice și pe această cale asu
pra consecințelor nefaste ale 
toxicomaniei.

• MALARIA FACE 
ÎNCĂ RAVAGII. Peste 
300 000 de cazuri de malarie au 
fost înregistrate anul trecut în 
Tailanda. din care 5 000 mor
tale. a comunicat Ministerul Să
nătății din această țară. Cei mai 
afectați de malarie sînt locui

la capăt ?

diplomei a predat 
total 
Suferea 
fiecare 
nevoită 
o clasă 
prilejul 
timp oarecare, să pă
răsească elevii de care 
se atașase și ale că
ror progrese la învă
țătură era dornică să 
le urmărească in con
tinuare.

La sfirșitul contrac
tului cu una din șco
lile din Nisa nu i s-a 
mai propus un alt loc 
de muncă, dar a fost 
sfătuită să se înscrie 
pe lista biroului de ă- 
jutor social. La biroul 
respectiv i s-a expli
cat insă că nu are un 
stagiu suficient pen
tru a primi un ajutor 
de șomer.

Au trecut săptămîni, 
luni. Sărăcia și deznă
dejdea pătrundeau tot 
mai mult în viața ei. 
S-a închis tot mai 
mult in sine, i s-a șu
brezit sănătatea.

Pentru a se întreți
ne accepta orice mun
că. Dimineața studia 
cu atenție anunțurile, 
apoi alerga la putinele 
adrese pe care le gă
sea. A fost soră de 
spital, a spălat vase 
la un restaurant (50 de

în 
doar 18 luni ! 

profund de 
dată cînd era 
să părăsească 

unde avusese 
să lucreze un

ore pe săptămînă cu 
un salariu de mizerie), 
apoi a lucrat ca vîn- 
zătoare, ca femeie de 
serviciu. Nici o spe
ranță de a-și găsi de 
lucru în profesiu
nea ei.

Marie-Helen și An
dre (el — hamal cu 
studii, care nu a gă
sit ceva mai bun de 
lucru, ea — studentă), 
care au adăpostit-o 
în micul lor aparta
ment, povestesc: «Am 
văzut cum după ul
tima încercare a fost 
tot mai deznădăj
duită. Stătea ore în
tregi în cămăruța ei, 
copleșită de ginduri, 
zdrobită, cu visurile 
spulberate».

în cămăruța ei de la 
mansardă — scrie în 
încheiere „L’Humani- 
te Dimanche" — i-a 
rămas întreaga avere : 
citeva discuri cu mu
zica preferată și două 
lăzi cu cărți. „Cunos- 
cind toate împrejură
rile morții lui Renee, 
sintem îndreptățiți să 
ne punem întrebarea : 
este aceasta o sinuci
dere sau un asasinat 
calificat 7“ — încheie 
ziarul.

C. B

torii zonelor rurale, fapt ce se 
explică și prin lipsa acută de 
medici în aceste zone.

® 18 ZILE ÎN BALON. 
După eșecul tentativei de anul 
trecut de traversare a Atlanti
cului în balon, terminată cu 
salvarea sa, in ultima clipă, din 
valurile oceanului, americanul 
Karl Thomas a întreprins re
cent o nouă călătorie in balon, 
de astă dată preferind „terenul 
solid" : el a străbătut teritoriul 
S.U.A. de la vest la est, reușind, 
totodată, în ciuda unor mici in
cidente (în orașul Jacksonville 
din Florida, vîntul l-a purtat 
spre un zgîrie-nori. pe care l-a 
putut evita totuși, în cele din 
urmă), să stabilească un nou re
cord de durată — 18 zile de zbor 
neîntrerupt cu balonul.

• TAPISERIE ORIGI
NALĂ. Muzeul vest-german 
de tapiserie din Kassel, care 
și-a redeschis porțile de cu

rînd. prezintă vizitatorilor o ta
piserie din anul 1834 evocind 
împrejurări legate de înte
meierea S.U.A. Tapiseria înfăți
șează pe George Washington 
călare pe un cal alb în fața 
cascadei Niagara, conducind 
trupele americane în războiul 
de independență.

® PROBĂ SUPLI
MENTARĂ. Pe șoselele Eu
ropei occidentale se intensifică, 
an de an, circulația auto. Creș
te, de asemenea, an de an, nu
mărul accidentelor. Recent, po
liția elvețiană a introdus un 
nou regulament pentru obține
rea permisului de conducere. 
Acum nu mai este suficientă 
cunoașterea tehnicii de condu
cere a unui automobil și a re
gulilor de circulație. Candidații 
trebuie, de asemenea, să fie ab
solvenți ai unui curs, de cel 
puțin 10 orc, în cadrul căruia se 
predau noțiuni de prim ajutor 
pentru cei ce au suferit un ac
cident de automobil.
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