
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE. UNIȚI-VĂ! PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit scrisorile tie «ereditare a ambasadoruliii 

Republicii Democrate Germane
Luni, ÎS mai a.c., președintele 

Republicii Socialiste Romania, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
primit pe prof. dr. Siegfried, Bock,

care și-a prezentat scrisorile de acre
ditare în calitate de ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al

Republicii Democrate Germane in 
țara noastră. (Cuvîntările rosti
te, în pagina a V-a).
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Programele de măsuri privind ridicarea nivelului de trai al poporului

• FACTORI DETERMINANT! • IMPLICAȚII • DIRECȚII DE ACȚIUNE

tovarășului hlkoh® țdausescu 
adresat participanților la Conferința internațională 
de solidaritate cu popoarele din Zimbabwe și Namibia

POLITICA ECONOMICA A PARTIDULUI DE ALOCARE 
A ONEI PARII IMPORTANTE RIN VENITUL NATIONAL 
PENTRU FDNROL DE DEZVOLTARE ASIGURA TEMELII 
TRAINICE CREȘTERII CONTINUE A RONASTARII POPORRLOI

Măsurile preconizate în programele recent adoptate de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu privire la creșterea suplimentară a retribuției și a altor venituri, a nivelului de trai al populației în cincinalul 1976—1980 sînt de o deosebită însemnătate pentru ridicarea bunăstării întregului nostru popor, avînd, totodată, vaste și adinei implicații sociale.în condițiile în care chiar și cele mai avansate țări capitaliste se resimt de pe urma fenomenelor de criză economică, sînt confruntate

cu grave probleme de inflație și șomaj care afectează puternic condițiile de viață ale celor ce muncesc, măsurile adoptate în țara noastră ilustrează pregnant forța și vigoarea economiei noastre socialiste, justețea politicii economice a partidului.Avînd în vedere însemnătatea acestor măsuri, ne propunem să reliefăm într-un șir de articole factorii care au făcut posibilă elaborarea lor, pentru a asigura o mai intensă mobilizare a eforturilor în vederea aplicării lor în cele mai

bune condiții, cît și a creării de noi și noi posibilități pentru ridicarea în continuare a nivelului de trai al celor ce muncesc, potrivit obiectivelor înscrise în actualul cincinal, în Programul partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și de înaintare a României spre comunism.în cele ce urmează ne vom opri asupra uneia din premisele esențiale ale elaborării acestor măsuri — modul în care urmărește politica partidului repartizarea venitului național.

îmi este deosebit de plăcut să adresez un caid saluit 
prietenesc și cele mai bune urări de succes tuturor partici- 
panfilor la Conferința internațională de solidaritate cu 
popoarele din Zimbabwe și Namibia, care are loc sub 
egida Organizației Națiunilor Unite.

Puternicele transformări revoluționare, sociale și națio
nale. care se accentuează în viata internațională, marile 
mutații care au loc te raportul de forte creează condiții 
tot mai favorabile luptei popoarelor africane, ca și tuturor 
popoarelor lumii, pentru consolidarea independentei 
naționale, pentru curmarea politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialist© de apartheid și discriminare rasială, 
a oricăror forme de dominație și asuprire, pentru asigurarea 
dreptului fiecărui popor de a fi pe deplin stăpîn al bogă
țiilor naționale și al propriilor destine, de a-și făuri de 
sine stătător un viitor de prosperitate și pace.

Poporul român, care a desfășurat o luptă îndelungată, 
plină de sacrificii, pentru cucerirea libertății și indepen
dentei patriei, a susținut și susține-cauza eliberării națio
nale și sociale a tuturor popoarelor, este pe deplin solidar 
cu lupta dreaptă a popoarelor din Namibia și Zimbabwe.

în spiritul poziției sale statornice, România socialistă, 
poporul român au acordat și acordă sprijin — politic, di
plomatic, moral și material — luptei mișcărilor de elibe
rare națională din Namibia și Zimbabwe pentru eliberare 
și independentă națională, pentru abolirea definitivă și 
totală a politicii de apartheid și discriminare rasială pe 
pămîntul Africii.

în același timp, tara mea a desfășurat și desfășoară o 
activitate consecventă la O.N.U. și te alte foruri inter
naționale pentru adoptarea unor măsuri ferme de natură 
să pună capăt politicii de apartheid și discriminare rasială 
din Republica Sud-Africană și Rhodesia, să asigure înfăp
tuirea dreptului inalienabil al poporului namibian la auto
determinare.

România se pronunță ferm pentru recunoașterea drep
tului poporului Zimbabwe de a-și organiza viața conform 
voinței și aspirațiilor proprii, fără nici un amestec din

afară, pentru transferul urgent al puterii în. mîinile majo
rității populației teritoriului.

Țara noastră se pronunță cu hotărâre pentru retragerea 
forțelor polițienești și administrative ale Republicii Sud- 
Africane din teritoriul namibian, pentru respectarea ne
abătută a rezoluțiilor O.N.U. te problema Namibiei, acor- 
dîndu-se poporului namibian dreptul de a-și decide liber 
și nestinjen.it destinele.

Este convingerea mea fermă că în actuala etapă se impun 
mai mult deoît oricând intensificarea acțiunilor unite ale 
țărilor socialiste, ale țărilor în curs de dezvoltare, ale sta
telor nealiniate, întărirea solidarității și conlucrării tuturor 
forțelor progresiste, democratice, populare și antiimpe- 
rialiste în lupta pentru asigurarea triumfului luptei popoare
lor din Zimbabwe și Namibia. în scopul lichidării stării 
anacronice de dominație colonială, a practicilor neocolo- 
nialiste, a politicii de discriminare rasială și apartheid, 
popoarele din Zimbabwe și Namibia au dreptul impres
criptibil de a folosi orice mijloc de luptă, inclusiv lupta 
cu arma te mină, pentru înfăptuirea aspirațiilor legitime 
de a deveni libere și independente.

Folosesc acest prilej pentru a reafirma spiritul de înaltă 
solidaritate a României și hotărîrea noastră fermă de a acor
da și în viitor sprijin multilateral popoarelor din Namibia și 
Zimbabwe, mișcărilor de eliberare națională din aceste 
țări în lupta pentru cucerirea independentei naționale, 
pentru asigurarea dezvoltării libere și de sine stătătoare, 
pe calea progresului economic și social.

Fără îndoială că nu. este departe ziua cînd popoarele din 
Namibia, Rhodesia vor lichida pentru totdeauna ultimele 
vestigii ale colonialismului, politica rasistă și de apartheid.

Urez succes deplin lucrărilor conferinței, exprimind 
convingerea că aceasta va reprezenta o nouă și activă 
manifestare a solidarității internaționale și va da un nou și 
puternic impuls sprijinirii luptei drepte a popoarelor din 
Namibia și Zimbabwe pentru înfăptuirea dreptului lor 
sacru de a-și hotărî singure soarta.

Obiective fundamentale subliniate
Este bine cunoscut că preocuparea 

fundamentală a partidului nostru, 
telul suprem al politicii sale și sen
sul a tot ceea ce se înfăptuiește in 
tara noastră este creșterea bunăstării 
maselor, satisfacerea in condiții me
reu superioare a cerințelor lor ma
teriale si spirituale. în repetate rin- 
duri, documentele partidului nostru 
au subliniat legătura indisolubilă 
dintre creșterea venitului national și 
ridicarea bunăstării poporului.

Prin venit national se intelege acea 
parte a produsului social, adică a to
talității bunurilor create în sfera pro
ducției materiale într-o perioadă de
terminată de timp, care rămine după 
înlocuirea mijloacelor de producție 
consumate, cu alte cuvinte valoarea 
nou creată de oamenii muncii. El 
constituie indicatorul cel mai sintetic 
care reflectă gradul de dezvoltare 
social-economică al unei țări, efortu
rile depuse de oamenii muncii pen
tru dezvoltarea economiei naționale 
si creșterea eficientei economice a 
producției materiale.

Venitul national se repartizează în 
fondul de dezvoltare și fondul de 
consum. Fondul de dezvoltare este 
destinat creșterii forțelor de produc
ție. dezvoltării si modernizării bazei 
tehnico-materiale a economiei națio
nale. a întregii societăți. Cu cit se 
alocă o parte mai mare din venitul 
national pentru fondul de dezvoltare, 
cu atit se pot construi mai multe

obiective noi în. diferitele ramuri ale 
producției materiale, se pot asigura 
modernizarea și dotarea superioa
ră a celor existente, toate aces
tea permitted creșterea forțelor 
de producție și a producției ma
teriale, a venitului național. Or, 
tocmai sporind venitul național au 
crescut și cresc și posibilitățile de 
a repartiza un volum mai mare de 
fonduri pentru retribuirea muncii, 
pentru creșterea nivelului de trai al 
populației. De aceea, se poate spune 
că creșterea fondului de dezvoltare 
se regăsește in ultimă instanță in 
creșterea generală a bunăstării.

Fondul de consum este destinat 
retribuirii muncii tuturor angajaților, 
cheltuielilor pentru dezvoltarea invă- 
țămîntului, ocrotirea sănătății, asigu
rarea asistenței sociale etc. El slu
jește, așadar, nemijlocit îmbunătăți
rii condițiilor de trai ale oamenilor 
muncii.

Apare limpede că pentru realiza
rea obiectivului fundamental al 
partidului de făurire a bunăstării 
celor ce muncesc capătă o importan
tă hotăritoare modul cum se reali
zează repartiția venitului național, 
ce proporții se asigură intre partea 
alocată pentru fondul de dezvoltare 
și cea alocată pentru fondul de 
consum.

La această problemă, partidul nos
tru a dat un răspuns științific, pă
truns nemijlocit de înaltă principia

litate revoluționară, de grijă pentru 
interesele fundamentale ale oameni
lor muncii, de un profund pa
triotism, în deplină concordantă cu 
cerințele propășirii României socia
liste. Practic, partidul nostru are 
permanent in vedere în politica sa 
economică o asemenea repartiție a 
venitului național care să permită 
creșterea în ritm inalt a întregii e- 
conomii șî, in același timp, sporirea 
continuă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului.

După cum sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, se urmărește 
ca „repartiția venitului național 
pentru fondul de consum și fondul 
de dezvoltare să asigure atit crește
rea continuă a nivelului de trai al 
poporului, cît și realizarea unui ritm 
înalt de dezvoltare, reproducția 
lărgită, fără de care nu am putea 
realiza obiectivele ce ni le pro
punem,.. Problema raportului dintre 
fondul de consum și fondul de dez
voltare este o problemă princi
pială, hotăritoare pentru făurirea 
socialismului si trecerea spre comu
nism". *

• Această orientare a fost deosebit 
de evidentă in răstimpul marcat, de 
Congresele al IX-lea, al X-lea și al 
XI-lea ale partidului. Respingînd 
concepțiile consumatoriste. care vă
deau neînțelegerea legilor esențiale 
ale reproducției socialiste lărgite, a 
căilor prin care se asigură progresul

susținui economic si social al tării, 
partidul a hotărit alocarea în cinci
nalul 1966—1970 a circa 29—30 la sută 
din venitul national pentru dezvol
tare. Aceasta a permis, de fapt, să se 
asigure dezvoltarea in ritm mai înalt 
a industriei românești, ne temelia 
tehnicii celei mai avansate. în aceas
tă perioadă s-au realizat, de aseme
nea. unele lucrări însemnate in do
meniul agriculturii, s-a asigurat dez
voltarea științei, invătămintului etc.

Ca urmare, ritmul mediu anual de 
creștere a fondului de consum a fost 
în cincinalul amintit de 7 la sută, fată 
de 5,3 la sută in cel precedent. în 
cincinalul 1971—1975, cînd din veni
tul național s-a repartizat circa 34 Ja 
sută pentru fondul de dezvoltare, au 
putut fi construite si date în exploa
tare peste 2 200 obiective si capaci
tăți industriale si agrozootehnice mai 
importante, s-au creat peste 1 200 000 
noi locuri de muncă, s-au construit 
la orașe si sate . 750 000 de locuințe. 
Ritmul de creștere a fondului de con
sum a fost și mai ridicat decit în 
cincinalul anterior — de 7.5 la sută, 
iar sporul absolut al veniturilor reale 
ale populației a fost practic egal cu 
cel obținut în trei cincinale anterioa
re luate la un loc. Calculele arată că 
dacă in perioada 1971—1975 rată de 
acumulare ar fi fost doar cu 3 la sută 
mai mică. în cincinalul actual fondul(Continuare în pag. a II-a)

de Congresul țărănimii:

MECANIZAREA TUTUROR
LUCRĂRILOR AGRICOLE

Subliniind că pentru dezvoltarea și moder
nizarea bazei tehnico-materiale a agriculturii 
în cincinalul 1976—1980 s-au alocat investiții 
de 120 miliarde lei, în Expunerea prezentată 
la Congresul țărănimii tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a arătat că o direcție principală în 
care vor fi orientate fondurile o constituie do
tarea cu mijloace mecanizate a tuturor ramu

rilor și sectoarelor agriculturii, în vederea me
canizării tuturor lucrărilor agricole. înțelegînd 
însemnătatea acestei sarcini, colectivele din 
unitățile producătoare de tractoare acționează 
cu fermitate pentru a spori producția, în ac
tualul cincinal, peste prevederile inițiale.

lată cum acționează în acest sens construc
torii de tractoare din Brașov.

Pentru 100000 de tractoare
IN DEZBATERE-PROBLEME ACTUALE

ALE CREAȚIEI LITERARE
PRINCIPIALITATEA
ACTULUI CRITIC

întreaga dezvoltare a literaturii și 
artei noastre socialiste, temeiul lor 
ideologic și scopul lor artistic readuc 
neîncetat te prim-planul confruntă
rilor criticii atit implicațiile filozofi
ce decisive ale actualității, cit și 
propriile ei — ale criticii — interac
țiuni și osmoze cu filozofia. Nimic 
mai firesc, de vreme ce împlinirile 
sau neimplinirile criticii depind jn 
hotăritoare măsură de gradul con
știentizărilor pe care le presupune 
și pe care ea reușește să le obțină 
în acțiunile sale de valorificare ; și 
de vreme ce tocmai o gîndire filozo
fică decisiv raționalistă ca instru
mentație și consecvent revoluționară 
ca finalitate. îi 
poate oferi acest 
din ce în ce mai 
înalt nivel de lu
ciditate analitică 
și generalizatoare.

Dacă aruncăm o 
privire sumară a- 
supra istoriei criticii modeme și în
cercăm să descifrăm mecanismele 
intime ale izbinzilor ei, alături de 
talent, gust, intuiție și subtilitate — 
tot atitea însemne obligatorii și 
pentru această îndeletnicire te esen
ța ei creatoare — vom descoperi 
prezența constantă și dominatoare a 
unei gindîri în care știința s-a în
frățit cu filozofia. E cazul celor mai 
da seamă reprezentanți ai criticii 
veacului trecut, și așa continuă să 
se tetîmple în numeroase cazuri în 
secolul nostru. Nu in toate cazurile, 
totuși, întrucit in vecinătatea alcă
tuirilor armonioase putem intilni și 
situații caracterizate printr-un di
vorț dramatic. Uneori in numele 
unui exclusiv „simț estetic", subiec
tiv și individual, s-a ajuns la des
considerarea oricăror fundamente 
ale acestora, de fapt indubitabile și 
verificabile ; alteori, în virtutea su
pralicitării unui „spirit științific", 
pozitivist și neopozitivist, de fapt li
mitat și limitativ, a fost dat uitării 
atributul filozofic — cuprinzător și 
temerar — propriu autenticii obiec
tivități și exactități științifice.

Mi se pare de o însemnătate prin
cipială pentru critica noastră nu 
doar să reafirmăm aceste suple uni
tăți*  cînd și cînd pulverizate în tre

puncte de vedere
de Ion 1ANOȘI

cut, dar să și medităm asupra căi
lor statornicirii lor. Critica este în
totdeauna emanația criticului, ca 
atare nu are cum să se desprindă de 
acea unică sensibilitate de care fu
sese născută in acea anume unică 
formă ; filtrată prin psihologia in
dividuală a făuritorului ei, se cuvine 
ca totodată să faciliteze un Consens 
al înțelegerii și al aprecierii. Despre 
gust nu se discută și totuși se dis
cută — sună un celebru paradox al 
esteticii clasice ; și e limpede că 
această antinomie a „judecății de 
gust" sugerează indisolubila legă
tură între subiectivitate^ gustului și 
obiectivitatea judecății pe care el o 

presupune totoda
tă. Judecată pe 
care criticul.. nu 
numai om de gust 
dar și om care 
propune gustul 
său spre accepta
re celorlalți. va 

trebui neapărat să o și întemeieze cit 
mai argumentat si convingător. Cri
ticul nu se va putea refugia comod 
în spatele dictonului ,.e frumos ce-mi 
place mie", ci va avea obligația pro
fesională de a ne convinge că ceea 
ce îi place e într-adevăr frumos. 
Pentru acest lucru însă va trebui să 
intre în stăpinirea metodelor știin
țifice elaborate de-a lungul timpu
rilor și mai cu seamă din timpul 
său, și să filtreze aceste metode prin 
metodologia filozofică de ansamblu a 
acestui timp. Căci dacă se va opri 
la jumătatea drumului, adică se va 
înarma cu instrumente neîndoielnic 
obiective, dar cu valabilitate locală, 
care-1 vor ajuta — să zicem — in 
aprofundarea de specialitate a for
melor și structurilor proprii artei, 
judecățile pe care le va emite în 
temeiul lor nu vor putea acoperi de
cit o arie restrinsă a opțiunilor po
sibile și necesare, iar citeodată — 
prin limitarea perspectivelor — va 
putea ajunge chiar la puncte de ve
dere unilaterale.

După opinia mea, calea pe care 
criticul va trebui s-o parcurgă în 
întregime de fiecare dată, presupune 
tocmai o metodologie filozofică de(Continuare in pag. a IV-a)

Publicăm în paginile III și IV:

PROIECTELE LEGILOR PRIVIND PENSIILE 
Șl ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 
® ale membrilor cooperativelor agricole 

de producție
• ale țăranilor cu gospodărie individuală 

din zonele necooperativizate

Constructorii de
producție

mașini acționează ferm 
superioară prevederilor

Producție dublă in 1980. fată de 
1976. o creștere mai rapidă a pro
ductivității muncii — iată două o- 
biecțive fundamentale pe care și le-a 
asumat harnicul colectiv al între
prinderii de tractoare din Brașov, 
unitate care a înregistrat an de an 
sporuri substanțiale de productivita
te. de producție fizică, de calitate și 
competitivitate.

— Fabricarea în 1980 a 100000 de 
tractoare — ne-a spus ing. Vas’ile 
Sechel. director general al Centralei 
industriale de tractoare si mașini

agricole — va avea la bază organi
zarea științifică a producției și a 
muncii, promovarea mai accelerată a 
progresului tehnic. Prin aceasta. în 
fond; colectivele de la „Tractorul", 
ca si din unitățile din Craiova. 
Miercurea-Ciuc și Timișoara. care 
fac Darte din centrala noastră, tra
duc în viată sarcinile încredințate de 
secretarul general al partidului pri
vind creșterea suplimentară a Pro
ductivității muncii și realizarea in 
ultimul an al cincinalului, nu a 
80 000 de tractoare, cît era stabilit

A

In bâtâlia reconstrucției, oamenii au trait 
un roman încă nescris

De la Valea Călugărească s-a raportat: 
„TOATE INSTALAȚIILE AU FOST REPARATE 

SI FUNCȚIONEAZĂ DIN PLIN !“* 9 

Au raportat. Cu două zile 
înainte de aniversarea In
dependentei. atunci cînd 
trebuia să se împlinească 
data asumată drept scaden
tă a angajamentului lor, 
cele cîteva mii de angajați 
ai Combinatului de îngră
șăminte chimice Valea Că
lugărească — una dintre u- 
nitătile prahovene cel mai 
greu lovite de catastrofa
lul seism de la 4 martie 
— au putut anunța că, nu
mai după 63 de zile de la 
cutremur, întreprinderea 
lor. distrusă în mare parte, 
era în întregime repusă pe 
picioare. z

Atunci cind au văzut di
mensiunile catastrofei in

atit de lamentabilă. Furia 
oarbă a zguduirilor tecto
nice transformase instalații 
întregi în maldăre informe 
de fiare contorsionate, 
imense buncăre șe prăbu
șiseră la pămînt. secții în
tregi fuseseră răvășite și 
numai cîteva construcții ră-

doua lor casă, munca lor. 
piinea lor. Ei înălțaseră 
combinatul ca niște adevă- 
rati proprietari și produ
cători ai untului pămîntu- 
lui. ei îi dăduseră puterea, 
ei crescuseră prestigiul de 
„marcă a fabricii" care ga
ranta calitatea produselor

vească de rațiunea oame
nilor pentru ca urmările 
stihiei să fie stăvilite de un 
neclintit baraj al voinței. 
L-au înălțat din voința lor, 
din brațele lor. din ambi
ția lor de a nu se lăsa în
genuncheat!.

La 72 de ore de la ca-

Cum a fost îndeplinit, înainte de termen, acest 
angajament muncitoresc la combinatul chimic, grav 

avariat la 4 martie

Imaginea pe care o înfă
țișa combinatul lor în pri
mele ore de după cutremur 
era pe cît de dezolantă, pe

combinatul lor. cînd si-au 
dat seama cît de greu îi 
lovise stihia, oamenii de 
aici au socotit că vor a- 
vea nevoie de cel puțin 
3—4 luni pentru a reface 
ceea ce fusese distrus.

măseseră în picioare. I-am 
văzut atunci pe oamenii de 
aici luptînd să facă ordine 
în haos. într-un haos vi
triolat de gazele acidului 
sulfuric, muncind în cos
tume de cauciuc si cu 
măști de gaze, prin ocula
rele cărora li se vedeau 
ochii înroșiți de oboseală și 
nesomn. Multi aveau pro
priile lor cămine grav ava
riate. dar aici erau cea de-a

combinatului. Greu loviți, 
au oftat cu năduf, cu 
încrtecenare. poate că au 
strivit o înjurătură în
tre dinții scrîșnind de 
furie, dar au pus umărul și 
nimeni n-a stat cu brațele 
încrucișate. Era vorba nu 
numai de piinea lor. ci și 
de mîndria și de demnita
tea lor. Irațiunea forțelor 
primogene trebuia să se lo-

taclism, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. omul care își 
împărțea orarul acelor cum
plite zile după o implaca
bilă regulă a prezentei sale 
pe toate fronturile de luptă 
cu stihia, a poposit aici. 
Calculele pierderilor încă 
nu puteau fi complet fă
cute. întrucit ele cumulau 
valoarea utilajelor distruse 
care se cereau înlocuite, 
munca oamenilor, timpii de

stagnare a instalațiilor, 
producția pierdută. Era ta
bloul unui sinistru de mari 
proporții, greu de suportat 
de ochiul obișnuit cu ar
monia și ordinea lucrurilor. 
Dar această dezolantă ima
gine nu excludea, ci impli
ca cu rigoare disciplina. O 
disciplină de fier, liber con
simțită și liber asumată de 
toti. o disciplină căreia ni
meni n-a știut să-i răspun
dă altfel decit : „Prezent !“. 
Se întocmise un plan com
plex de remediere a ava
riilor. prin care se preve
dea antrenarea tuturor 
muncitorilor și, specialiști
lor combinatului, a celor 
din centrală și din ministe
rul de resort, precum si din 
alte întreprinderi ale jude
țului. Totul demonstra am
biția de a se acționa con
form principiilor eficientei 
economice, chiar și în ace
le condiții deosebite. Pro-

Ioan GRIGORESCU(Continuare în pag. a IV-a)

pentru a realiza o 
cincinalului
initial prin plan, ci — așa cum am 
precizat — a o sută de mii de trac
toare.

— In ce condiții se va realiza 
acest spor substanțial de producție, 
cu ce eficientă economică ?

— în condițiile fabricării a 30 de 
tipuri de tractoare avi nd puteri, ca
pacități si utilizări diferite si. prac
tic. cu un volum minim de investiții, 
dar prin modernizarea radicală a 
tehnicii din dotare, cu un spor mie 
de forță de muncă, dar prin perfec
tionarea pregătirii oamenilor. Cu alte 
cuvinte, producția mult sporită de 
tractoare se va realiza în cea mai 
mare parte pe baza creșterii te ritm 
mai înalt a productivității muncii, 
în acest mod înțeleg constructorii de 
tractoare să înfăptuiască sarcinile 
trasate de conducerea partidului la 
Congresul țărănimii, să răspundă la 
recentele măsuri adoptate de partid 
pentru ridicarea mai accelerată a 
bunăstării întregului popor te actua
lul cincinal.

Pentru colectivele întreprinderii 
brașovene, ale unităților centralei, 
sarcina trasată de conducerea parti
dului de a produce în acest cincinal 
un număr de tractoare egal cu cel 
realizat te ultimii 15 ani a fost deo
sebit de mobilizatoare. S-a pus în
trebarea : cum, pe ce căi se va în
făptui această sarcină ? Tinted sea
ma de faptul că nu se poate recurge 
la investiții masive, că timpul este 
scurt, de nici patru ani. consiliile 
oamenilor muncii ale centralei și 
întreprinderii, organizațiile de partid 
au considerat că singura cale de re
zolvare a problemelor legate de în
făptuirea acestei sarcini constă In 
mobilizarea forțelor proprii, în fructi
ficarea rezervelor interne, a înțelep
ciunii colective, a ideilor novatoare 
izvorîte din rîndul maselor de oa
meni ai muncii. Directorul general 
al centralei ne relata că în scopul 
stabilirii modalităților de soluționare 
a unor astfel de probleme au fost 
antrenate nu numai cadrele tehnico- 
inginerești, ci colectivele tuturor sec
țiilor întreprinderii de tractoare din 
Brasov. în desfășurarea „bătăliei 
pentru 100 000 de tractoare" trebuia 
să se afirme puternic gindirea teh
nică și economică a tuturor, de la 
muncitor la directorul general. Drept 
urmare, la începutul acestui an s-au 
lansat în fiecărei secție programe 
concrete de lucru, sub deviza : „A- 
cestea sînt obiectivele pentru 1980, 
cum contribuiti la înfăptuirea lor ?“

Răspunsurile muncitorilor, tehni
cienilor si inginerilor întreprinderii 
nu au întirziat. Treptat, ideile și so
luțiile au început să se cristalizeze, 
închegîndu-se strategia bătăliei pen
tru o productivitate înaltă, în condi
țiile complexe ale realizării celor o 
sută de mii de tractoare.(Continuare în pag. a II-a)
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la timp și de calitate a lucrărilor
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I
delfinariu...
cit litoralul!

Răspunderea fiecăruia pentru 
recolta tuturor

Constănțenii și oaspeții lor 
din aceste zile pot admira, de 
pe țărmul mării, un formidabil 
spectacol în aer liber, oferit 
gratuit de cîrduri imense de 
delfini care ajung pină la mal. 
Explicația acestei curiozități am 
aflat-o de la inginerul Marcel 
Stanciu, director în Complexul 
muzeal de științele naturii din 
Constanta : „Ori de cite ori, în 
apropierea țărmului, se află 
bancuri mari de pești, delfinii 
din Marea Neagră migrează in 
apropierea lor, pentru a se hră
ni. Cîrdurile numără cîte 30—40, 
uneori chiar 150 de delfini. De 
remarcat că fiecare cîrd are un 
mod propriu de organizare 
perimetre bine stabilite de ac
țiune, pe care le respectă 
strictețe". Bancurile de pești ur
mărite de delfini își găsesc însă 
„scăparea" în năvoadele pesca
rilor...

Șicu
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La Dorohoi au fost descope
rite resturi dintr-o uniformă mi
litară din secolul trecut, o pere
che de epoleți (încă străluci
tori !) si o inscripție. Pornind 
pe urmele acestora, cercetările 
de arhivă au permis reconstitui
rea unei interesante și pilduitoa
re biografii a unuia din eroii 
luptelor pentru eliberarea națio
nală și socială din secolul trecut. 
Este vorba de Stroe Buican. care 
s-a înrolat in armată la 17 ani ca 
soldat, luind parte activă la 
luptele de la 13 septembrie 1348 
din Dealul Spirit. In 1851 este 
avansat sergent, iar mai tirziu 
locotenent, participind in 1859 
la înfăptuirea Unirii Principate
lor. Apoi, printr-un ordin de zi 
al domnitorului Alexandru loan 
Cuza, lui Stroe Buican i se con
feră dreptul de a purta „dragon 
cu fir". Ajungind comandant al 
companiei a VIII-a din Regi
mentul 16 dorobanți, alcătuit 
din botoșăneni și dorohoieni, 
Stroe Buican participă la războ
iul pentru cucerirea Indepen
denței de stat a României la 
1877. Un erou care a fost pre
zent in trei dintre cele mai im
portante evenimente din istoria 
patriei din secolul trecut : 1848, 
1859, 1877...
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„Aventură" 
la vîrsta de... 
trei ore

încă din zorii zilei, citiva to- 
pografi lucrau de zor pe strada 
Turului din Negrești-Oaș, jude
țul Satu Mare. La un moment 
dat, unul dintre ei a auzit scin- 
cete de copil venite dinspre o 
movilă de bolovani. „Fraților I 
Ia uitati-vă ce-am găsit : un 
copil nou-născut !“ — strigă el 
spre colegii de lucru. Apoi o 
porni glonț să anunțe militia și 
„Salvarea". Imediat, citeva fe
mei au sărit în ajutorul copilu
lui, făcînd pe loc tot ce ar fi 
trebuit să facă o moașă în ase
menea situații.

Neobișnuita întîmplare s-a 
petrecut la numai trei ore 
de Ia nașterea copilului. Acum, 
acesta se află în afară de orice 
pericol, sub supraveghere medi
cală, în spitalul din localitate. La 
scurt timp, organele de miliție 
au identificat-o și pe mama copi
lului, care se află, de asemenea, 
sub îngrijirea medicilor.
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Intreprin- 
Drobeta- 

nevoie de

N-au zis 
„pis"...

Un angajat de la 
derea de vagoane din 
Turnu Severin avea 
o seamă de materiale de con
strucție. Vrînd să le procure la 
un preț cît mai redus cu putintă 
sau chiar în mod gratuit, a făcut 
o cerere la conducerea întreprin
derii, prin care solicita să cum
pere. de la fier vechi, o anumită 
cantitate de materiale. După ce 
a obținut semnătura directorului, 
el a schimbat repede... direcția, 
îndreptindu-se glonț spre maga
zia unității. Aici, făcînd-o pe 
omul grăbit nevoie mare, i-a a- 
rătat magazionerului hîrtia cu 
semnătura directorului, iar ma
gazionerul — fără să mai caște 
ochii — i-a și eliberat imediat o 
cantitate importantă de teavă și 
tablă. Văzînd aceeași semnătură 
a directorului, nici portarul n-a 
zis „pis". Noroc că organele de 
miliție l-au oprit din drum, ast
fel că materialele au făcut cale 
întoarsă la locul lor. iar el a fost 
pus la locul lui.

Nici
n-a ajuns
acasa...

Gheorghe Robu din localita
tea Dulcești, județul Neamț, se 
întorcea acasă dintr-o detenție, 
beneficiind de recenta grațiere. 
In loc să-și vadă de drum, 
Robu a făcut un popas la Ba
cău. Aici, ca să nu-și uite obi
ceiul (a fost condamnat pină 
acum de trei ori pentru furt in 
dauna avutului obștesc), după 
ce și-a făcut „curaj" la o bo
degă, a pornit in miez de noap
te să încerce incuietorile maga
zinelor din Bacău. A fost prins 
in flagrant delict exact cind în
cerca să sustragă mărfuri si bani 
dintr-o unitate. S-a reîntors de 
unde abia ieșise, fără a fi ajuns 
măcar acasă.Rubrlcâ realizata de

Petre POPAcu sprijinul corespondenților „Scinteii'

DOLJ

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

în cooperativele agricole din jude
țul Dolj, practic, toate suprafețele 
cultivate cu porumb, floarea-soare- 
lui, sfeclă de zahăr, soia, legume și 
cereale păioase au fost angajate și 
repartizate pe formații de muncă 
pentru a fi lucrate în acord global, 
în total, au fost constituite 4 270 de 
echipe, din care 2 167 echipe de coo
peratori, 1 750 echipe mixte de meca
nizatori și cooperatori, 353 echipe de 
mecanizatori. Peste 184 000 ha tere
nuri cultivate cu cereale păioase și 
in, precum și o parte din cele care 
au fost erbicidate și însămînțate cu 
porumb, floarea-soarelui, sfeclă de 
zahăr, cartofi, soia, sînt lucrate în 
acord global numai de mecanizatori.

Acum este timpul cînd avantajele 
organizării muncii în acord se pot 
vedea cel mai bine pe cîmp. în ma
joritatea cooperativelor agricole din 
județul Dolj lucrările de întreținere 
a culturilor sînt avansate. La sfecla 
de zahăr, prima prașilă manuală s-a 
și efectuat pe toate cele 16 000 ha 
cultivate, iar acum se muncește din 
plin la rărit. Pe terenurile unde po
rumbul a răsărit se aplică sapa rota
tivă, iar la floarea-soarelui se exe
cută prășitul manual și mecanic.

Munca în acord global, adică re
tribuirea după producția obținută, îi 
determină pe cooperatori și mecani
zatori să lucreze din zori și pînă sea
ra, să acorde cea mai mare atenție 
calității, ceea ce înseamnă. în primul 
rînd, densitate sporită de plante la 
hectar. „La ora 5 dimineața sîn- 
tem în drum spre cîmp, de unde cel 
mai adesea ne întoarcem pe înserat 
— ne-a spus Elena Țăreanu, șefa unei ■ 
echipe de 24 femei la cooperativa a- 
gricolă Radovanu. Avem mult de lu
cru la întreținerea culturilor. Pentru 
a obține recoltele mari pe care ni 
le-am propus înțelegem că trebuie 
să muncim mult, în unele zile chiar 
fără odihnă. Suprafețele pe care le 
lucrăm în acord global ne-au fost re
partizate din timp, știm ce avem de 
făcut și nu trebuie să ne îndemne 
nimeni la lucru". Aceste cuvinte sin
tetizează un mod de a gindi care 
trebuie să caracterizeze pe toți lucră
torii din agricultură. Sînt numeroase 
faptele care dovedesc deplina înțe
legere de către cooperatori și meca
nizatori a urgențelor acestor zile. Pe 
una din parcelele cooperativei agri
cole din Podari erau peste 100 de 
oameni La prășitul florii-soarelui. La 
loc vizibil, pe un panou înfipt în pă- 
mînt. scria : „Soiul Record. Produc
ția medie — 2 000 kg la hectar". O 
sarcină de plan pe care cooperatorii 
Ioana Păun. Gheorghe Mozgoavă, 
Maria Trașcă. Mitra Cotilici și cei
lalți de față ne-au spus că sînt hotă-
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Să vindecăm 
„rănile" 

pămîntuîul
O scrisoare trimisă 

redacției noastre de 
patru locuitori ai satu
lui Slivna, din județul 
Galați, însoțită de o 
schemă, tratează cîteva 
probleme care îi preo
cupă în cel mai înalt 
grad pe toți sătenii. în 
primul rind, este vor
ba de vindecarea „ră
nilor" pămintului (ri- 
pele) și apoi de preve
nirea alunecărilor de 
teren. După care sem
natarii scrisorii preci
zează : întrucît pe lîngă 
șoseaua ce coboară de 
la Berești în satul 
Slivna, în partea de 
nord a satului, nu s-a 
construit un șanț la 
marginea taluzului, 
apa provenită din ploi 
inundă grădinile și 
casele locuitorilor și 
degradează terenul.

Consiliul popular al 
județului Galați ne-a 
trimis un răspuns din 
care rezultă că respec
tiva sesizare 'a fost 
studiată și soluționată 
cu toată seriozitatea. 
Un director general 
adjunct al direcției a- 
gricole județene, ing. 
Marian Băieșan, îm
preună cu directorul 
O.I.F.P.C.A.-Galați și 
președintele Consiliu
lui popular al comu
nei Berești-Meria. Ion 
Antoniuc, s-a deplasat 
la fața locului, consta- 
tînd următoarele : pro
blemele sesizate sînt 
juste și necesită să fie 
luate măsuri de rezol
vare, atît de către u- 
nele organe județene, 
cît și de către consi
liul popular comunal. 
Astfel, s-a hotărît ca 
Oficiul de îmbună
tățiri funciare și pro
iectare construcții în 
agricultură să inter
vină prin D.G.A.I.A. 
și D.I.F.P.C.A.-Bucu- 
rești pentru aprobarea 
includerii în planul de 
proiectare și execuție 
în acest cincinal a 
amenajării Văii Sliv- 
nei ; direcția generală 
de drumuri și poduri 
va rezolva problemele 
privind amenajarea cu 
dale a canalului în a- 
monte și aval de zona 
podului, din partea de 
nord a satului, condu- 
cînd apele pînă în re
cipient; consiliul popu
lar comunal va rezol
va problema podului 
pe valea Slivnei. va 
repara fîn.tîna și va 
realiza unele plantații 
silvice pe terenurile 
din intravilan.

Deși în răspuns nu 
sînt prevăzute terme

«t

ne de rezolvare a fie
cărei lucrări, nădăj
duim că se va urmări 
de către consiliul 
popular județean ca 
această investigație să 
fie urmată de îndepli
nirea integrală a măsu
rilor stabilite, într-un 
timp optim.

Pline mai bună 
șl în sortimen
tele solicitate !

Două aspecte sesiza 
cititorul nostru din 
București. Ion Bolard, 
referitor la centrul de 
pîine din strada Ber
zei nr. 54 : slaba apro
vizionare cu unele sor
timente solicitate de 
cetățeni și atitudinea 
necorespunzătoare a 
vinzătoarei Ecaterina 
Popă, care insultă și 
bruschează cumpără
torii.

Conducerea Direcției 
generale comerciale a 
municipiului București 
ne-a comunicat că, 
pentru remedierea lip
surilor, s-au luat ur
mătoarele măsuri: 
conducerea I.C.L. Ali
mentara 7 va urmări 
și controla ca gestio
narii centrelor de des
facere a pîînii să facă 
comenzi care să asi
gure la vînzare, în tot 
cursul zilei, sortimen
tele de pîine cerute de 
consumatori și în mod 
special pîine neagră 
și intermediară. S-a 
discutat cu conducerea 
întreprinderii de mo- 
rărit și panificație 
București, pentru a 
controla cu mai multă 
exigență cum se res
pectă procesul tehno
logic spre a se pro
duce pîine de bună 
calitate.

în legătură cu a- 
ceastă problemă, do
rim să aducem la cu
noștință colectivului 
întreprinderii respec
tive că în multe lo
calități ale țării se gă
sește pîine mai bună, 
mai gustoasă decît în 
București și în sorti
mente variate, pe gus
tul cumpărătorilor.

în încheierea răs
punsului se subliniază 
că, pentru neindepli- 
nirea sarcinilor de 
serviciu în mod cores
punzător, gestionara 
respectivă a fost sanc
ționată disciplinar,
mutată din unitate, 
iar cazul a fost dezbă
tut cu toți lucrătorii 
care desfac pîine.

Ripostă cuvenită 
actului abuziv
La C.A.P.-Frîncești 

din județul Vîlceă tre
burile * nu merg bine,

rîți să o depășească. Garanțiile le 
oferă starea de vegetație a culturii, 
desimea sporită a plantelor, pămîn- 
tul fără buruieni.

La sediul cooperativei agricole 
„Steagul roșu" din Moțăței nu găsim 
decît. un singur om. „Toată lumea e 
pe cîmp" — ne spunea bătrînelul 
care făcea de serviciu la telefon. Pe 
cîmp aveam să o găsim și pe Ma
riana Crăciun, economista fermei nr. 
4, care muncea la rînd cu ceilalți 
cooperatori la răritul sfeclei de za
hăr. „Și treburile de economistă cînd 
le faceți ?“ — încercăm o întrebare. 
„Seara e destulă vreme și pentru ele 
— ne răspunde interlocutoarea. De 
fapt, prin aplicarea acordului global 
activitatea noastră, a economiștilor, 
s-a simplificat mult. Am muncit, și 
nu puțin, înainte de începerea lucră
rilor pe cîmp, cînd am calculat tari
fele de plată și le-am explicat oame
nilor, cînd am diferențiat producțiile 
pe parcele și am socotit cît trebuie 
să cheltuim pentru recoltele planifi
cate. Acum e mai ușor și vin zilnic 
să dau o mînă de ajutor oamenilor".

Alături de cooperatori muncesc în

ILFOV
împreună, mecanizatorii și cooperatorii
în aceste zile, mecanizatorii si 

cooperatorii de pe ogoarele județului 
Ilfov lucrează intens la întreținerea 
culturilor prăsitoare. „Pentru buna 
desfășurare a acestor lucrări — ne 
spune tovarășul Marin Argint, secre
tar al comitetului județean de partid 
— direcția agricolă și uniunea jude
țeană a cooperativelor agricole, co
mandamentele locale și organizațiile 
de partid din unitățile agricole au 
întreprins o serie de acțiuni politice 
și organizatorice pentru mobilizarea 
tuturor locuitorilor de la sate la pră
șit, pentru buna folosire a utilajelor.

Revelator este faptul că, numai du
minică, peste 45 000 de mecanizatori 
și cooperatori au participat la prăși- 
tul și răritul sfeclei de zahăr, exe- 
cutînd această lucrare pe cîte 4 250 
ha. De asemenea, s-a prășit manual 
și mecanic floarea-soarelui pe 
9 300 ha, și, respectiv. 2 600 ha. Ca 
urmare, pînă luni. 16 mai, prima pra
șilă. mecanică și manuală la sfecla de 
zahăr s-a încheiat pe toate cele 15 600 
ha cultivate, prașila a doua manuală 
s-a realizat pe 8 200 ha. iar răritul 
pe circa 9 000 ha. La floarea-soare
lui, din cele 45 000 ha cultivate, pri
ma prașilă manuală s-a efectuat pe 
26 000 ha. Cele mai bune rezultate 

se arăta într-o sesi
zare adresată redacției 
noastre. După ce erau 
relatate o seamă de 
lipsuri în organizarea 
muncii, mai ales in 
sectorul zootehnic, în 
scrisoare se sublinia 
că președintele C.A.P., 
Ion Zamfirescu, și se
cretarul organizației 
de bază, Constantin 
Georgescu, comiit abu
zuri care lezează inte
resele obștești, obțin 
avantaje la care nu au 
dreptul.

In răspunsul său, 
Comitetul județean 
Vîlcea al P.C.R. pre
cizează din capul lo
cului că din cercetă
rile făcute a reieșit că 
o bună parte din afir
mații nu sînt adevă
rate. Se confirmă insă 
faptul că I.Z., preșe
dintele C.A.P., și C.G., 
secretarul organizației 
de bază, abuzînd de 
funcțiile ce le-au fost 
încredințate, au ridicat 
drepturile ce li se cu
veneau de la C.A.P. pe 
1976 la porumb din 
cantitatea sortată pen
tru a fi predată la 
baza de recepție în 
contul obligațiilor fată 
de stat și nu din po
rumbul din care au 
fost retribuiți și cei
lalți membri coopera
tori.

In răspuns se arată 
apoi că C. Georgescu 
se mai face vinovat și 
de faptul că în timp 
ce îndeplinea func
ția de responsabil cu 
recoltatul fructelor în 
C.A.P., tot în anul 
1976 a favorizat pe 
unii membri coopera
tori, creîndu-le posibi
litatea să ridice fructe 
drept retribuție supli
mentară în cantități 
mai mari decit cele 
stabilite de către adu
narea generală.

Pentru aceste aba
teri, cei doi au fost 
puși în discuția plena
rei Comitetului comu
nal de partid Frîncești 
și sancționați cu „vot 
de blam cu avertis
ment". De asemenea, 
C. Georgescu a fost 
scos din funcția de se
cretar al organizației 
de bază și schimbat 
din toate funcțiile ad
ministrative ce le a- 
vea în cadrul . C.A.P. 
(merceolog, magazio- 
ner, responsabil de 
brutărie).

Se desprinde cu cla
ritate — și de această 
dată — că normele le
gale sînt unice pentru 
toți, indiferent de 
funcția pe care o ocu
pă, de sarcinile ce-i 
sînt încredințate cuiva 
intr-o anume perioadă.
Neculai ROȘCA 

acord global și mecanizatorii, veni
turile lor fiind direct legate de pro
ducțiile obținute. La sediul secției de 
mecanizare din Radovanu nu găsim 
nici un tractor. Toate erau pe cîmp, 
la prășitul sfeclei de zahăr și florii- 
soarelui, la recoltatul și transportul 
furajelor. „Nivelul recoltelor depinde 
în mare măsură de munca mecaniza
torilor și de aceea toți lucrează în 
acord global — ne spunea Dumitru 
Barbu, inginerul-șef al cooperativei 
agricole Radovanu. O suprafață de 
200 ha cu soia, care a fost erbicidată, 
este lucrată numai de mecanizatori", 
în cadrul consiliului intercooperatist 
Moțăței, mecanizatorii s-au angajat 
să lucreze în acord global 450 ha cu 
porumb, 250 ha cu floarea-soarelui, 
980 ha cu soia. Pentru a extinde lu
crările mecanizate și a veni astfel în 
sprijinul cooperatorilor, în secțiile 
S.M.A. Moțăței, pe 6 tractoare U-650 
au fost montate roți de la tractoa
rele legumicole. în felul acesta tot 
mai multe cultivatoare pot fi folosite 
la întreținerea culturilor.

Sînt numai cîteva inițiative și ac
țiuni din multe altele întîlnite în a- 
ceste zile, pe meleagurile Doljului, 
menite să asigure executarea la timp 
și de bună calitate a lucrărilor de 
întreținere a culturilor și obținerea, 
pe această cale, a unor recolte mari.

Ion TEODOR
N. BABAEAU

se înregistrează în cooperativele 
agricole care fac parte din consiliile 
intercodperatiste Budești. Frumușani. 
Hagiești, Grădiștea, Chiselet. Giurgiu, 
Gîrbovi, Cetate și Stănești.

Este demnă de relevat preocuparea 
organelor agricole județene și a con
ducerilor unităților agricole pentru 
executarea lucrărilor în acord global 
pe echipe. La începutul anului, în 
cele 212 cooperative agricole au fost 
constituite 49 de echipe formate din 
mecanizatori, 1 339 echipe mixte din 
care fac parte 4150 mecanizatori și 
66 000 de cooperatori și 2184 de 
echipe formate numai din coopera
tori — cu 78 500 de oameni. Toate 
echipele care lucrează în acord glo
bal — ne spune tovarășul Eftimie 
Vasilescu, directorul direcției agri
cole județene — au fost instruite ca 
la prășit să nu diminueze numărul 
de plante, astfel Incit să se asigure o 
densitate sporită la fiecare cultură.

Faptele de muncă prezentate dove
desc că lucrătorii ogoarelor din jude
țul Ilfov sînt hotăriti să-și respecte 
angajamentul de a obține în acest 
an recolte mai mari decît cele reali
zate anul trecut.

Aurel PAPAD1UC

Se diversifică produsele 
de larg consum

Forestierii de la I.F.E.T. Pitești 
promovează consecvent progresul 
tehnic în fazele de exploatare a 
masei lemnoase și de industriali
zare. Ca urmare, indicele de valo
rificare a masei lemnoase va creș
te in acest an cu 5 pînă la 10 pro
cente. concomitent cu scăderea pla
nului de tăieri. I.F.E.T. Pitești dis
pune si de fabrici moderne de mo
bilă și PAL. Ele au atins para
metrii proiectați înainte de termen, 
valorificînd în totalitate deseurile 
din lemn. La fabrica de mobilă a 
început în acest an producția a 3 
noi garnituri de mobilă — „Neho- 
iul“. „Posada" și. „Diham". cărora 
colectivul de muncă le-a imprimat 
trăinicie si frumusețe, un preț re
dus. Se fac remarcate, atît la uni
tățile din Curtea de Argeș, cît și 
la cele din StildSni și Rucăr pro
dusele de tîmplărie pentru locuințe, 
parchetul, plăcile fibro-lemnoase, 
cît și numeroase accesorii din lemn, 
mic mobilier, butoaie, lăzi și lădițe 
etc. De la începutul anului, harni
cul colectiv de muncă al unității a 
realizat peste plan 3 600 mc che
restea și 3 000 mp parchet, 4 000 mc 
PAL și numeroase garnituri de mo
bilă. (Gh. Cinstea).

Pentru 100600 de tractoare(Urmare din pag. I)
Discutăm cu inginerul Gheorghe 

Enoae. șeful secției șasiu. Iată, suc
cint. cu ce idei și soluții au venit 
oamenii din această secție. Grupul 
de lucrători condus de maistrul Ni- 
colae Radu : „Să înlocuim oțelul cu 
fonta nodulară la reperele butucului 
roții din spate a tractorului". Efi
cienta ? Se reduce simțitor volumul 
operațiilor de prelucrare, adaosurile 
sînt mai mici, deci sporește produc
tivitatea muncii, fără a se afecta cu 
nimic calitatea reperelor. Electricia
nul Ion Minea : „Să semlautomati- 
zăm toate mașinile-unelte universa
le". Efectele ? Un muncitor poate 
lucra la mai multe mașini, produc
tivitatea crește de două-trei ori. 
Ideea este în curs de aplicare. în 
secția șasiu s-a creat un atelier de 
autoutilare, al cărui colectiv lucrează 
la modernizarea celor 69 de mașini 
universale. Pe ansamblul secției. în 
1980, productivitatea muncii va fi 
de peste 2 ori mai mare față 
de 1975 ; în 1977, comparativ cu 
1975. productivitatea este mai mare 
cu 48 la sută. Dar în secția motor 2, 
ce soluții s-au propus ?

— Anul acesta, potrivit planului, 
vom produce 38 000 de motoare, pen
tru ca în 1980 să ajungem la 101 000 
motoare, ne-a spus șeful secției, in
ginerul Vasile Gușu. Cum vom reali
za această creștere de 152 la sută ? 
In primul rînd. prin raționalizarea 
fluxurilor de fabricație în hala de 
uzinare, care dă „tonul" în atingerea 
unei productivități superioare. Mă 
refer la organizarea pe principii er- 
gonomice a 17 linii tehnologice dis
tincte. cu flux continuu, fără întoar
ceri sau încrucișări de repere, apli
carea științei ergonomiei asiaurind 
o inaltă productivitate, condiții de 
lucru tot măi bune. în al doilea 
rînd. prin îmbunătățirea structurii 
utilajelor. în așa fel încît ponderea 
mașinilor universale cu randament 
redus să scadă Ia aproape jumătate 
pînă la finele cincinalului. Și în ca
zul nostru, modernizarea dotării teh
nice se va efectua cu forțele proprii

AZI ÎNCEP ÎN CAPITALA

Lucrările cehi de-al Vlll-lea Congres mondial pentru 
prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale

Astăzi, sub înaltul patronaj al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, ■ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, se deschid în Capitală 
lucrările celui de-al VIII-Iea Con
gres mondial pentru prevenirea ac
cidentelor de muncă și a bolilor 
profesionale. Prestigioasa manifes
tare internațională este organizată 
de Ministerul Muncii din România 
în colaborare cu Biroul Internațional 
al Muncii (B.I.M.) și Asociația inter
națională pentru securitate socială 
(A.I.S.S.). Faptul că țara noastră a 
fost aleasă gazdă a acestui congres 
mondial constituie o recunoaștere a 
preocupărilor constante ale statului 
nostru pentru îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de muncă și viață 
ale tuturor membrilor societății 
noastre, pentru prevenirea acciden
telor de muncă și a bolilor profesio
nale, o dovadă a prestigiului inter
national al României.

Congresul, manifestare internațio
nală de o deosebită importanță, pri
lejuiește o amplă informare și do
cumentare a specialiștilor din dome
niul protecției muncii, o lărgire a 
colaborării pe acest tărim la scară

TEMELII TRAINICE CREȘTERII CONTINUE
A BUNĂSTĂRII POPORULUI(Urmare din pag. I)

de consum s-ar fi redus cu circa 40 
miliarde lei. Să ne gîndim ce înseam
nă aceasta' in lumina faptului că re
centele măsuri de suplimentare a 
fondului de majorare a retribuției 
însumează circa 35 miliarde lei 1

în cincinalul actual, 1976—1980, pen
tru fondul de dezvoltare se alocă în 
continuare o cotă importantă din ve
nitul national — 33—34 la sută, ceea 
ce permite o nouă și puternică dez
voltare a economiei naționale, ex
primată, între altele, prin punerea 
în funcțiune a 2 700 capacități prin
cipale, crearea a 1—1,2 milioane noi 
locuri de muncă. Fondul de consum 
va crește în aceste condiții și mai 
mult decît în cincinalul anterior — 
cu circa 46 la sută.

Iată, așadar, raportul direct care 
există între alocarea unei părți im
portante din venitul national pentru 
dezvoltare și asigurarea progresu
lui general al tării, ridicarea nivelu
lui de trai al poporului. Apare clar 
că realizarea unei rate înalte a acu
mulării. consacrarea unei părți în
semnate din venitul national pentru 
fondul de dezvoltare constituie o 

ale secției sau în colaborare cu sec
ția de autoutilări a întreprinderii.

Sînt. desigur, numai cîteva din 
măsurile și soluțiile practice elabo
rate de muncitori și ingineri. Ele se 
întîlnesc însă cu sutele, uneori de o 
ingeniozitate și o eficiență care au 
surprins și pe cei mai reputați spe
cialiști, confirmînd încă o dată va
loarea potențialului de gindîre teh
nică și economică al acestui presti
gios colectiv muncitoresc.

în secțiile de bază existente — am 
reținut de la ing. Virgil Fiorea, di
rectorul întreprinderii de tractoare — 
pînă la sfîrșitul cincinalului produc
tivitatea muncii se dublează. Evident, 
pentru noile secții ce vor fi puse în 
funcțiune se va asigura numărul ne
cesar de angajați.
■ — Sporirea de circa două ori a 
producției de tractoare pînă în 1980 
— preciza directorul întreprinderii — 
deci intr-o perioadă atît de scurtă, 
nu se putea concepe fără o schim
bare structurală a concepției gene
rale de organizare a fabricației. Pen
tru aceasta, așa cum ati văzut în 
secțiile șasiu și motor 2. avem in 
vedere introducerea și generalizarea 
unor tehnologii de virf. concentrarea 
fazelor și operațiilor tehnologice 
complexe pe mașini-agregat, semiau- 
tomatizarea ciclurilor de lucru la ma
șinile-unelte universale, care va per
mite extinderea muncii la mai mul
te utilaje, creșterea gradului de în
cărcare a utilajelor, conteinerizarea 
si paletizarea transportului între sec
ții. mecanizarea operațiilor de trans
port intern prin linii suspendate și 
la sol. reducerea ponderii muncito
rilor auxiliari. Bazindu-ne pe forțe
le proprii, pe valorificarea rezerve
lor producției. în fiecare secție am 
creat ateliere de autoutilare. în fi
nal. prin aplicarea unor asemenea 
măsuri vom economisi forța de mun
că necesară unei întreprinderi de mă
rime mijlocie.

Prima etapă a acestei importante 
acțiuni, adică definirea principale
lor căi de dublare a producției de 
tractoare în vederea traducerii în 
viată a indicațiilor de largă per- 

internatională. De asemenea, el con
tribuie la promovarea și dezvoltarea 
cooperării internaționale între insti
tuțiile, asociațiile sau societățile na
ționale care se ocupă de problemele 
securității sociale sau de prevenirea 
accidentelor de muncă.

Paralei cu lucrările congresului, 
se vor organiza și trei colocvii inter
naționale pe tema prevenirii riscu
rilor profesionale în construcții, in
dustria chimică, agricultură.

în zilele congresului se organi
zează și o expoziție de materiale și 
aparate destinate prevenirii acciden
telor de muncă și bolilor profesio
nale. De asemenea, se vor prezenta 
numeroase filme pe teme de protec
ție a muncii.

Manifestările ocazionate de con
gres, precum și lucrările acestuia și 
ale celor trei colocvii, se desfășoară 
începînd de azi, cînd va avea loc 
deschiderea festivă, în complexul 
Sălii Palatului Republicii Socialiste 
România. Lucrările se vor încheia în 
după-amiaza zilei de 20 mai.

Al. P.

problemă fundamentală pentru pre
zentul și viitorul patriei, numai ast
fel putîndu-se asigura sporirea mai 
rapidă a avuției naționale și creș
terea, pe această bază, a bunăstării 
generale.

Eficienta politicii partidului de asi
gurare a unei juste repartiții a ve
nitului național, de alocare a unei 
părți importante pentru fondul de 
dezvoltare s-a reflectat din plin prin 
realizarea unor ritmuri înalte de dez
voltare economică. Ritmurile de creș
tere a producției industriale realiza
te în cincinalul trecut (13.1 la sută) 
și cele prevăzute prin plan pentru 
cincinalul actual (10,2—11,2 la sută) 
înscriu țara noastră printre țările cu 
cea mai dinamică dezvoltare din lu
me. Pentru România, realizarea unor 
ritmuri înalte de dezvoltare econo
mică este o necesitate imperioasă, 
numai astfel puțind fi asigurate, li
chidarea rămînerii în urmă moșteni
te de la capitalism, depășirea deca
lajelor si ridicarea intr-un răstimp 
istoric scurt în rindul țărilor avan
sate economic atît în ce privește 
cuantumul producției, cît si nivelul 
de trai.

spectivă trasate de secretarul general 
al partidului la recentul Congres al 
țărănimii, s-a încheiat. Acum se de
finitivează modalitățile de înfăp
tuire a măsurilor tehnice și or
ganizatorice stabilite la nivelul sec
țiilor. pînă la fiecare loc de muncă. 
Unele din aceste măsuri au și fost 
aplicate. Se acționează cu stăruință 
pentru atingerea unei înalte produc
tivități a muncii. Efectele economi
ce sînt demne de remarcat si se re
găsesc în rezultatele obținute de co
lectivul întreprinderii în patru luni 
din acest an : planul la producția 
globală a fost îndeplinit în propor
ție de 102,4 la sută, la producția 
marfă — de 101.4 la sută, la pro
ductivitatea muncii — de 100,2 la 
sută, iar la export — de 105,4 la 
sută.

Experiența întreprinderii din Bra
șov va fi extinsă in celelalte uni
tăți din cadru] centralei, pentru ca 
și acestea să înregistreze creșteri 
substanțiale de producție și produc
tivitate.

— Noi facem totul pentru finali
zarea cu bune rezultate a acestei ac
țiuni de maximă însemnătate eco
nomică — ne spunea directorul ge
neral al centralei. Sîntem conștienți 
că promovarea largă a progresului 
tehnic, organizarea producției și a 
muncii pe principii științifice vor 
permite colectivelor din cadrul cen
tralei noastre să realizeze o creș
tere accelerată a productivității mun
cii. Pe această cale, constructorii de 
tractoare îsi amplifică contribuția la 
sporirea venitului național, la asigu
rarea resurselor necesare pentru ma
jorarea suplimentară a retribuțiilor 
si a altor venituri ale oamenilor 
muncii, la dotarea agriculturii cu 
mijloace mecanizate de înaltă tehni
citate, realizîndu-se astfel în prac
tică sarcinile ce revin acestei ra
muri industriale din hotărîrile de 
deosebită însemnătate ale Congresu
lui țărănimii din țara noastră.

Petre NEDELCU 
Nicolae MOCANU

Simpozionul: „Sisteme 
cibernetice și informatica 

medicală**
începînd de ieri, la Satu 

Mare se desfășoară timp de 3 zile 
lucrările simpozionului „Sisteme ci
bernetice și informatica medicală", 
manifestare de prestigiu organizată 
din inițiativa Comitetului județean 
de partid Satu Mare și la care își 
dau concursul direcția sanitară, con
siliul sindicatelor Satu Mare și labo
ratorul de informatică Cluj-Napoca. 
In cadrul simpozionului, specialiști din 
țară vor prezenta circa 100 de comu
nicări care vor fi. urmate de o masă 
rotundă cu participarea unor membri 
ai cercului de filozofie și metodologia 
medicinei de pe lingă Academia 
Republicii Socialiste România. Sim
pozionul prilejuiește un fructuos 
schimb de opinii vizînd stimularea 
creației științifice originale în acest 
important domeniu cu largă aplica
bilitate, în organizarea și conducerea 
rețelei medico-sanitare, optimizarea 
asistentei sanitare. diagnosticarea 
psihologică și psihiatrică, în medici
na internă, neurologie, epidemiolo
gie, medicina muncii, protecția me
diului înconjurător. Cu acest prilej 
s-a deschis o expoziție de dispozitive 
și produse pentru informatică, reali
zate în țară, inclusiv în județul 
Satu Mare. (Octav Grumeza).

Se cuvine subliniată, totodată. în
semnătatea faptului că prin alocarea 
unei părți importante din venitul na
țional pentru fondul de dezvoltare se 
asigură sporirea fondurilor fixe pro
ductive, modernizarea zestrei tehnice 
a economiei, dezvoltarea prioritară a 
ramurilor și subramurilor de virf, 
purtătoare ale progresului tehnico- 
științific contemporan. Este conclu- 

'dent faptul că se pune un accent 
deosebit pd dezvoltarea principalelor 
sectoare ale construcțiilor de mașini : 
electrotehnica și electronica, masi- 
nile-unelte, mecanica fină și optica, 
utilajele tehnologice — de pildă, 
electronica și electrotehnica vor da 
în 1980 peste 20 la sută din produc
ția construcției de mașini, față de 
2,9 la sută în anul 1965 ; de aseme
nea, se poate releva in același sens 
că petrochimia, chimia de sinteză 
fină și de mic tonaj ș.a. vor deține o 
pondere esențială în ansamblul pro
ducției industriei chimice. Or. ramu
rile de vîrf asigură o valorificare su
perioară a resurselor materiale și 
umane, o eficiență economică mai 
înaltă, ceea ce înseamnă, în ultimă 
instanță, un venit național mai ridi
cat, mijloace sporite pentru accele
rarea progresului economico-socia., 
pentru creșterea bunăstării oameni
lor.

Dezvoltarea economică rapidă, ca 
rezultat al alocării unei cote înalte 
din venitul national pentru fondul de 
dezvoltare, își arată in același timp 
roadele și în crearea de posibilități 
suplimentare pentru mărirea fondului 
de consum. Să ne amintim, bunăoară, 
că veniturile din retribuirea muncii 
personalului din întreprinderi și 
instituții au fost în anul 1975 cu circa 
51 miliarde lei mai mari decît in 1970, 
atit datorită creșterii numărului an- 
gajaților ca urmare a creării de noi 
locuri de muncă, cît și datorită apli
cării în cursul cincinalului a unor 
măsuri succesive de sporire a re
tribuțiilor nominale ale oamenilor 
muncii. Astfel, retribuția reală a 
crescut cu circa 20 la sută, așa cum 
a stabilit Congresul al X-lea al 
partidului. De asemenea, puterea de 
cumpărare a veniturilor populației, 
exprimată sintetic prin veniturile 
reale totale, a crescut cu 46 la sută 
în anul 1975. față de anul 1970 ; spo
rul veniturilor reale în perioada la 
care ne referim a fost mai mare de
cît sporul realizat în întreaga pe
rioadă 1961—1970.

Pe același temei sigur — un venit 
national tot mai înalt, repartizat în 
proporții judicios fundamentate pen
tru dezvoltare și pentru consum — 
au putut fi adoptate recentele 
măsuri privind creșterea retribuției 
reale a oamenilor muncii din indus
trie, agricultură și celelalte sec
toare ale activității economico-so- 
clale în medie cu 30,2 Ia sută, 
față de numai 18—22 la sută, 
cît se stabilise în planul cinci
nal. majorarea veniturilor reale ale 
țărănimii cu circa 30 Ia sută, majo
rări substanțiale ale pensiilor — cu 
23,2 Ja sută, ale alocațiilor pentru 
copii — în medie cu 30 Ia sută, ale 
cheltuielilor social-culturale — cu 
aproape 100 miliarde lei.

Experiența construcției noastre so
cialiste a dovedit si dovedește acum, 
o dată în plus, prin noile măsuri a- 
doptate de conducerea partidului, că 
numai repartiția judicioasă a veni
tului national poate asigura atit dez
voltarea puternică a economiei na
ționale, progresul întregii societăți, 
cît și creșterea continuă a bunăstării 
poporului.
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EGE
PROIECT

privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale

ale membrilor cooperativelor agricole de producție
în Republica Socialistă România, îmbunătățirea sistemului de asigurări sociale și creșterea pensiilor pentru toate categoriile de oameni ai muncii reprezintă o preocupare permanentă a partidului și statului, în cadrul programului general de ridicare necontenită a nivelului de trai al întregului popor.Dezvoltarea bazei tehnico-materiale și perfecționarea continuă a relațiilor de producție în agricultura cooperatistă asigură condițiile necesare pentru obținerea unor producții vegetale și animale tot mai mari, prin folosirea eficientă a pă- mîntului și a celorlalte mijloace de pro

CAPITOLUL I

DispozițiiArt. 1. — Membrii cooperativelor agricole de producție au dreptul la pensie și alte drepturi de asigurări sociale, în condițiile prezentei legi.Dreptul la pensie și celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă în raport de munca prestată de fiecare cooperator, precum și de rezultatele obținute de unitatea agricolă cooperatistă în îndeplinirea planului de producție, de venituri și de cheltuieli.Art. 2. —- Membrii cooperativelor agricole de producție au următoarele drepturi de pensie ;a) pensie pentru limită de vîrstă ;b) pensie de invaliditate ;c) pensie de urmaș ;d) pensie suplimentară.Art. 3. — Pensia pentru membrii cooperativelor agricole de producție se stabilește în funcție de următoarele elemente :a) vechimea în muncă în unitatea agricolă cooperatistă ;b) venitul realizat în unitatea agricolă cooperatistă ;c) sectorul în care s-a desfășurat activitatea și funcția îndeplinită ;d) gradul de invaliditate și cauza care a provocat invaliditatea ;e) perioada de contribuție personală și cuantumul acestei contribuții, pentru pensia suplimentară.Art. 4. — Membrii cooperativelor agricole de producție beneficiază, în condițiile stabilite de lege, de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă, concediu plătit pentru sarcină și lehuzie, indemnizații pentru copii, precum și de asistență medicală, medicamente și materiale sanitare.Art. 5. — Toți cooperatorii apți de muncă, inclusiv membrii de familie ai cadrelor de conducere care nu lucrează în alte sectoare de activitate și ai persoanelor încadrate cu contract de muncă în unitățile agricole cooperatiste, au obligația să lucreze cel puțin 200 zile calendaristice anual.în vederea creării condițiilor necesare pentru ca toți cooperatorii să poată efectua, în fiecare an, cel puțin 200 zile de lucru, consiliile de conducere ale cooperativelor agricole de producție sînt obligate să ia măsuri de dezvoltare și diversificare a producției agricole, de dezvoltare a activităților de producție industrială, de construcții, prestări de servicii și a altor activități productive.în cooperativele agricole de producție în care există forță de muncă disponibilă, consiliile de conducere sînt obligate să organizeze, cu sprijinul comitetelor sau birourilor executive ale consiliilbr populare, brigăzi și echipe care să lucreze în alte unități cooperatiste sau de stat, pe șantiere, la exploatări forestiere și în alte activități.Art. 6. — Fondurile necesare plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale ale membrilor cooperativelor agricole de producție se realizează din : 
CAPITOLUL II

Dreptul la pensie și alte drepturi 
de asigurări sociale ale membrilor 
cooperativelor agricole de producție

A. PENSIA PENTRU LIMITĂ mită de vîrstă se acordă cooperatorilor pe
DE VÎRSTĂ tot vieții, după cum urmează :a) bărbaților care au împlinit vîrstă de 

Art 11. — Pensia integrală pentru li- 65 ani și au vechime în muncă în unită

ducție, valorificarea tuturor resurselor materiale și a forței de muncă și, pe această bază, sporirea veniturilor cooperativelor și ale membrilor cooperatori.Ridicarea continuă a nivelului retribuției cooperatorilor ca și creșterea pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale sînt nemijlocit condiționate de munca fiecărui cooperator și se realizează pe măsura sporirii producției agricole, a dezvoltării averii obștești a fiecărei unități cooperatiste.în acest scop, Marea Adunare Națională adoptă prezenta lege.
generalea) contribuția cooperativelor agricole de producție, constînd în 8 la sută din valoarea producției globale ;b) contribuția asociațiilor economice Intercooperatiste, constînd în 3,5 la sută din valoarea producției globale ;c) contribuția personală a cooperatorilor pentru pensia suplimentară, de 10, 15 sau 20 lei lunar ;d) contribuția statului, de 2 la sută, stabilită la valoarea produselor agricole livrate la fondul de stat de către unitățile agricole cooperatiste în cadrul planului, și de 2,5 la sută, la valoarea produselor livrate peste plan ;e) contribuția statului de 2 la sută, stabilită la valoarea produselor livrate de către cooperatori la fondul de stat.Contribuția unităților agricole cooperatiste și contribuția personală a cooperatorilor la fondul de pensii și asigurări sociale se depun lunar.Contribuția statului se depune de către unitățile de stat cărora li s-au livrat produsele agricole, pentru fiecare categorie de produse în parte, lunar pentru livrările în cadrul planului și la încheierea ciclului de producție sau la sfîrșitul anului pentru livrările peste plan.Sumele depuse la fondul de pensii și asigurări sociale de unitățile agricole cooperatiste și de membrii cooperatori au regimul dobînzii de 1,5 la sută.Art. 7. — Pensiile și celelalte drepturi de asigurări sociale se plătesc integral cooperatorilor din unitățile agricole Cooperatiste care depun în totalitate contribuția la fondul de pensii și asigurări sociale. La celelalte unități drepturile se plătesc proporțional cu contribuția depusă, dar nu mai puțin de 80 la sută din sumele cuvenite cooperatorilor.Art. 8. — Persoanele care primesc pensii din sectorul asigurărilor sociale de stat sau din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare vor putea primi și pensia cuvenită în baza prezentei legi pentru vechimea în muncă în unitatea agricolă cooperatistă.Suma rezultată din pensiile astfel cumulate nu va putea depăși pensia cuvenită persoanelor încadrate în unitățile de stat, calculată la vechimea completă in muncă prevăzută de lege pentru funcțiile respective. în cazul în care, prin cumul, se depășește acest nivel, pensiile se vor reduce în mod proporțional.Art. 9. — Pensiile și indemnizațiile de asigurări sociale acordate membrilor cooperativelor agricole de producție nu sînt impozabile.Cererile care au drept scop stabilirea dreptului la pensie sau la indemnizație de asigurări sociale, introduse în fața oricăror organe, sînt scutite de taxe.Art. 10. — Stabilirea și plata pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale pentru persoanele prevăzute în prezenta lege se fac prin direcțiile județene și a municipiului București pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale și oficiile acestora. 

țile agricole cooperatiste de cel puțin 30 ani ;b) femeilor care au împlinit vîrstă de 60 ani și au vechime în muncă în unitățile agricole cooperatiste de cel puțin 25 ani.. Art. 12. — Venitul mediu anual ce se ia ca bază de calcul la stabilirea pensiei este media veniturilor realizate pentru munca în unitățile agricole cooperatiste în 5 ani consecutivi în care cooperatorul a lucrat, din ultimii 10 ani premergători pensionării, la alegerea acestuia.Dacă în ultimii 10 ani cooperatorul nu a lucrat cel puțin 5 ani consecutivi, baza de calcul a pensiei este media veniturilor anuale din ultimii 5 ani în care a lucrat în unitatea agricolă cooperatistă.Art. 13. — Vechimea în muncă, în înțelesul prezentei legi, reprezintă totalul anilor în care cooperatorul a lucrat cel puțin 200 zile calendaristice în unitatea agricolă cooperatistă.Art. 14. — Numărul anilor în care cooperatorul a lucrat mai puțin de 200 zile calendaristice anual intră în calculul vechimii în muncă numai dacă acesta și-a îndeplinit obligațiile stabilite și a efectuat volumul de muncă prevăzut pentru realizarea sarcinilor din planul de producție, de venituri și de cheltuieli pe anul respectiv.Art. 15. — Pensia integrală pentru limită de vîrstă se acordă, în raport de venitul realizat, de sectorul în care au lucrat și de funcția pe care au îndeplinit-o, cooperatorilor care au vechime în muncă de cel puțin 30 ani bărbații și 25 ani femeile.Cuantumul pensiei este de 350—1 000 lei lunar și se stabilește după cum urmează :a) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puțin 10 ani, în zootehnie și sere și pentru cooperatorii calificați care lucrează permanent, cel puțin 10 ani, în meseriile de lăcătuș, electrician, mecanic, conducător de tractoare Grupa de venit mediu anual ■— lei —peste15 000 10 001-15 000 7 001—10 000 pină la7 000•— pentru cei din sectorul zootehnic și sere 725 635 545 460•— pentru ■ cei din viticultură, pomiculturăși .legumicultură 625 550 480 420— pentru cei din alte sectoare 575 500 440 390e) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcția de șef de fermă sau de sector cel puțin 10 ani, pensia este cu 10 la sută mai mare decît cea prevăzută pentru șeful de brigadă, corespunzător sectorului în care au lucrat și grupei de venit mediu anual ;f) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcția de președinte al cooperativei agricole de producție cel^puțin 10 ani :
Grupa de venit mediu 

anual
— lei —

Cuantumul pensiei 
lunare 

— Ici —peste 36 000 1 00028 001—36 000 90020 001—28 000 750pînă la 20 000 600g) pentru cooperatorii care au îndeplinit cel puțin 10 ani funcția de vicepreședinte scos din producție sau de con- tabil-șef, pensia este de 85 la sută din cea cuvenită președintelui, la grupa de venit și vechimea în muncă corespunzătoare.Art. 16. — Cooperatorii care au o vechime în muncă de peste 30 ani bărbații și 25 ani femeile vor primi o pensie lunară majorată, pentru fiecare an lucrat în plus, cu 0,5 la sută din venitul mediu luat ca bază de calcul la stabilirea pensiei.Art. 17. — Cooperatorii care nu îndeplinesc condițiile de vechime în muncă în unitatea agricolă cooperatistă pentru obținerea pensiei integrale pentru limită de vîrstă au dreptul la -pensie la împlinirea vîrstei de 65 ani bărbații și 60 ani femeile, dacă au cel puțin 10 ani vechime în muncă în unitatea agricolă cooperatistă. In acest caz, cuantumul pensiei se calculează în raport cu numărul anilor de vechime în muncă în unitatea agricolă cooperatistă.Art. 18. — La pensia cuvenită cooperatorilor care au îndeplinit cel puțin 10 ani funcția de președinte, vicepreședinte scos din producție, șef de fermă sau de brigadă se adaugă, din fondurile de stat, o sumă reprezentînd 50 la sută din in

rutiere, mecanizator, șofer și altele asemănătoare :
Grupa de venit 

mediu anual 
— lei —

Cuantumul pensiei 
lunare 

— lei —peste 15 00010 001 — 15 0008 001 — 10 0006 001 — 8 000pînă la 6 000
650560480450420b) pentru cooperatorii care lucrează permanent, cel puțin 10 ani, în viticultură, pomicultură și legumicultură :

Grupa de venit 
mediu anual 

— lei —

Cuantumul 
pensiei lunare 

— lei —peste 15 000 55010 001—15 000 5007 001—10 000 4505 001— 7 000 400pînă la 5 000 380c) pentru cooperatorii care lucrează în celelalte sectoare de activitate sau care nu au lucrat cel puțin 10 ani în sectoarele prevăzute la literele „a“ și „b“ :
Grupa de venit 

mediu anual 
— lei —

Cuantumul 
pensiei lunare 

- lei -peste 15 000 50010 001—15 000 4607 001—10 000 42(f5 001— 7 000 385pînă la 5 000 350d) pentru cooperatorii care au îndeplinit funcția de șef de brigadă cel puțin 10 ani : 

demnizația medie lunară primită în ultimii 5 ani în care au îndeplinit aceste funcții, potrivit prevederilor Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii.Această sumă se acordă cu condiția ca, în cazul președinților și vicepreședinților, unitatea să fi realizat planul de livrări la fondul de stat, iar în cazul șefului de fermă sau de brigadă, subunitatea de producție să-și fi îndeplinit sarcinile proprii de plan, o perioadă de cel puțin 5 ani din ultimii 10 ani în care aceste persoane au îndeplinit funcțiile respective.Art. 19. — Cooperatorii a căror vechime în muncă cuprinde, cu respectarea condițiilor prevăzute de art. 14, și ani în care -aceștia au lucrat mai puțin de 200 zile calendaristice ' vor primi o pensie lunară redusă cu 2 la sută pentru fiecare dintre acești ani, dar nu cu mai mult de 20 la sută din cuantumul pensiei cuvenite.Art. 20. — Pensia pentru limită de vîrstă nu va putea fi mai mică de 400 lei pentru președinți și de 220 lei pentru ceilalți cooperatori.
B. PENSIA DE INVALIDITATEArt. 21. — Pensia de invaliditate se acordă cooperatorilor pe durata invalidității de gradul I sau II, cauzată de boală sau accident de muncă ori în afară de muncă.Art. 22. — Cuantumul pensiei de invaliditate se stabilește în procente din pensia pentru limită de vîrstă, potrivit legii.Pensia de invaliditate cauzată de boală sau accident în afară de muncă se acordă cu condiția ca persoana în cauză să aibă cel puțin 10 ani vechime în muncă în unitatea agricolă cooperatistă.Pensia de invaliditate cauzată de accident de muncă se acordă fără a fi necesară îndeplinirea vreunei condiții de vechime în muncă.Art. 23. — După împlinirea vîrstei de 65 ani bărbații și 60 ani femeile, cooperatorii pensionari de invaliditate pot cere transformarea pensiei de invaliditate în pensia pentru limită de vîrstă la care au dreptul.

Art, 24. — Criteriile și condițiile de încadrare în gradele de invaliditate, în vederea acordării pensiei, se stabilesc potrivit legii.
C. PENSIA DE URMAȘArt. 25. — Pensia de urmaș se acordă copiilor de cooperatori, orfani de unul sau de ambii părinți, pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani sau, dacă urmează o școală, pînă la absolvirea acesteia, dar fără a depăși vîrstă de 25 ani.Cuantumul pensiei este de 120 lei lunar pentru fiecare copil orfan de unul dintre părinți și de 180 lei lunar pentru fiecare copil orfan de ambii părinți.

,D. PENSIA SUPLIMENTARĂArt. 26. — Pensia suplimentară se acordă cooperatorilor pensionari care au contribuit, cel puțin 5 ani, cu cîte 10, 15 sau 20 lei lunar, în timpul activității în unitatea agricolă cooperatistă, la constituirea fondului pentru plata acestei pensii.Cuantumul pensiei suplimentare este de cîte 10, 15 sau 20 lei lunar pentru fiecare perioadă de 5 ani de contribuție personală a cooperatorului, potrivit contribuției depuse lunar.Art. 27. — Cooperatorii care au împlinit vîrstă de pensionare sau sînt invalizi și, în ambele cazuri, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pentru a primi pensie pentru limită de vîrstă sau de invaliditate au dreptul la pensie suplimentară, dacă au contribuit cel puțin 5 ani.
E. ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI 

SOCIALEArt. 28. — Cooperatorii care lucrează în unitățile agricole cooperatiste, cooperatorii pensionari, precum și membrii lor de familie beneficiază, în mod gratuit, pe timpul internării în spitale, de întreținere, medicamente și materiale sanitare.Pe timpul tratamentului ambulatoriu, cooperatorii beneficiază de medicamente și materiale sanitare, potrivit legii.Cheltuielile necesare în acest scop se suportă din fondul de pensii și asigurări sociale al membrilor cooperativelor agricole de producție.
CAPITOLUL III

Dispoziții finale și tranzitoriiArt. 34. — Vechimea în muncă a membrilor coperativelor agricole de producție se ia în considerare numai pentru stabilirea drepturilor de pensie și altor drepturi de asigurări sociale, potrivit prevederilor prezentei legi.Art. 35. — Pensiile și celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă la cererea persoanelor îndreptățite.Art. 36. — Stabilirea pensiei se face prin decizie dată de organele de pensii din cadrul direcțiilor sau oficiilor pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale.împotriva deciziilor date de organele prevăzute la alin. 1 se poate face contestație, în termen de 60 de zile de la comunicarea acestora, la comisiile de contestații de pe lîngă direcțiile pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale.Art. 37. — Comisiile de contestații se stabilesc prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București și au următoarea componență :a) un judecător desemnat de președintele tribunalului județean sau al municipiului București, ca președinte ;b) un delegat al Direcției pentru probleme < de muncă și ocrotiri sociale, ca membru ;c) un delegat al uniunii județene a cooperativelor agricole de producție, ca membru.Comisiile de conțestații rezolvă contestațiile în termen de 30 de zile de la sesizare, pronunțîndu-se prin decizie motivată.Art. 38. — Dreptul la pensie și indemnizație de asigurări sociale este imprescriptibil.Pensia și indemnizația de asigurări sociale nu pot fi cedate nici total, nici parțial.Art. 39. — Operațiunile privind constituirea și administrarea fondurilor necesare plății pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale pentru membrii cooperativelor agricole de producție se

Art. 29. — Cooperatorii care realizează sarcinile de producție în conformitate cu normele de lucru stabilite beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă determinată de boli sau accidente, potrivit legii.Indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă determinată de accident de muncă în unitatea agricolă cooperatistă se acordă indiferent de vechimea în muncă.Art. 30. — Cooperatoarele care lucrează în unitățile agricole cooperatiste beneficiază de concediu plătit pentru sarcină și lehuzie, pe timp de 60 zile lucrătoare, potrivit legii.Art. 31. — Familiilor de cooperatori, din care cel puțin unul din soți lucrează în unitatea agricolă cooperatistă, li se acordă o indemnizație lunară de 50 lei pentru fiecare copil în vîrstă de pînă la 16 ani împliniți, aflat în întreținerea acestora.Indemnizația de 50 lei pentru fiecare copil se majorează cu :— 20 lei pentru al șaselea copil;— 30 lei pentru al șaptelea copil j— 40 lei pentru al optulea copil;— 50 lei pentru al nouălea copil și următorii.Indemnizația se acordă numai în luna în care unul din soți a lucrat cel puțin 15 zile și a realizat sarcinile de producție în conformitate cu normele de muncă stabilite. Indemnizația va fi acordată în continuare și în perioada în care unul din soți beneficiază de indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă.Au dreptul la indemnizație și familiile cu copii în care soții sînt pensionari ai cooperativelor agricole de producție.Indemnizația nu se acordă familiilor care au dreptul să primească, din alte sectoare de activitate, alocație pentru copii.Art. 32. — Cooperatorii pensionar! pot beneficia, în afara pensiilor prevăzute de prezenta lege, de ajutoare în natură și în bani acordate de unitățile ai căror membri sînt, potrivit statutului cooperativei agricole de producție.Art. 33. — Indemnizațiile pentru Incapacitate temporară de muncă și concediul pentru sarcină și lehuzie se acordă pe bază de certificate medicale eliberate de organele sanitare, potrivit reglementărilor în vigoare. ~ 

fac de Ministerul Muncii, prin direcțiil pentru probleme de muncă și ocrotii sociale și oficiile acestora.Casa de pensii și asigurări sociale : membrilor cooperativelor agricole d producție își încetează activitatea.Art. 40. — Stabilirea vechimii în mun că a membrilor cooperativelor agricol de producție pentru perioadele anterios re intrării în vigoare a prezentei legi s face potrivit prevederilor exisțente 1 data prestării muncii. -Art. 41. — Prevederile prezentei lei se întregesc în mod corespunzător <' normele legale privind pensiile de asigi rări sociale de stat.Art. 42. — Prevederile prezentei le se aplică începînd de la data de 1 ianu; rie 1978, cu excepția celor privind coi tribuția statului, care se aplică de la da de 1 iunie 1977, precum și a celor privir contribuția personală a cooperatorilc care se aplică de la 1 iulie 1977.Art. 43. — Membrii cooperativelor gricole de producție pensionari pent: limită de vîrstă sau de invaliditate, pr cum și copiii orfani de ambii părinți, s căror drepturi la pensie au fost stabi’ te în conformitate cu prevederile în x goare înainte de 1 ianuarie 1978, bene ciază în continuare de aceste dreptu care se majorează cu 20 la sută, du cum urmează :— de la 1 iulie 1977, pentru pensl lunare de pînă la 200 lei inclusiv ;— de la 1 ianuarie 1979, pentru pen lie lunare de peste 200 lei.Art. 44. — Pe data intrării în vigos a prezentei legi, Decretul nr. 535 din iunie 1966, privind dreptul la pensie alte drepturi sociale ale membrilor cooj rativelor agricole de producție, preci și orice alte dispoziții contrare se abro;
Propunerile, observațiile șl sugest 

cetățenilor la proiectul legii vor fi ' 
mise Marii Adunări Naționale.

TIMIȘOARA: Imagine a unui nou ansamblu de locuințe
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LEG PROIECT

privind pensiile și alte drepturi de asigurări sociale ale țăranilor

cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate
In Republica Socialistă România, îmbunătățirea sistemului de pensii și asigurări sociale, generalizarea sa la toate categoriile de oameni ai muncii se înscriu în cadrul programului general al partidului și statului de ridicare necontenită a nivelului de viață al întregului popor.în prezent, prin dezvoltarea agriculturii, a întregii economii naționale a devenit posibilă instituirea, cu sprijinul statului, pentru prima oară în istoria țării

CAPITOLUL I
Dispoziții generaleArt. 1. — Țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate au dreptul la pensie și alte drepturi de asigurări sociale, în condițiile prezentei legi.Art. 2. — Țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate au următoarele drepturi de pensie :a) pensie pentru limită de vîrstă ;b) pensie de invaliditate ;c) pensie de urmaș.Pensia se stabilește în funcție de următoarele elemente :a) perioada de contribuție la fondul de pensii ;b) valoarea produselor livrate anual la fondul de stat;c) gradul de invaliditate.Țăranii cu gospodărie individuală au dreptul, de asemenea, la asistență medicală, medicamente și materiale sanitare, în condițiile prevăzute de lege.Art. 3. — Fondurile necesare plății pensiilor și celorlalte drepturi de asigurări sociale ce se acordă țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate se constituie din :a) contribuția personală de 40 lei lunar, a fiecărui membru al gospodăriei individuale care a împlinit 18 ani și desfășoară activitate agricolă; contribuția se depune trimestrial ;b) contribuția statului, de 2 la sută, 

CAPITOLUL II
Dreptul la pensie și alte drepturi 
de asigurări sociale ale țăranilor 

cu gospodărie individuală din zonele 
necooperativizateArt. 6. — în sistemul de pensii și asi- gatoriu, toți țăranii cu gospodărie indivi- .urări sociale sînt cuprinși, în mod obli- duală din zonele necooperativizate, pre

noastre, a unui sistem de pensii și asigurări sociale pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate prin care, ținînd seama și de contribuția acestora la fondul central de produse al statului, să li se garanteze obținerea unor venituri corespunzătoare la bătrînețe sau în caz de invaliditate. zîn acest scop, Marea Adunare Națională adoptă prezenta lege 

stabilită la valoarea produselor livrate la fondul de stat de țăranii cu gospodărie individuală ; contribuția se depune lunar la fondul de pensii și asigurări sociale de către unitățile care preiau produsele a- gricole.Sumele depuse la fondul de pensii și asigurări sociale de țăranii cu gospodărie individuală și membrii lor de familie au regimul dobînzii de 3 la sută.Art. 4. — Persoanele care primesc pensie din sectorul asigurărilor sociale de stat sau din alte sectoare de activitate cu sisteme proprii de pensionare vor putea primi și pensia cuvenită în baza prezentei legi pentru perioada în care au contribuit la fondul de pensii și în raport cu valoarea produselor livrate la fondul de stat.Suma rezultată din pensiile astfel cumulate nu va putea depăși pensia cuvenită persoanelor încadrate în unitățile de stat, calculată la vechimea completă în muncă prevăzută de lege pentru funcțiile respective. în cazul în care, prin cumul, se depășește acest nivel, pensiile se vor rgduce în mod proporțional.Art. 5. — Pensiile acordate țăranilor cu gospodărie individuală nu sînt impozabile.Cererile care au drept scop stabilirea dreptului la pensie, introduse în fața oricăror organe, sînt scutite de taxe. 

cum și membrii de familie cu care aceștia desfășoară activitate agricolă în gospodărie dacă au împlinit vîrsta de 18 ani.Art. 7. — Pensia integrală pentru limită de vîrstă se acordă pe tot . timpul vieții :a) bărbaților care au împlinit vîrsta de 65 ani și au contribuit la fondul de pensii cel puțin 30 ani;
Perioada de contribuție— ani —

30 400 375 350 325 30025 360 330 310 285 26020 320 290 265 245 22015 280 250 225 205 19010 240 210 195 175 160 CAPITOLUL III

Dispoziții finale și tranzitoriiArt. 9. — Țăranii cu gospodărie individuală care au contribuit la fondul de pensii și asigurări sociale o perioadă mai mare de 30 ani bărbații și 25 ani femeile vor beneficia, pentru fiecare an de contribuție în plus, de o majorare cu 0,5 la sută a pensiei ce li se cuvine.Art. 10. — Membrii gospodăriilor individuale care livrează anual la fondul de stat produse în valoare mai mică de 5 000 lei, dar nu mai puțin de 3 000 lei, vor beneficia, în funcție de perioada de contribuție, de 70 la sută din pensia stabilită pentru cei care livrează produse în valoare de 5 000 lei; cei care livrează anual produse în valoare mai mică de 3 000 lei vor beneficia de o pensie repre- zentînd 50 la sută din pensia stabilită, în funcție de perioada de contribuție, pentru cei Care livrează produse în valoare de 5 000 lei.Art. 11. — Valoarea produselor livrate anual la fondul de stat se stabilește pe gospodărie și este luată în considerare, la stabilirea pensiei, pentru fiecare membru de familie din gospodărie care a plătit contribuția personală pentru a beneficia de pensie.Art. 12. — Țăranii cu gospodărie individuală care fac parte din asociațiile pomicole, viticole sau zootehnice vor beneficia de o pensie majorată cu 15 la sută.Art. 13. — Durata minimă de contribuție care dă dreptul la pensie pentru limită de vîrstă este de 10 ani.

b) femeilor care au împlinit vîrsta de 60 ani și au contribuit la fondul de pensii cel puțin 25 ani.Art. 8. — Pensia pentru limită de vîrstă este de 160—400 lei lunar și se stabilește, în raport de perioada de contribuție și de valoarea produselor livrate anual la fondul de stat, după cum urmează :
Valoarea livrărilor anuale la fondul de stat — lei —peste 12 000 10 001—12 000 8 001—10 000 5 001—8 000 5 000Cuantumul pensiei lunare — lei —

în mod tranzitoriu, țăranii cu gospodărie individuală pot beneficia de pensie pentru limită de vîrstă în următoarele condiții :a) cei care au împlinit sau vor împlini pînă la 31 decembrie 1977 vîrsta ds 70 ani bărbații și 65 ani femeile și au depus contribuția pe perioada 1 iulie — 31 decembrie 1977 vor primi o pensie de 100 lei lunar ;b) cei care vor împlini în perioada 1 ianuarie 1978 — 31 decembrie 1982 vîrsta de 70 ani bărbații și 65 api femeile și au cotizat de la 1 iulie 1977 pînă la împlinirea vîrstei respective vor primi o pensie de 100 lei lunar, care se majorează cu cîte 10 lei pentru fiecare an în care au cotizat;c) cei care vor împlini, pînă la 31 decembrie 1987, vîrsta de 65 ani bărbații și 60 ani femeile și au cotizat o perioadă de cel puțin 5 ani vor primi o pensie de 140 lei lunar, care se majorează cu cîte 10 lei pentru fiecare 2 ani în care au cotizat peste perioada minimă de 5 ani.Pentru a beneficia de pensie, persoanele arătate la lit. b și c sînt obligate ca pe perioada în care cotizează să livreze la fondul de stat produse în valoare de cel puțin 5 000 lei anual. în cazul livrării de produse în valoare mai mică de 5 000 lei anual, pensia se reduce în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. 10.Art. 14. — Țăranii cu gospodărie individuală au dreptul la pensie de invaliditate pentru gradul I și II, pe toată du

rata invalidității, dacă au depus contribuția cel puțin 10 ani, în raport cu valoarea produselor livrate anual la fondul de stat.Cuantumul pensiei de invaliditate se stabilește potrivit legii.După împlinirea vîrstei de 65 ani bărbații și 60 ani femeile, beneficiarii pensiei de invaliditate pot cere transformarea acestei pensii în pensia pentru limită de vîrstă la care au dreptul.Art. 15. — Pensia de urmaș se acordă pentru fiecare copil orfan de unul sau ambii părinți, pînă la împlinirea vîrstei de 16 ani, iar dacă urmează o școală, pînă la absolvirea acesteia, dar fără a depăși vîrsta de 25 ani.

Art. 17. — Perioada de contribuție a țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate se la în considerare numai pentru stabilirea drepturilor de pensie și altor drepturi de asigurări sociale, potrivit prevederilor prezentei legi.Art. 18. — Pensiile și celelalte drepturi de asigurări sociale se acordă la cererea persoanelor îndreptățite.Art. 19. — Stabilirea pensiei se face prin decizii date de organele de pensii din cadrul direcțiilor sau oficiilor pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale.împotriva deciziilor date de organele prevăzute la alineatul 1 se poate face contestație, în termen de 60 de zile de la comunicarea acestora, la comisiile de contestații de pe lîngă direcțiile pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale.Art. 20. — Comisiile de contestații se stabilesc prin decizie a comitetului executiv al consiliului popular județean sau al municipiului București și au următoarea componență :a) un judecător desemnat de președintele tribunalului județean sau al municipiului București, ca președinte ;b) un delegat al direcției pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, ca membru ;c) un delegat al comisiei județene a producătorilor agricoli din zonele necooperativizate, ca membru.Comisiile de contestații rezolvă contestațiile în termen de 30 de zile de la

Cuantumul pensiei este de 70 lei lunar pentru fiecare copil orfan de unul dintre părinți și de 100 Iei lunar pentru fiecare copil orfan de ambii părinți.Art. 16. — Țăranii cu gospodărie individuală și membrii lor de familie, inclusiv cei care sînt pensionari, beneficiază, pe timpul internării în spitale, de întreținere, medicamente și materiale sanitare în mod gratuit, precum și de medicamente și materiale sanitare pe timpul tratamentului ambulatoriu, potrivit legii.Cheltuielile necesare în acest scop se suportă din fondul de pensii și asigurări sociale al țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate.

sesizare, pronunțîndu-se prin decizie motivată.Art. 21. — Dreptul la pensie este imprescriptibil.Pensia nu poate fi cedată nici total, nici parțial.Art. 22. — în vederea stabilirii drepturilor de pensie și a altor drepturi de asigurări sociale ale țăranilor cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate, se introduce „Carnetul de pensii și asigurări sociale", în care se vor evidenția contribuția personală, livrările la fondul de stat și alte elemente care servesc la stabilirea acestor drepturi.Art. 23. — Operațiunile privind constituirea și administrarea fondurilor necesare plății pensiilor și a celorlalte drepturi de asigurări sociale pentru țăranii cu gospodărie individuală din zonele necooperativizate se fac de Ministerul Muncii, prin direcțiile pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale și oficiile acestora.Art. 24. — Prevederile prezentei legi se întregesc în mod corespunzător cu normele legale privind pensiile de asigurări sociale de stat.Art. 25. — Prevederile prezentei legi se aplică începînd cu data de 1 ianuarie 1978, cu excepția celor privind contribuția statului, care se aplică de la data de 1 iunie 1977.
Propunerile, observațiile și sugestiile 

cetățenilor la proiectul legii vor fl tri
mise Marii Adunări Naționale.
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iictia în secțiile mai pu- 
n avariate de seism tre- 
jia să continue în para- 
I cu refacerea întregului 
-Ohinat. ..în cît timp v-ați 
„„it. i-a întrebat tova- 
ișul Nicolae Ceausescu, să 
imediati în întregime in- 
alatia de acid sulfuric 
srmenul cel mai scurt 
■opus de specialist! a fost 
• trei luni : „Este mult I 
apreciat secretarul gene- 
1 al partidului. Nu pu
ni întîrzia atît. Trebuie să 
ati măsuri ca cel mai 
ziu cu prilejul aniversă- 

zilei independentei să 
iteti raporta că instalația 
acționează. Să fie pentru 
ti. muncitori și specia
li. pentru organizația de 
rtid. ca si pentru condu- 
rea tehnică, un prilej de 
altă mîndrie acest obiec- 
r !“.
Au raportat. Cu două zile 
ai devreme decit data 
opusă.
Cum a fost ?
— Un roman adevă- 
; s-ar putea scrie des- 
3 aceste două luni pe 
re noi le-am trăit după 
tremur — îmi spune 
leorghe Tiliută. secreta- 

comitetului de partid
i combinat. Păcat că des-
3 asa ceva nu se prea 
iu romane. Dar ar fi me
at. Pentru că ceea ce s-a 
trecut aici n-a însemnat
ii puțin eroism, mai pu- 
ă abnegație, mai putină 
tere de sacrificiu decit în 
care mare bătălie. In 
is, am promis, ne-am 
t angajamentul, si el tre- 
ie tinut. Muncitorii nu 
încă cu vorbe în vînt. Zic

una. apăi aia e ! Trebuie s-o 
facă. I-ati văzut atunci, în 
prima zi după cutremur, pe 
cei din echipele lui loan 
Gheorghiu si Eugen Ioniță 
virindu-se în tuburile de a- 
ductiune a apei si tirîndu-se 
cu coatele aproape un kilo
metru intr-un burlan de 
beton, luminindu-si înain
tarea cu lanternele pentru 
a verifica starea acelor ar
tere vitale pentru combina
tul nostru... Apa este vita-

nici o umbră de em
fază : „Ca pe o demonstra
ție a invincibilității noastre. 
N-as vrea să credeți că-mi 
plac vorbele mari, dar asta 
este ceea ce am făcut cu 
totii aici, ceea ce a făcut, 
de altfel. întreaga 'tară. Am 
trecut un examen greu, un 
examen care adeseori ne-a 
cerut eforturi supraome
nești. dar l-am trecut. Poa
te că. dacă am fi fost sin
guri. n-am fi reușit. Dar

în bătălia 

reconstrucției
lă pentru producția noastră. 
4 000 metri cubi pe oră... 
Trebuia să-i desfundăm ca
lea. nu ? Asa au lucrat e- 
chipele de utecisti ale lui 
Viorel Ciofu si Petre Po
pescu, ca și echipele lui Ion 
Tăuneanu si Sterian Naghi 
care, după ce au redat in 
funcțiune instalațiile secției 
lor. s-au pus la dispoziția 
secției celei mai avariate 
cu meseriașii si operatorii 
lor, lucrînd după orele de 
program zi de zi. săptămîni 
șl luni întregi. Atunci. în 
primele ore de după cutre
mur era vorba despre soar
ta unor bunuri care valorau 
multe milioane.

îl întreb pe ing. Ion 
Petrută. directorul teh
nic al combinatului, cum 
vede, ca specialist, re
trospectiva celor două luni 
din viata întreprinderii ? 
îmi răspunde calm, fără

■toti au fost alături de noi. 
în ceea ce ne privește, de 
la minîstru si primul secre
tar al județenei de partid, 
pină la ultimul comunist. Și 
să stiti că nici un comunist 
nu e „ultimul". Ce vreți 
mai mult decît extraordina
rul exemplu în muncă pe 
care l-au dat aici, la noi. 
numeroși membri de partid, 
tineri, femei, oameni care 
îsi dovedeau partinitatea 
prin inimă si Prin devota
ment 1 Vă spuneam că 
n-am fost singuri. Toti par
tenerii noștri din tară ne-au 
trimis ajutoare. S-a produs 
o mobilizare în conexiune a 
tuturor celor ce ne puteau 
sprijini cu utilaje, materii 
prime, instalații, forță de 
muncă. Peste 450 de mun
citori de înaltă calificare și 
specialist! din Craiova. Sâ- 
vlnești. Tirgu Mureș. Tîrnă- 
veni. Turnu Măgurele au 
lucrat alături de noi în „fo

cul continuu" al refacerii. 
Au sărit în ajutorul nostru 
cei de la Năvodari. Slobo
zia si Ocna Mureșului. Nu
meroși specialist! de la 
„Dacia" — Ploiești, din Mi
nisterul Metalurgiei, de la 
Găești si Făgăraș si-au dus 
viata aici împărțind cu noi 
greutățile și necazurile, dar 
și bucuria sarcinii îndepli
nite. Cînd au terminat, cînd 
s-au întors la casele si în 
întreprinderile lor. parcă 
ne-am fi despărțit de 
frați...".

Și acum ?
— Acum. în sfîrșit. 

respirăm — îmi spune 
directorul combinatului, in
ginerul Titus Sburlan. Mai 
sint încă multe de făcut, 
dar greul a rămas în urmă. 
Am revenit la programul 
de lucru normal. în curînd, 
ultimele urme ale catastro
fei de la 4 martie vor dis
părea cu totul de pe chipul 
combinatului nostru. Pro
ducem la întreaga capacita
te. în aprilie, cu toate ne
cazurile ne care trebuia să 
le depășim, planul valoric 
al combinatului a fost de
pășit cu 4 milioane lei. 
Pină la sfîrșitul anului vom 
recupera totul. Acum. între
gul combinat se află în 
„focul continuu" al produc
ției. Respirăm. Știti ce în» 
seamnă să vezi revenind 
limpezimea în ochii oame
nilor si roșeata nesomnului, 
a istovului să dispară ? Pri
viți-!. Un timp, părea că 
uitaseră zîmbetul. Acum, 
sînt iar cei dinainte, parcă 
mai puternici, mai încreză
tori în forțele lor. în soli
daritatea lor. A fost un exa
men fără corigenti si asta 
ne e mulțumirea. Credeți 
că e puțin ?

PRINCIPIALITATEA ACTULUI CRITIC(Urmare din pag. I)
anvergură, care să-și fi pus pecetea 
și pe judecata de gust și pe aprecie
rea estetică în totalitatea ei. Filozo
fia nu poate fi în nici un caz ima
ginată ca un adaos al actului critic, 
la inceputul sau la sfirșitul lui, ci 
numai integral asimilat acestuia, ca 
o calitate intrinsecă a Iui, prezentă 
atît in caracteristicile artistice, cît și 
în caracteristicile științifice ale ac
tului critic. Prin filozofie criticul 
devine un autentic gînditor, preocu
pat de sensurile definitorii ale unei 
anumite opere, ale unei specii sau 
formule artistice, ale unui moment 
literar și de artă.

Filozofia pe care o am în vedere 
este filozofia marxist-Ieninistă, ma
terialismul dialectic și concepția ma
terialistă asupra istoriei. O filozofie 
care din capul locului a fost con
cepută ca o „călăuză in acțiune" și 
n-a pretins că ar dispune de adevă
ruri infailibile și imuabile ; care, 
dimpotrivă, a chemat la permanenta 
confruntare a teoriei cu practica, Ia 
rearticularea continuă a teoriei in 
baza modificărilor survenite în prac
tică. Noutatea decisivă a filozofiei 
marxiste rămine acest accent „pra- 
xiologic", un accent care, contrar tu
turor presupunerilor spiritualiste, 
acordă meditației filozofice o adîn- 
cime și o lărgime nemaiîntîinite, 
sporindu-i nespus capacitatea de a 
se apleca, între altele, asupra impe
riului artelor în tot ce au ele comun 
și specific. A vorbi despre osmoza 
criticii și a filozofiei înseamnă așa
dar, în cele din urmă, saturarea ac
tului critic de meditația cuprinză
toare privind epoca noastră și con
firmată de epoca noastră, privind 
reflexele artistice ale momentului 
istoric pe care-1 parcurgem și con
firmată de către acesta.

Socialismul este o orînduire „filo
zofică". Ea are în vedere marile 
perspective ale eliberării umanită

ții. Ea este însuflețită de scopuri și 
idealuri înalte, pe care nu le caută 
în afara realității, ci le deduce din 
mișcarea reală a vieții sociale. Arta 
orinduirii socialiste, critica de artă 
a ei, sînt vlăstare pe cît de particu
lare, tot pe atît de îndatorate acestor 
mișcări și perspective. Ele își păs
trează, printre alte activități, fața 
pe de-a-ntregul proprie, o indivi
dualitate ireductibilă pe care o re
confirmă fiecare nouă operă de artă 
însemnată și fiecare exegeză perti
nentă a ei. Această față inconfunda- 
bilă este insă întoarsă către toți se
menii cărora li se adresează intr-un 
limbaj care să le fie de înțeles și 
care să-i îmbogățească spiritual. 
Sau, cu alte cuvinte, opera de artă 
și opera lămuritoare a criticului sint 
asemenea unor complicate centre de 
recepție-emisie. Ele captează pe 
lungimile lor de undă semnalele 
unui timp și spațiu istoric, pe care 
— înnoite și innobilate — le re
transmit acestui timp și spațiu ; cei 
ce le vor recepta vor simți și gindi, 
vor munci și făptui mai cu har.

Cine dorește să înțeleagă condiția 
criticii nu va putea trece cu vederea 
acest flux al comunicării în ambele 
direcții. Clnd vorbim curent despre 
„mesaj" ne gîndim la conținuturile 
esențiale pe care le implică arta și 
comentariul ei. Aceste conținuturi 
esențiale trebuie însă nu numai să 
existe, ci să și funcționeze. Și în acest

al doilea sens, poate mai propriu, 
„mesajul" trebuie să parvină celui 
căruia i se adresează. în acest fel, 
criticul devine un „mesager" al epo
cii. al artei epocii, al propriilor sale 
convingeri. El se instituie într-un 
mijloc de comunicare între valori și 
oameni. Cu privirea în egală măsură 
îndreptată spre bunurile create de 
oameni și spre necesitățile pentru 
satisfacerea cărora aceste bunuri au 
fost si continuă să fie create.

Criticul rămîne „stăpin si slugă", 
desigur într-un alt sens decit cel 
acordat acestei dualități în filozofia 
și literatura clasică. El se subordo
nează în mod conștient epocii, valo
rilor ei literar-artistice si celor pen
tru care ele ființează și acționea
ză. Astfel reușește criticul să de
vină el însuși un creator de valori. 
Așa s-a întîmplat cu toti marii critici 
români din trecut. Așa se cuvine să 
se întâmple cu criticii de acum si cu 
cei ce vor urma. în activitatea noas
tră dispunem de premise înalte : 
civilizația socialistă, filozofia marxis
tă. Asimilindu-le organic in marea 
diversitate a formelor si manierelor 
preferate. în modul de fapt indivi
dual al expresiei critice, vom reuși 
să articulăm „judecăți de gust" adec
vate si perene, în care — alături de 
multe alte activități — istoria noas
tră contemporană se va recunoaște 
și va putea fi recunoscută.

O nouă tragere 
„LOTO-2“

Administrația de Stat Loto 
Pronosport organizează la 22 mai 
o nouă tragere „Loto-2“. După 
cum se cunoaște, tragerile 
„LOTO-2" constau în efectuarea 
a 3 extrageri (în continuare) de 
cîte 4 numere dintr-un total de 
75 numere diferite — de la 1 la 
75. Se pot cîștiga autoturisme 
„Dacia 1300“ și numeroase pre
mii în bani. Se atribuie 6 cate
gorii de cîștiguri. Autoturismele 
se acordă în cadrul valorii uni
tare a cîștigurilor de la orice 
categorie, in cazul în care va
loarea calculată este egală sau 
superioară contravalorii auto
turismului „Dacia 1300".

Biletele valabile la această 
tragere sînt numai cele cu seria 
„R“ de 10 lei varianta simplă. 
Biletul poate fi însă completat 
și cu 2 variante simple achitate 
fiecare în proporție de 50 la 
sută, sau cu 4 variante simple 
achitate fiecare în proporție de 
25 la sută. Menționăm că, indi
ferent de cota jucată, biletele 
au drept de participare la toate 
extragerile.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

18. 19 și 29 mai. în țară : Vreme în 
general instabilă. îndeosebi la în
ceputul intervalului. Cerul va fi tem
porar noros. Vor cădea ploi locale, 
mai ales sub formă de averse înso-

tite de descărcări electrice, mai 
frecvente in vestul si nordul tării, 
precum si în zona de munte. Vînt 
slab pînă la potrivit. Intensificări de 
scurtă durată vor fi în zona de mun
te pină la 50 km la oră. în Bucu
rești : Vreme ușor instabilă, cu cer 
temporar noros. După-amiaza ploi de 
scurtă durată. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura în creștere în a 
doua parte a intervalului.

PRONOEXPRES
CIȘTIGURILE TRAGERII 

DIN II MAI 1977
EXTRAGEREA I : Categoria 1 : 

2 variante 10% autoturism „Dacia 
1 300“ ; cat. 2 : 2 variante 25% a 15 006 
lei și 2 variante 10% a 6 002 lei ; 
cat. 3 : 15,20 a 2 764 lei ; cat. 4 : 51,60 
a 814 lei ; cat. 5 : 113,85 a 369 lei : 
cat. 6 : 3 639,25 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I: 14 232 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : Categoria 

B : 8,15 variante a 6 151 lei ; cat. C : 
37,85 a 1 324 lei ; cat. D : 1 568,95 a 
60 lei ; cat. E : 95,75 a 200 lei ; cat F • 
2191,70 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 97 442 lei.

cinema
• Tom și Jerry : DOINA — 9,30; 
11; 12.30; 17.
• Ruslan și Liudmila ; DOINA — 
14; 19, PROGRESUL — 16; 19.
• Diavolii din Spartivento : EX
CELSIOR — 9; 11.15; 13,30; 16;
18,15; 20,15, MELODIA — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 19,45.
q Parada surprizelor î TIMPURI 
NOI — 9; 11,15: 13,30: 15.45: 18; 20.
• Cinci detectivi la miezul nopții: 
GRIVIȚA — 9; 11.15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA — 9; 11,15; 
13 30; 15,45; 18; 20.15, la grădină - 
19.45, FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.
• Zori în flăcări : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Sfîrșitul legendei : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.15; 20.15, la 
grădină — 19.30.
• Mîine va fi prea tîrzlu — 9,45, 
Copornic — 11,45, Wonder Bar — 
14. Casino de Paris — 16.15. Bulgă
rele de seu — 18,30, Film și reali
tate — 20.30 : CINEMATECA.
• Oaspeți de seară : COTROCENI

— 10; 12; 14; 16; 18; 20, MIORIȚA
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Lumea circului : LIRA — 9;
11,45; 14,30; 19,45, la grădină —
19,45.
• Misterul lui Herodot : BUCEGI
— 9.30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,45; 20, 
la grădină — 20.
• Hollywood, Hollywood : FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18* * 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15. la grădină — 19,45. 
e Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici — 9; 11; 13, Imagini în o- 
glindă — 15: 17; 19 : VIITORUL.

• Gloria nu clntft : SCALA — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30.
• Timpul dragostei și al speran
ței : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Un orășel în Texas : PATRIA
— 9: 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, 
LUCEAFĂRUL — 9,15; 11.30; 13,45; 
16; 18.30; 20,45, la grădină — 20, 
GRADINA FESTIVAL — 19,45,
CASA FILMULUI (la sala de festi
vități Dinamo) — 16; 18; 20.30.
• Mușcă și fugi ! î FESTIVAL — 
9; 11,15; 13.30; 15,45; 18,15; 20.30, 
GRADINA CAPITOL — 19.45, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 
20,15, GLORIA — 9; 11,15: 13,30; 16; 
18,15: 20.15.
• Republica din Uzice : GIU- 
LEȘTI — 9,30; 12,30; 15.45; 19.

e Pentru un pumn de... ceapă î 
FERENTARI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18: 20.15.
• Pinocchio : PACEA — 10; 12; 14. 
O Meciul secolului î PACEA — 16; 
18; 20.
• Africa Express : VOLGA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20,15.
O Cuibul salamandrelor : POPU
LAR — 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
VITAN — 20.
• Așii înălțimilor : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.

• Conrack : MUNCA — 9,30; 11,30; 
13.30; 15,45; 18; 20.15.
• B. D. la munte și Ia mare : 
FLACARA — 9,30; 11,30; 13,30; 16; 
18; 20.
• Oameni respectabili : COSMOS 
— 9; 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15.
• Ora spectacolului ; EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, GRA
DINA TITAN — 19,45.
e B. D. Intră în acțiune : GRĂDI
NA MOȘILOR — 19,45.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mică) : Părinții teribili — 19,30.
a Filarmonica ,,George Enescu” 
(sala mică a Palatului) : Ciclul de 
Inițiere muzicală „Prima Înflorire 
a școlilor naționale" — 17, „Cîn- 
tarea României" — Concert-cena- 
clu. Prime audiții din creația ca
merală românească — 19. (Ateneul 
Român) : Cenaclul prietenilor mu

zicii. Centenarul demnității româ
nești — 19.
• Opera Română : Giselle — 19.
• Teatrul de operetă : Eternele 
iubiri — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Răceala — 19.
0 Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Carambol — 19.
0 Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Lasă supă- 
rarca-n hol — 19.
0 Teatrul „I. Vasilescu” : Bunica 
se mărită — 10,30.
0 Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Pe-un picior de plai —
19.30.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 17.
0 Teatrul „Țăndărică" (ia sala 
Teatrului Mic) : Frații Criș (pre
mieră) — 17.
0 Circul București : Cu circul 
nu-i de glumit — 19.30.
0 Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Peer Gynt — 19.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : Shirley Temple
11.15 Semnătura colectivă — Reportaj
11.35 File de istorie. Românii dintre Du

năre și mare in războiul indepen
denței

11.55 Telex
16,00 Telex
10,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba engleză
17,05 La volan
17,20 Din muzica și dansurile popoare

lor
17.55 Reportaj de scriitor.
18.15 Lecții TV. pentru lucrătorii din 

agricultură
18,45 Imagini din Norvegia

18.55 întrebări și răspunsuri. Emisiune 
în ajutorul lectorilor, propagandiș
tilor și cursanților din învățămîn- 
tul politico-ideologic de partid

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei
20,00 „CIntarea României”. Festivalul 

creației șl hărniciei — faza ju
dețeană

20.30 seară de teatru : „Arborele genea
logic” de Lucia Demetrius

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL II
20,00 Film serial pentru copil • „Toate 

pînzele sus !“. Episodul VIII : 
„Martin Strickland intră in scenă”

20.55 Tineretul Capitalei
21,25 Telex
21.30 Viața economică a Capitalei
22,00 De la Bach la Enescu. O istorie 

a capodoperelor muzicii de ca
meră
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PREȘEDINTELE NICOLAE CEAUȘESCU
a primit scrisorile de acreditare a ambasadorului 

Republicii Democrate Germane

0 delegație a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a sosit in Capitală

în alocuțiunea rostită în cadrui 
solemnității de prezentare a scri
sorilor de acreditare, ambasado
rul Republicii Democrate Germane, 
SIEGFRIED BOCK, a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai cordiale salutări si urări din 
partea tovarășului Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din 
Germania, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Democrate Ger
mane.

în continuare, ambasadorul s-a re
ferit la relațiile frățești dintre 
România și R. D. Germană, arătînd 
că ele se dezvoltă continuu și cu 
succes, în spiritul Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mu
tuală, semnat la 12 mai 1972. „Con
vorbirile tovărășești și sincere care 
au avut loc în ultimii doi ani între 
secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Germania, președintele Consiliu
lui de Stat al R. D. Germane, tova
rășul Erich Honecker, și dumnea
voastră, stimate tovarășe președinte 
— a spus ambasadorul — au 
impulsionat puternic dezvoltarea re
lațiilor dintre partidele, statele și 
popoarele noastre. Sîntem convinși 
că apropiata dumneavoastră vizită 
sn Republica Democrată Germană, 

■» are o așteptăm cu multă bucu
ra, va constitui o nouă piatră de 
hotar pe calea lărgirii acestor rela
ții și va oferi noi dimensiuni adîn- 
cirii colaborării".

„Colaborarea intensă și plină de 
conținut dintre Partidul Socialist 
Unit din Germania și Partidul Co
munist Român — a spus în conti
nuare ambasadorul — are o impor
tanță fundamentală pentru ansam
blul relațiilor dintre statele noastre. 
Acordăm permanent întreaga noas
tră atenție adîncirii colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, care, 
mai ales în ultimii ani, a cunoscut 
o dezvoltare dinamică. Considerăm 
dezvoltarea în continuare a coope
rării și specializării in producție, 
precum și în domeniul cercetării și 
dezvoltării, ca premise esențiale 
pentru o colaborare economică sta
bilă și de lungă durată. Ur
mărind identificarea rezervelor care 
mai există în acest domeniu și 
folosindu-le în interesul reciproc, 
contribuim în mod hotărîtor la strân
gerea într-o măsură tot mai mare a 
relațiilor noastre în ansamblu".

După ce a relevat faptul că o con
tribuție importantă la adîncirea prie
teniei dintre partidele, statele si 
popoarele noastre au adus-o nu
meroasele contacte fructuoase la di
ferite niveluri, precum si relațiile 
multiple în domeniile culturii, știin
ței și învățământului. ambasadorul 
Siegfried Bock a evidențiat simpatia 
cu care cetățenii Republicii Demo
crate Germane urmăresc dezvoltarea 
României socialiste. „Oamenii muncii 
din Republica Socialistă România, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, a dumneavoastră, stimate 
tovarășe președinte — a spus vorbi
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REZULTATE DIN COMPETIȚIILE INTERNEAZI, LA MILANO: NADIEI COMĂNECI

I SE VA ÎNMÎNA TROEEUL ASOCIAȚIEI

INTERNAȚIONALE A
Ieri au plecat la Milano renumitele 

noastre gimnaste Nadia Comăneci și 
Teodora Ungureanu. însoțite de an
trenorii Bela Karoly și Maria Simio- 
nescu.

Astăzi, în marele oraș italian, cu 
ocazia unei festivități speciale, i se 
va inmîna Nadiei Comăneci Trofeul 
Asociației internaționale a presei

Legile nobile ale întrecerii sportive trebuie ferm întronate 
și respectate pretutindeni, în toate împrejurările

PRESA BRITANICĂ de luni pu
blică știri și comentarii avînd ca te
mă iregularitățile petrecute la cam
pionatele europene de gimnastică fe
minină de la Praga.

Astfel, ziarul „The Daily Telegraph 
subliniază, într-un amplu comenta
riu, următoarele : „Gimnasta român
că Nadia Comăneci. care a ciștigat 3 
medalii de aur la Jocurile Olimpice 
de la Montreal si a incintat lumea 
cu gratia și talentul ei, a fost nevo
ită să părăsească competiția". Aceas
ta, relevă comentariul, datorită fap
tului că juriul nu a manifestat obiec
tivitatea cuvenită, lucru deosebit
de evident la proba de sărituri.
„Chiar in ultimul minut, si spre sur
prinderea tuturor, arbitrii s-au răz- 
gîndit si au oferit in schimb meda
lia sovieticei Nelli Kim".

Comentind, la rindul său, aceasta 
decizie a juriului, ziarul „Morning 
Star" scrie : „In urma protestului 
inaintat de către sovietici, Nelli Kim 
a fost avansată de pe locul 2 pe lo
cul 1, la egalitate de puncte cu Na
dia Comăneci. Apoi, fără nici o ex
plicație oficială, Kim a fost plasata 
pe primul loc. iar Comăneci pe lo
cul 2“. . .într-un articol consacrat aceluiași 
moment al campionatelor, ziarul „The 
Times" sublinia : „Retragerea echipei 
române în semn de protest a fost 
determinată de scăderea notei Nadi
ei Comăneci la proba de _ sărituri, 
după ce inițial se luase hotărîrea ca 
ei să i se acorde medalia de aur".

De asemenea, posturile de radio și 
televiziune din Marea Britanie au 
comentat pe larg semnificațiile re
tragerii din concurs a echipei romane 
în semn de protest, subliniind faptul 
că actualele campionate europene de 
gimnastică de la Praga s-au desfă
șurat sub semnul unui arbitraj păr
tinitor.

PRESA POLONEZA inserează o 
relatare a corespondentului P.A.P. 
de la întrecerile de gimnastică fe
minină de la Praga. în care se sub
liniază că „actualele campionate eu
ropene au adus succesul româncei 
Nadia Comăneci. care a totalizat 
39,300 puncte". Relatările din „Trybu- 
na Ludu" au ca titlu „Nadia Comă
neci din nou cea mai bună".

ZIARELE VEST-GERMANE acor
dă ample spatii recentelor campio
nate europene feminine de gimnas
tică de la Praga. care au fost mar

torul — au realizat o operă cu ade
vărat măreață. Mulțumită acestor 
realizări. Republica Socialistă Româ
nia este astăzi o tară socialistă în
floritoare și puternică, a cărei poli
tică de pace și înțelegere între po
poare se bucură de o înaltă apre
ciere pe plan internațional".

Ambasadorul a relevat apoi succe
sele obținute de Republica Democrată 
Germană pe calea construirii, cores
punzător hotărârilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Socialist Unit din 
Germania, a societății socialiste dez
voltate și creării bazelor esențiale 
pentru trecerea treptată spre comu
nism.

Arătînd că Republica Democrată 
Germană se pronunță activ pe arena 
internațională, alături de celelalte 
state socialiste, pentru consolidarea 
păcii și securității internaționale. îm
potriva tuturor încercărilor cercuri
lor reacționare; imperialiste de a 
opri procesul de destindere, de a se 
amesteca în treburile interne ale al
tor state și de a crea noi puncte de 
conflict, vorbitorul a spus : „în 
această luptă pentru un viitor pașnic 
și progres social ne simțim foarte 
strâns uniți cu Republica Socialistă 
România".

în încheiere, ambasadorul Republi
cii Democrate Germane a asigurat 
că va depune întreaga' sa capacitate 
pentru a contribui la întărirea in 
continuare a prieteniei si colaborării 
dintre partidele, statele și popoarele 
noastre.

A luat apoi cuvîntul președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Mulțumind pentru salutul transmis, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a adre
sat. la rândul său. tovarășului Erich 
Honecker un cordial salut tovărășesc 
și cele mai calde urări de sănătate și 
fericire, de noi succese în activitatea 
pe care o desfășoară în fruntea parti
dului și statului.

Referindu-se la relațiile dintre 
România si R.D. Germană, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : „Apre
ciem cu multă satisfacție evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre țările 
noastre, care au la bază principiile 
deplinei egalități în drepturi, res
pectării independentei și suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne si avantaiului reciproc, 
ale solidarității internaționale’ și în
trajutorării tovărășești. îmi face 
plăcere să subliniez, și cu acest pri
lej, că un rol important în dezvol
tarea prieteniei și colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre l-au 
avut întîlnirile si convorbirile pe 
care le-am purtat împreună cu to
varășul Honecker, care au conferit de. 
fiecare dată noi dimensiuni raportu
rilor bilaterale, au îmbogățit con
ținutul lor și au stimulat conlucrarea 
dintre țările noastre în toate dome
niile de activitate. Aștept, cu mult 
interes, să mă întâlnesc din nou cu 
tovarășul Erich Honecker si am con
vingerea că vizita pe care o voi în
treprinde in curind în frumoasa dum
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sportive (A.I.P.S.), decernat celei mai 
bune sportive din lume în anul 1976.

Joi, 19 mai, în orașul Bologna, 
echipa de gimnastică feminină a 
României va face o demonstrație 
în fața .reprezentanților presei spor
tive internaționale și a publicului 
italian.

cate în ziua a doua de retragerea 
sportivelor românce.

Comentind campionatele europe
ne. feminine de gimnastică re
cent încheiate la Praga. trimisul 
agenției vest-germane D.P.A. re
levă excepționala comportare a cam
pioanei olimpice Nadia Comăneci 
(România), de două ori consecu
tiv campioană continentală absolută. 
D.P.A. subliniază, printre altele: 
„Românca Nadia Comăneci a doborât 
la Praga recordul campionatelor 
europene la individual compus, obți- 
nînd 39,30 puncte. Pînă în prezent, 
acest record era de 38.965 punâte și a- 
parținea gimnastei cehoslovace Vera

Comentarii ale presei internaționale cu privire 
la încălcarea eticii sportive la campionatele 

europene de gimnastică feminină

Ceaslavska din anul 1967". „Nadia 
Comăneci poate într-adevăr totul : 
poate face gimnastică (foarte bine 
chiar), poate fi veselă (din cind în 
cînd. cînd are o clipă liberă), poate 
jubila (după o victorie) și poate privi 
eu ochi triști. Ea poate să și pro
testeze. Fără cuvinte și gesturi. Ea 
nu s-a atins de medalia de aur, după 
ce cucerise «nota de vis» — 10 la 
bîrnă".

„Războiul" unei mari părți a arbi
trilor împotriva româncelor începuse 
încă de la Montreal, cînd Nadia Co
măneci și Teodora Ungureanu au 
cîștigal cele mai importante medalii. 
La Praga, mica Nadia ar fi putut 
cîștiga, în condiții de apreciere obiec
tivă. toate cele cinci medalii de aur. 
în mod sigur patru".

„încă de vineri, cînd Nadia Comă
neci se detașase suveran, dar Teodo
ra Ungureanu fusese împinsă pe lo
cul patru, protestul împotriva mafiei 
arbitrajului era pentru români o 
chestiune hotărâtă. Apoi s-a luat de
cizia : dacă se mai face o apreciere 
scandaloasă, va fi ultima ! O aseme
nea apreciere scandaloasă poate să 
fi fost nota Nadiei Comăneci la să
rituri. dar cu siguranță cea a Teodo
rei Ungureanu la paralele".

„Die Welt" publică următorul arti

neavoastră tară va contribui la am
plificarea si dezyoltarea și mai pu
ternică a colaborării și conlucrării 
multilaterale dintre Republica Socia
listă România și Republica Demo
crată Germană".

După ce a menționat eforturile po
porului român dedicate înfăptuirii 
Programului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat că tara 
noastră urmărește cu interes și dă o 
înaltă apreciere succeselor obținute 
de oamenii muncii din R.D. Ger
mană în edificarea noii societăți, în 
afirmarea țării lor pe plan interna
țional.

„în cadrul politicii sale externe — 
a spus apoi președintele Nicolae 
Ceaușescu — România acționează 
consecvent pentru întărirea prieteniei 
și colaborării cu toate țările socia
liste, acordă o mare atenție promo
vării relațiilor cu țările în curs de 
dezvoltare, cu tinerele state indepen
dente, extinde legăturile și schimbu
rile sale cu toate țările lumii, parti- 
cipînd activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mon
dial de valori. Ne preocupăm în mod 
deosebit de întărirea securității și 
colaborării în Europa, de înfăptuirea 
în acest scop a documentelor Confe
rinței general-europene de la Hel
sinki. Dorim să contribuim activ la 
succesul apropiatei reuniuni de la 
Belgrad, de la care așteptăm măsuri 
concrete pentru impulsionarea luptei 
pentru securitate. încredere și cola
borare pe continent".

în continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus: „Pornind de la 
procesele și mutațiile pozitive ce se 
petrec în lume, a căror trăsătură 
dominantă o constituie afirmarea 
voinței popoarelor de a fi stăpîne pe 
propriile destine și a-și făuri viito
rul în conformitate cu năzuințele lor 
spre libertate, prosperitate și pace, 
România militează consecvent, îm
preună cu forțele progresiste și de
mocratice de pretutindeni, pentru 
consolidarea cursului spre destinde
re, soluționarea pe calea tratative
lor a conflictelor și litigiilor dintre 
state, pentru lichidarea subdezvoltă
rii. a marilor decalaje create ca ur
mare a îndelungatei politici impe
rialiste, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale care 
să ducă la dezvoltarea mai rapidă a 
țărilor rămase în urmă".

în încheierea alocuțiunii sale. • to
varășul Nicolae Ceaușescu a asigurat 
pe ambasador de întregul sprijin al 
Consiliului de Stat, al guvernului și 
al său personal, în înfăptuirea misiu
nii ce i s-a încredințat.

După solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut o convor
bire caldă, tovărășească, cu amba
sadorul R. D. Germane, tovarășul 
Siegfried Bock.

La solemnitate și convorbire au 
luat parte George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe, și Silviu 
Curticeanu, secretar prezidențial și: 
al Consiliului de Stat.

FOTBAL : Rezultatele meciurilor 
etapei a XXV-a din divizia A : 
F.C. Argeș — Dinamo 2—2 ; Steaua
— S.C. Bacău 3—0 ; Progresul — 
Jiul 1—2 ; Corvinul — Universitatea 
Craiova 1—0 ; U.T.A. — Politehnica 
Timișoara 2—1 ; Sportul studențesc — 
F.C. Constanța 2—2 ; F.C.M. Reșița
— A.S.A. 2—1 ; F.C. Bihor — F.C.M. 
Galați 3—2 ; Politehnica Iași — Ra
pid 0—0 ; în clasament : 1. Dinamo — 
31 p (golaveraj +25). 2. Steaua — 
31 p. (+22) 3. Jiul — 31 p. (+15) 
4. Univ. Craiova — 30 pi Miercuri, 
18 mai, sînt programate în Capitală 
două partide restante : Progresul — 
Steaua și Sportul studențesc — Cor
vinul.

col intitulat „Scandal în rândul gim
nastelor. Româncele au plecat".

„Federația internațională de gim
nastică a trăit la cel de-al XI-Iea 
campionat european feminin de Ia 
Praga cel mai mare scandal din is
toria sa. Echipa României, în frunte 
cu tripla campioană olimpică Nadia 
Comăneci. a părăsit întrecerea în 
timpul exercițiilor finale la aparate 
în semn de protest față de notele 
date. România nu va mai participa 
în viitor la nici un campionat inter
național dacă nu se schimbă preve
derile privind acordarea notelor. S-a 
ajuns la incident atunci cind la sări
tură au fost schimbate de 4 ori a

precierile pentru Nadia Comăneci și 
Nelli Kim, în așa fel îneît Nelli 
Kim a devenit. în cele din urmă, 
campioana europeană.

Juriul întrecerii a declarat în una
nimitate că președintele Federației 
internaționale de gimnastică, Iuri 
Titov, personal, a făcut presiuni 
pentru a se acorda cea mai înaltă 
notă lui Nelli Kim".

„Westfalische Rundschau" publică 
articolul intitulat „Nadia nedreptă
țită la Praga — România părăsește 
competiția". După ce informează des
pre retragerea echipei feminine ro
mâne de la competiție, ziarul scrie : 
„La acest scandal s-a ajuns cînd la 
sărituri, prima disciplină Ia finalele 
pe aparate, notele acordate pentru 
Nadia Comăneci si pentru Nelli Kim 
(U.R.S.S.) au fost total modificate 
de patru ori, astfel incit Nelli Kim 
a fost în cele din urmă declarată, 
prin manipulații. campioană euro
peană. Arbitrii competiției au decla
rat în unanimitate că președintele 
federației, Iuri Titov, personal, a 
impus note mai mari pentru Nelli 
Kim".

Ziarul publică fotografii ale Nadiei 
Comăneci executînd diferite exerci
ții, cu următoarele explicații: „Nadia 
Comăneci la sărituri: strălucitor, însă 
Nelli Kim a ciștigat", „Nadia Co

Luni a sosit în Capitală delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. con
dusă de tovarășul Artur Pavlovici 
Vader, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
Republicii Sovietice Socialiste Estone, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. face o vizită oficială de 
prietenie în tara noastră. Din de
legație fac parte G. A. Karavaev, mem
bru al C.C. al. P.C.U.S.. deputat în 
Sovietul Naționalităților al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S.. ministrul 
construcțiilor al U.R.S.S.. F. I. Mocia- 
lin, membru al Comisiei Centrale de 
Revizie a P.C.U.S., șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.. membru al Comi
siei pentru bunuri de larg consum a 
Sovietului Naționalităților al Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.. A. Dju- 
maev. vicepreședinte al Sovietului 
Uniunii al Sovietului Suprem al

Întrevedere la marea adunare națională
La amiază, delegația Sovietului 

Suprem al U.R.S.S.. condusă de to
varășul Artur Pavlovici Vader, 
membru al C.C. al P.C.U.S.. vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. președintele Pre
zidiului Suprem al Republicii Sovie
tice Socialiste Estone, a avut o în
trevedere la Marea Adunare Națio
nală cu tovarășul Nicolae Giosan, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Marii Adunări Naționale.

în cursul convorbirilor s-au evi
dențiat cu satisfacție bunele relații 
de prietenie frățească, de solidarita
te militantă si colaborare multilate
rală ce s-au statornicit și se dez
voltă între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice. între Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică. între 
poporul român și popoarele sovietice.

Au fost subliniate ca momente ho
tărâtoare. de importanță istorică în 
ansamblul raporturilor româno-sovie- 
tice. vizitele efectuate de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. în U.R.S.S. și Leonid Ilici Brej- 
nev. secretar general al C.C. al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovietice, 
în tara noastră, convorbirile purtate 
cu aceste prilejuri. în care s-a re
afirmat cu putere hotărîrea partide
lor. popoarelor și țărilor noastre de 
a-și lărgi și intensifica legăturile 
prietenești si colaborarea lor pe mul
tiple planuri.

în cadrul informărilor reciproce în 
legătură cu activitatea și preocupă
rile actuale ale forurilor legislative 
din cele două țări au fost relevate 
importanta schimburilor de expe
riență. contribuția însemnată pe care 
parlamentele și deputății pot si tre
buie s-o aducă la edificarea unui cli
mat de pace si securitate în lume.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat Aneta Spornic, 
vicepreședinte al M.A.N.. loan Ce
terchi. președintele Consiliului Le
gislativ. Radu Enache. secretar al 
M.A.N.. Ilie Șalapa. președintele Co

în divizia B, după 27 etape, ân cla
samentul seriei X, conduce F.C. Pe
trolul — 46 p., urmată de Gloria Bu
zău — 33 p ; în seria a II-a conduce 
C.S. Tîirgoviște — 39 p, urmată de 
Steagul roșu — 36 p ; în seria a III-a 
conduce Olimpia Satu Mare — 41 p, 
urmată de .Gloria Bistrița — 32 p.

RUGBI. în turneul final pentru 
locurile 1—8 ; Rulmentul — Dinamo 
12—9 ; Politehnica Iași — Steaua 
9—34 ; Farul — Știința Petroșani 
46—9 ; R.C. Grivița roșie — C.S.M. 
Sibiu 16—9. în clasament, pe locul 
întâi, Steaua — )26 p, urmată de Fa
rul — 23 p.

măneci: un 10 la bîrnă — însă des
calificată".

Totodată, se publică si declarația 
făcută presei de președintele Federa
ției internaționale de gimnastică, Iuri 
Titov, care. în contrast eu toate cele 
de mai sus, vede situația altfel : 
„Româncele au văzut aici că gimnas
tele din alte țări au făcut după 
Montreal progrese mari. Ele nu au 
putut să se împace cu situația că 
Nadia Comăneci nu a fost cea mai 
bună... Probabil acesta este motivul 
pentru părăsirea competiției..O 
aserțiune față de care ne abținem 
de la orice comentariu.

Comentind retragerea gimnastelor 
românce, „Express" publică un ar
ticol intitulat: „Nadia nedreptățită. 
Româncele au plecat deoarece pre
ședintele federației a avantajat-o pe 
Nelli Kim". In continuare, articolul 
scrie: „S-a ajuns la scandal atunci 
cînd la sărituri au fost modificate de 
patru ori notele Nadiei Comăneci și 
ale sovieticei Nelli Kîm. în sfîrșit, 
s-a manipulat ca Nelli Kim să de
vină campioană. Juriul a declarat în 
unanimitate că președintele Federa
ției internaționale de gimnastică, so
vieticul Iuri Titov, a făcut personal 
presiuni pentru a se acorda cea mai 
marc notă lui Nclli Kim. La para
lele inegale, juriul n-a putut să fure 
titlul micuței Nadia".

Hotărîrea federației române de 
gimnastică de a-și retrage sportivele 
din ziua a doua a campionatelor eu
ropene de la Praga este comentată și 
în, PRESA FRANCEZA. în ziarul de 
sport „L’Equipe", cunoscuta campioa
nă a Franței Nadine Audin a decla
rat : „Nadia Comăneci rămine cea 
mai bună gimnastă din lume". în co
mentariul său, ziarul „L’Equipe" sub
liniază : „Afacerea trebuia să explo
deze într-o bună zi. De mai multă 
vreme există o cursă de urmărire 
împotriva gimnastelor din România, 
ce dețin supremația mondială, cursă 
care este purtată nu numai pe teren, 
prin lansarea de noi talente, dar și 
prin mașinații de culise, juriul fiind 
prea înfeudat, mai ales de cînd pre
ședinția Federației internaționale de 
gimnastică a intrat în mîinile lui 
Iuri Titov". Ziarul menționează că 
Arthur Magakin, directorul naționalei 
franceze, „prevedea această opoziție 
încă de la Jocurile Olimpice".

(Agerpres) 

U.R.S.S., Olga V. Șevciuc, membru al 
Comisiei pentru problemele tinere
tului a Sovietului Uniunii.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Nicolae Giosan. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Marii Adunări Naționale. Aneta 
Spornic, membru supleant al C.C. al 
P.C.R.. vicepreședinte al M.A.N., Va- 
sile Mușat. membru al C.C. al P.C.R., 
secretar al M.A.N., loan Ceterchi, 
membru al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului Legislativ. Constan
tin Oancea. adjunct al ministrului a- 
facerilor externe. Ilie Șalapa, pre
ședintele Comisiei pentru industrie și 
activitatea economico-financiară a 
M.A.N.. de deputați. activiști de 
partid și de stat.

Au fost prezenți V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.' și membri ai ambasadei.

misiei pentru industrie și activitatea 
economico-financiară a Marii Adu
nări Naționale, deputați.

A luat parte V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice în țara 
noastră.

★

în cursul după-amiezii. delegația 
parlamentară sovietică a depus co
roane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socialism, la 
Monumentul lui V. I. Lenin și la 
Monumentul eroilor sovietici.

Au participat Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, reprezentanți ai Consiliului 
popular al municipiului București, 
generali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale.

★

în continuare, oaspeții sovietici au 
efectuat o vizită prin diferite car
tiere bucureștene.

★

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Nicolae Giosan, a oferit 
luni seara, un dineu în onoarea de
legației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de tovarășul A. P. 
Vader.

Au participat tovarășii Lina 
Ciobanii, Gheorghe Răidulescu, Iosif 
Banc, Mihai Dalea, miniștri, vice
președinți ai M.A.N. președinți de 
comisii permanente ale M.A.N., 
deputați, reprezentanți ai Consi
liului General A.R.L.U.S., precum și 
Constantin Oancea, adjunct al minis
trului afacerilor externe.

A luait parte ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I. Droz
denko.

în timpul dineului, desfășurat In
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășii Nicolae Giosan și A.P. Va
der au toastat în sănătatea tovarăși
lor Nicolae Ceaușescu și L. I. 
Brejnev, pentru întărirea continuă a 
solidarității militante între P.C.R. și 
P.C.U.S., pentru dezvoltarea tradiți
onalelor legături de prietenie dintre 
popoarele noastre, pentru pace și în
țelegere în lume.

Cronica zilei
Tovarășul Ion Pățan, viceprâm-mi- 

nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, a primit, luni 
după-amiază, pe Yussuf Aii Osman, 
ministrul zootehniei și pădurilor, tri
misul special al președintelui Con
siliului Revoluționar Suprem ai Re
publicii Democratice Somalia, Mo
hamed Siad Barre.

în cadrul convorbirii a fost exa
minat stadiul actual al relațiilor 
economice dintre cele două țări și 
au fost evidențiate noi posibilități de 
dezvoltare a cooperării economice și 
tehnice bilaterale româno-somaleze 
în diferite domenii de interes reci
proc.

în aceeași zi, Yussuf Aii Osman 
a fost primit de tovarășul Angelo 
Micuiescu, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul agriculturii și in
dustriei alimentare. Au fost abordate 
probleme privind extinderea colabo
rării dintre cele două țări în dome
niul agriculturii și industriei alimen
tare.

★

La București a fost semnat luni 
Acordul între Guvernul Republicii 
Socialiste România și Guvernul Re
publicii Populare Democrate Coreene 
privind colaborarea în domeniul poș
telor și telecomunicațiilor.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Traian Dudaș, minis
trul transporturilor și telecomunica
țiilor. iar din partea R.P.D. Coreene 
de Pak Zung Guc. ambasadorul aces
tei țări la București.

★

Luni după-amiază, George Maco
vescu. ministrul afacerilor externe, a 
primit pe prof. dr. Siegfried 
Bock, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Demo
crate Germane în Republica Socia
listă România, în legătură cu prezen
tarea scrisorilor sale de acreditare.

★

Orașul Curtea de Argeș a găzduit 
luni după-amiază o adunare festivă 
consacrată celei de-a 32-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei de sub ocu
pația fascistă. Au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, oameni ai muncii din în
treprinderile și instituțiile orașului.

Au luat cuvîntul Gheorghe Păceși- 
lă. secretar al Comitetului orășenesc 
Curtea de Argeș al P.C.R., vicepreșe
dinte al Comitetului executiv al Con
siliului popular orășenesc, si Vladimir 
Vagner, consilier la Ambasada 
R.S. Cehoslovace la București.

★

în perioada 9—16 mai a.c„ o dele
gație a Comitetului Militar al Parti
dului Congolez al Muncii, condusă de 
cpt. Okongo Nicolas, membru al Co
mitetului Militar, adjunct al minis
trului apărării naționale, a efectuat o 
vizită de prietenie în tara noastră.

în cursul vizitei, delegația a avut 
întrevederi la conducerea Consiliului 
Politic Superior al armatei, la con
ducerile redacției ziarului „Scinteia", 
Radioteleviziunii române si „Ager
pres". precum și la Academia mili
tară generală.

De asemenea, oaspeții au vizitat 
obiective de interes economic din 
domeniul industriei, noi construcții 
social-edilitare. instituții de învăță
mânt superior, case de cultură și clu
buri. obiective de interes istoric și 
turistic din municipiul București, din 
județele Argeș și Brașov.

(Agerpres)

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere amabilul dumneavoastră mesaj - transmis la 
plecarea din Cairo. Doresc să adresez Excelenței Voastre și doamnei Ceaușescu 
cele mai sincere mulțumiri pentru sentimentele nobile exprimate pentru 
mine, soția mea și poporul egiptean. . . . ..

Mi se oferă fericitul prilej de a vă reasigura, dragă prietene, că vizita 
dumneavoastră în tara noastră, care se încadrează în consultările noastre 
politice permanente, caracterizate printr-o atmosferă de prietenie, sinceritate 
și convorbiri fructuoase, constituie un nou pas pozitiv pentru promovarea 
eforturilor îndreptate spre găsirea unor soluții juste și durabile probleme
lor internaționale. între care pe prim plan se află situația din Orientul Mij
lociu. contribuie la întărirea relațiilor de .cooperare constructivă existente 
între popoarele noastre. în interesul și avantajul lor reciproc.

Cele mai sincere urări de sănătate și fericire pentru dumneavoastră și 
doamna Ceaușescu și de progres și bunăstare poporului prieten al României.

MOHAMMED ANWAR EL SADAT

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Permiteți-mi, Excelență, să vă mulțumesc pentru urările ce mi le-ați 
adresat cu ocazia survolării teritoriului grec și vă rog să aveți amabilitatea 
de a accepta urările -mele pentru fericirea dumneavoastră personală și prospe
ritatea poporului prieten al Republicii Socialiste România.

CONSTANTIN TSATSOS
Președintele Republicii Elene

CU PRILEJUL CENTENARULUI 
INDEPENDENȚEI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România '

Sărbătorirea centenarului Independenței României este un important pri
lej de care îmi este plăcut să mă folosesc pentru a exprima Excelenței 
Voastre. în numele poporului arab sirian și al meu personal, cele mai 
călduroase felicitări.

Legăturile de prietenie și cooperare care există între Republica Arabă 
Siriană și Republica Socialistă România s-au întărit continuu, la dezvolta
rea lor contribuind în foarte mare măsură întîlnirile la nivel înalt siriano- 
române de la Damasc și București.

Sînt convins că aceste relații vor continua să se dezvolte în interesul 
popoarelor noastre, al cauzei păcii și dreptății în regiunea noastră și în 
lume, pentru binele popoarelor lumii.

Doresc Excelenței Voastre sănătate și fericire, iar poporului român prie
ten, succese și realizări continue, sub conducerea dumneavoastră.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Siriene

„CONTUL OMENIEI-
TELEGRAME ADRESATE 

TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU 
membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

președintele Comitetului național de ajutorare
Noi telegrame adresate tovarășei 

ELENA CEAUȘESCU, membru al 
Comitetului Politic Executiv ai C.C. 
al P.C.R., președintele Comitetului 
național de ajutorare, anunță hotă
rârea altor colective de oameni ai 
muncii din unități industriale, insti
tuții și de pe ogoare de a contribui, 
prin diverse donații sau prin reali
zarea unor producții suplimentare, la 
efortul generali de reconstrucție, de 
înlăturare cit mai grabnică a urmă
rilor cutremurului de la 4 martie.

Lucrătorii unităților Direcției co
merciale județene Cluj s-au angajat 
să depună, pînă la sfârșitul anului, 
în „Contul 1977", suma de 5 300000 
lei, reprezentînd o cotă parte din 
retribuția luna'ră, precum și alte 
contribuții individuale. Colectivul de 
muncă al întreprinderii textile Arad 
a hotărât să contribuie la înlăturarea 
pagubelor pricinuite de cutremur și 
ajutorarea sinistaaților cu 4 700 000 
lei, rezultați din donarea unei părți 
din retribuția lunară, pînă -la sfârși
tul anului.

Cadrele didactice și studenții in
stitutelor de invățămint superior din 
centrul universitar Cluj-Napoca — 
românii, maghiari, germani și de alte 
naționalități — s-au angajat ca pină 
la sfârșitul anului să depună in 
„Contul omeniei" peste 4 milioane 
lei ; colectivul de lucrători din Ad
ministrația de stat Loto-Pronosport 
— 2 280 000 lei ; colectivul întreprin
derii de tricotaje „Someșul" din 
Cluj-Napoca — 2 125 000 lei, iar cel 
al întreprinderii de piele și încălță
minte „Străduința" din Suceava — 
996 300 lei.

Locuitorii comunei Verești, județul 
Suceava, vor depune în „Contul 
1977“ suma de 876 000 lei.

Colectivul Filaturii de in și cînepă 
Fălticeni a subscris, în același cont, 
758 000 ~ lei și s-a angajat, totodată, 
ca pină la sfârșitul anului să reali
zeze o producție suplimentară de 
12 000 000 lei. La rindul său, colecti
vul întreprinderii de tricotaje „Bu
covina" din orașul Rădăuți a hotărât 
să doneze, pină Ia sfârșitul anului, o 
cotă _ parte din retribuția lunară to- 
talizînd 750 000 lei și să realizeze in 
plus 25 000 tricotaje.

Cetățenii din comuna Sucevița, 
județul Suceava, vor depune în con
tul omeniei 670 300 lei, reprezentînd 
o coță-parte din retribuția lunară a 
angajaților de pe teritoriul comunei, 
precum și din veniturile țăranilor 
cooperatori.

Prin acțiuni de muncă patriotică, 
cultural-artistice și sportive, cei pes
te 60 000 tineri din județul Alba vor 
strînge pînă la finele anului peste 
700 000 lei, sumă ce va fi depusă in 
„Contul omeniei".

Colectivul întreprinderii metalur
gice de metale neferoase din orașul 
Zlatna, județul Alba, a hotărit să 
contribuie la fondul refacerii și so
lidarității cu 650 000 lei, iar cel al 
Institutului de meteorologie și hidro
logie — cu 600 000 lei.

Locuitorii comunei Șaru Dornei, 
județul Suceava — mineri, munci
tori forestieri, constructori, crescă
tori de animale — au subscris la 
„Contul omeniei" 572 000 lei și s-au

buzău , Se dezvoltă
Aplicarea programului complex de 

dezvoltare, modernizare și diversi
ficare a rețelei comerciale a conti
nuat și în anul 1977. „In acest an 
— spunea Aurelian Tufan. directo
rul Direcției comerciale județene 
Buzău — a intrat în funcțiune 
complexul comercial din zona gării 
și s-a modernizat fosta hală centrală 
din orașul Rm. Sărat. în munici
piul Buzău s-au introdus în multe 
unități formele moderne de vînzare. 
ca de exemplu la magazinul de în
călțăminte „Select" si la grupul 
unităților din str. Unirii din veci
nătatea centrului civic, unde funcțio
nează magazinele profilate pe arti
cole de parfumerie-cosmetice si te- 
sături-tricotaje. O atenție sporită 
s-a acordat extinderii comerțului 
stradal prin tone te mobile si punc
te volante de vînzare. care numără 
acum 50 de astfel de chioșcuri. A- 
ceste micromagazine dispun de o 
suprafață utilă de 50—80 mp fiecare, 
permitînd desfacerea în condiții 
foarte bune a mărfurilor nealimen
tare, precum și a unor grupe din 

angajat să livreze suplimentar pro
duse agricole în valoare de 100 000 
lei.

Colectivul Institutului de sudură și 
încercări de materiale Timisoara va 
dona 557 800 lei, reprezentînd contri
buții individuale si valoarea retribu
ției cuvenite pentru o zi de muncă. în 
fiecare lună, pînă la sfîrșitul anului.

Cetățenii din comuna Ciprian Po- 
rumbescu, județul Suceava, au hotă
rit să depună în „Contul omeniei" 
543 000 lei ; angajatii Oficiului jude
țean de turism Suceava — 532 000 lei; 
oamenii muncii din întreprinderea 
pentru producerea și industrializarea 
legumelor si fructelor „Avîntul" O- 
radea — 520 000 lei ; locuitorii comu
nei Botoșana, județul Suceava — 
440 000 lei. iar cei ai comunei Dol- 
hasca. același județ — 434 000 lei ; 
colectivul Fabricii mixte de industrie 
locală Fălticeni — 408 000 lei ; anga
jatii Filaturii de bumbac Gura Hu
morului — 400 000 lei.

Pe baza propunerilor colectivelor 
de femei din industria și agricultura 
județului Satu Mare. Comitetul jude
țean al femeilor s-a angajat ca. prin 
acțiuni obștești specifice, să contri
buie la „Contul omeniei" cu 400 000 
lei.

Locuitorii comunei Niculești, jude
țul Ilfov, au hotărit să doneze 368 000 
lei. reprezentînd contribuții în bani 
și produse, precum și fonduri obținu
te prin organizarea de manifestări 
cultural-sportive. La rândul lor, cetă
țenii comunei Golești, județul Vrari- 
cea, vor contribui la „Contul omeniei 
si solidarității" cu depun<iri totali- 
zînid 203 000 lei.

★
Cetățenii români de diverse profesii 

care-și desfășoară activitatea peste 
hotare contribuie, la rindul lor, la e- 
fortul național de reconstrucție și la 
ajutorarea sinistraților. Astfel, cetă
țenii români din Oran (Algeria) au 
donat pentru „Contul omeniei și soli
darității" 25 925 dinari, precum și 
30 300 lei din drepturile bănești pe 
care le încasează în țară. Inginerul 
Ion Niculescu. director al unui pro
iect al Biroului International al Mun
cii în R.P. Congo, a depus în „Con
tul 1977“ 1200 dolari. Șahistul Florin 
Gheorghiu, cîștigător al unui premiu 
de 1 500 de franci francezi la recentul 
turneu international de șah de la Le 
Havre, a depus întreaga sumă în 
„Contul omeniei".

Ansamblul de cîntece si dansuri 
„Mugurelul", cane a întreprins un tur
neu în Suedia, a depus în același cont 
1 000 coroane suedeze. La rândul său, 
orchestra de muzică populară condu
să de Benone Damian a donat 21 850 
franci belgieni, sumă încasată la 
spectacolul prezentat în localitatea 
Bornhem, în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Belgia. De asemenea, 
ansamblul folcloric „Doina Trotușu- 
lui" al Combinatului petrochimic Bor- 
zești a hotărit să doneze încasările ob
ținute la unul din spectacolele susți
nute la Haga. în cadrul turneului în
treprins în Olanda. Un grup de bu
cătari și ospătari români aflati la 
specializare în R.D. Germană au donat 
pentru „Contul omeniei" 4 000 mărci.

(Agerpres)

rețeaua comercială
mărfurile alimentare (legume, fruc
te. băcănie etc.) Unitățile de acest 
gen vor fi amplasate îndeosebi în 
cartierele noi și în punctele aglo
merate. Răspunzînd solicitărilor 
sporite ale populației pentru ma
teriale de construcție, organele 
comerciale județene au deschis 
în Buzău și Rm. Sărat trei noi 
unități de profil. Aici sînt puse 
la dispoziția cumpărătorilor cele 
necesare pentru mici reparații — 
ciment, var, ipsos, humă, plăci de 
faianță si ceramice etc. Procurarea 
cantităților mai mari de materiale 
pentru construcții se asigură de 
către bazele profilate în acest 
domeniu. Măsurile aplicate în 
vederea perfecționării activității 
comerciale au concurat la rea
lizarea in bune condiții a indi
catorilor de plan în sistemul co
merțului de stat. Astfel planul des
facerilor cu amănuntul a fost depă
șit în primul trimestru, vînzările de 
mărfuri înregistrind o creștere fată 
de perioada corespunzătoare a anu
lui 1976 în sumă de peste 45 mili
oane lei.1 (Mihai Bâzu).
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
A

„întregul popor polonez intimpină 
pe președintele României tu tel mai viu 

interes și deosebite afecțiune"

SUEDIA

Festivități consacrate aniversării a 60 de ani 
de la crearea partidului comunist

Varșovia a îmbrăcat veșminte de 
sărbătoare pentru a primi cu tradi
ționala ospitalitate poloneză pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, 
după cum se știe, în fruntea unei de
legații de partid și de stat, va în
treprinde o vizită oficială de priete
nie în R. P. Polonă, la invitația 
tovarășului Edward Gierek, a Comi
tetului Central al P.M.U.P., Consiliu
lui de Stat și Consiliului de Miniștri 
ale R. P. Polone.

Vizita este așteptată aci, la Var- . 
șovia, cu cel mai viu interes. Pe 
clădirea aeroportului internațional 
Okencie, pe principalele magistrale 
ale Varșoviei au fost arborate dra
pele de stat ale României și Polo
niei, iar pe mari pancarte au fost 
înscrise lozinci de salut. Presa, ra
dioul și televiziunea au consacrat 
numeroase articole și emisiuni 
României socialiste, succeselor po
porului nostru în edificarea societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

Organul P.M.U.P., „Tirybuna Ludu“, 
a publicat la loc de frunte interviul 
ce i-a fost acordat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ca și interviul a- 
coTdat de tovarășul Edward Gierek 
ziarului „Scînteia". De asemenea, în 
Polonia au apărut, în preajma vizi
tei, volumele „Nicolae Ceaușescu — 
articole și cuvintări" și „Al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român — documente de bază“. care 
se bucură de un frumos succes de 
librărie.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
poilonez oferă prilejul unor călduroa
se aprecieri la adresa colaborării 
multilaterale dintre cele două parti
de, țări și popoare. Sint evoțate cu 
emoție tradiționalele legături de 
prietenie și solidaritate dintre comu
niștii români și polonezi, dintre cele 
două națiuni,., relații întemeiate pe 
tradiții seculare, înflorite pe o bază 
nouă în anii edificării noii orînduiri. 
Practic, toți interlocutorii au numai 
cuvinte de înaltă apreciere pentru 
colaborarea româno-polonă, pentru 
raporturile strînse care există in 
prezent și a căror continuă extin
dere și dezvoltare este dorită în mod 
unanim.

„Tradițiile prieteniei româno-po
lone sint vechi. Legăturile dintre cele 
două popoare ale noastre au fost nu 
numai corecte, ci si inimoase — ne-a 
spus tovarășul P. KOJIELSKI, secre
tar al Comitetului de partid al uria
șului combinat siderurgic „Huța Ka
towice". Știm că România și-a sărbă
torit recent centenarul proclamării 
independenței de stat. Ne-am simțit 
și cu acest prilej apropiați de dum
neavoastră pentru că și noi am cu
noscut încercări istorice grele. Simt 
nevoia să amintesc că idealurile pro
gresiste ale celor două popoare au 
fost comune, că cei mai buni fii ai 
României si Poloniei au luptat și au 
căzut pentru aceleași idealuri".

Cuvintele de caldă apreciere la a- 
dresa prieteniei româno-polone au 
fost cu fiecare prilej întărite de ar
gumentele riguroase ale faptelor, prin 
exemple citate din relațiile concrete 
de colaborare economică. Astfel, to
varășul JAN KUBICZEK, vicedirec- 
tor al departamentului politicii co
merciale din Ministerul Comerțului 
Exterior și al Economiei Maritime, a 
ținut să facă un larg panoramic al

Vernisajul unei expoziții 
de artă romanească .

VARȘOVIA. — Una din cele mai 
mari săli de expoziție din Varșovia, 
„Zachenta". a găzduit luni, 16 mai, 
vernisajul unei ample expoziții de 
pictură, grafică și sculptură ro
mânească. Sint prezentate peste 100 
de creații ale unor artiști din Româ
nia. O sală specială este destinată țe
săturilor artistice, unde sint prezen
tate un număr de 20 creații selecțio
nate pentru deosebita lor valoare ar
tistică.

La deschiderea expoziției au fost 
de față reprezentanți ai uniunilor de 
creație din Polonia, ai Ministerului 
Culturii și Artei, ai M.A.E.

A fost prezent ambasadorul țării 
noastre in Polonia. Aurel Duca.

Se dezvoltă colaborarea 
româno-portugheză

LISABONA. — La Lisabona au în
ceput luni lucrările Comisiei econo
mice mixte româno-pontugheze.

Părțile au scos în evidență dorin
ța reciprocă de a dezvolta și inten
sifica Schimburile comerciale și ■ 
cooperarea economică în spiritul bu
nelor relații de prietenie și coope
rare existente între România și 
Portugalia.

în aceeași zi. reprezentantul ro
mân, Bujor Almășan, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, a avut convor
biri cu Alfredo Nobre Da Costa, mi
nistrul industriei și tehnologiei, fiind 
discutate noi posibilități concrete de 
cooperare în domeniile petrolului, 
industriei 'extractive și energiei elec
trice.

Sesiunea Consiliului Central 
al 0. E. P.

DAMASC. — Consiliul Central al 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei.' întrunit în sesiune la Damasc, 
a hotărît crearea a 6 comitete însăr
cinate cu problemele externe, finan
ciare. militare si de securitate, socia
le, informațiilor si teritoriilor ocupa
te. transmite agenția A.P. 

legăturilor dintre cele două țări : 
„Doresc să subliniez de la început 
că acordăm o atenție deosebită cola
borării economice și. în cadrul aces
teia, dezvoltării schimburilor de măr
furi cu România socialistă. Această 
atenție pornește de la constatarea că 
atit economia țării dumneavoastră, cit 
și economia țării noastre cunosc o 
dezvoltare impetuoasă, datorită creș
terii masive a producției industriale, 
bazate pe introducerea de tehnici și 
tehnologii noi. Cele două economii 
traduc in viață directivele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R. și. respectiv, 
ale Congresului al VTI-lea al P.M.V.P. 
In urma intilnirilor prietenești care 
au avut loc in ultimii ani intre to
varășii Nicolae Ceaușescu si Edward 
Gierek. schimburile se dezvoltă deo
sebit de dinamic, desele convorbiri 
dintre primii miniștri și activitatea 
intensă a Comisiei mixte româno-po
lone jucind, de asemenea, un rol im
portant. Cu toate că volumul schim
burilor a sporit in perioada 1965—1970 
cu 80 la sută față de perioada anteri
oară de cinci ani, intre 1971—1975 ea a 
crescut din nou, dublindu-se față de 
anii 1965—1970. Cu atit mai conclu
dent este faptul că, in cursul actua
lului cincinal, conform acordului co
mercial de lungă durată, se prevede 
creșterea volumului schimburilor eco
nomice de încă două ori și jumătate. 
Dacă media anuală de creștere a vo
lumului relațiilor noastre economice 
cu țările socialiste este înaltă — 15 
la sută — media sporirii acestui vo
lum cu România este și mai mare — 
și anume de 18 la sută. Sintem con
vinși — a încheiat interlocutorul — 
că .rezultatele vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se vor concretiza 
intr-o creștere și mai accentuată a 
colaborării economice dintre țările 
noastre".

Despre solicitudinea cu care sînt 
privite schimburile economice cu tara 
noastră, despre competitivitatea pro
duselor industriei românești, despre 
seriozitatea partenerilor români, mo
tive ale dorinței de extindere a ra
porturilor dintre România și Polonia, 
ne-a vorbit și tovarășul inginer 
ZYGMUNT SMOLEC, directorul eco
nomic al marii firme de comerț ex
terior „Kopex". „In rindul celor 40 de 
țări in care exportăm utilaj minier, 
România poate fi considerată un 
partener tradițional. Si, vreau să 
mărturisesc, expediem în tara dum
neavoastră utilaje de cea mai ina'tă 
calitate, cu grija pe care o purtăm 
produselor furnizate celor mai exi
geați beneficiari. Este firesc să fie 
așa. La rindul lor. mașinile și insta
lațiile pentru industria petrolieră pe 
care le importăm din România, ca, 
de altfel, toate utilajele întreprinde
rilor românești cu care cooperăm, se 
ridică la nivelul produselor celor mai 
perfecționate din țările cu vechi tra
diții industriale. Și în ce privește sec
torul de activitate de care ne ocupăm, 
sint convins că etapa următoare de 
dezvoltare a relațiilor româno-polone 
se va solda cu rezultate concrete pen
tru ambele părți. In ceea ce privește 
vizita pe care o va întreprinde in 
zilele următoare delegația de partid 
și de stat română condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. cunoscînd atmos
fera care există, de încredere și în
țelegere reciprocă, am încredere că

DONAȚIE DIN PARTEA TOVARĂȘEI 
ACAD. DR. ING. ELENA CEAUȘESCU

PENTRU CENTRUL DE TRATAMENT MEDICAL
„SATUL REGINA FABIOLA" DIN BELGIA

BRUXELLES 16 (Agerpres! — Cu 
prilejul împlinirii a 15 ani de la 
crearea centrului specializat de tra
tament medical „Satul regina Fa- 
biola", în capitala belgiană a avut loc 
o ceremonie oficială.

Cu acest, prilej, din partea tova
rășei acad. dr. ing. Elena Ceaușescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. au fost ofe
rite mai multe obiecte de artizanat, 
urmînd ca sumele obținute din vin- 
zarea lor să fie donate centrului -me

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României

în cadrul manifestărilor consacra
te centenarului Independenței de 
stat a României, luni după-amiază 
la . Uzina metalurgică experimentală 
din Moscova, membru colectiv al A- 
sociației de prietenie sovieto-româ- 
nă (A.P.S.R.). a avut loc o adunare. 
Vorbitorii au reliefat însemnătatea 
deosebită a actului istoric. înfăptuit 
acum o sută de ani, în viața țării 
și a poporului român.

Ambasadorul tării noastre în Por
tugalia. Marin Iliescu, a avut o în- 
tîlnire cu studenții portughezi care 
frecventează cursurile lectoratului 
de limbă română. în continuare a 
fost prezentat filmul „Independența, 
năzuință de veacuri a poporului ro
mân".

La Addis Abeba s-a deschis expo
ziția „Lupta poporului român pen
tru libertate si independentă națioDeclarația-program a noului guvern finlandez

HELSINKI. — Noul guvern finlan
dez va fi un guvern al redresării eco
nomice — obiectivul său cel mai im
portant fiind promovarea unei poli
tici economice sănătoase, a declarat 
premierul Kalcvi Sorsa în prima con
ferință de presă după formarea ca
binetului său. Declarația-program a 
noului guvern subliniază că acesta 
își propune să soluționeze problema 
șomajului.

Secretarul general al Partidului Co

va contribui la dezvoltarea și adin- 
cirea colaborării noastre multilate
rale".

„Sintem siguri că noua întilnire la 
nivel înalt se va materializa în re
zultate concrete — ne-a declarat to
varășul STEFAN HATT, vicedirector 
al cabinetului președintelui Comisiei 
de Planificare Economică a Republi
cii Populare Polone. Consider că 
România a făcut progrese atit de 
mari în ultimii ani, incit devine in tot 
mai mare măsură un partener prețios 
de colaborare. La rindul nostru, avem 
cu ce să ne mândrim. Si colegii mei 
așteaptă vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu cu sincer interes".

Opiniile s-au împletit adesea cu 
amintiri personale emoționante des
pre țara și poporul nostru, cu refe
riri străbătute de respect și admira
ție pentru personalitatea șefului sta
tului român, pentru neobosita sa ac
tivitate pusă în slujba edificării so
cialismului în România, idealurilor de 
progres și pace. „Ne-am bucura mult 
dacă programul vizitei oficiale de 
prietenie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu ar cuprinde și Silezia, 
zona Katowice — ne mărturisea ad
junctul președintelui Comisiei voie
vodale de planificare, tovarășul HU
BERT NIGLUS. Ar fi prima vizită a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu aici, 
în sudul Poloniei, și i-am rezerva o 
primire deosebit de călduroasă. Cind 
eram copil, în anul 1938, am fost în 
România. Confrunt adesea impresiile 
acelei virste fragede cu cele actuale, 
ale adultului. România de azi. al că
rei progres îl urmăresc cu admirație 
sinceră și — scuzată să-mi fie for
mularea — cu „gelozie" binevoitoare, 
și România amintirilor mele mai 
vechi sint total diferite, deși e locuită 
de același minunat popor. Găsesc 
mereu analogii între patria dumnea
voastră și patria mea. Amîndouă au 
pornit după război de la un nivel de 
dezvoltare scăzut, amîndouă au avut 
de înfruntat dificultățile refacerii 
postbelice si lichidării înapoierii, a- 
mindouă au cunoscut o dezvoltare în
floritoare și, ceea ce este si mai im
portant, amîndouă muncesc asiduu 
pentru progres continuu".

Sint sentimente și gînduri ce ar pu
tea fi rezumate în cuvintele pe care 
ni le-a spus tovarășul WLADISLAW 
KITA, de Ia Șantierul naval din 
Gdansk : „întregul popor polonez il 
intimpină pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu mult - interes și cu 
deosebită afecțiune, ca pe un oaspete 
de seamă, mult așteptat".

Aceasta este și concluzia comenta
riului transmis luni de agenția P.A.P., 
care, subliniind „semnificația excep
țională a contactelor personale din
tre. tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek, datorită cărora s-au 
creat un climat favorabil și condiții 
prielnice pentru intensificarea colabo
rării politice, economice și culturale" 
își exprimă certitudinea că „vizita 
oaspeților români va aduce o nouă 
contribuție esențială la întărirea le
găturilor multilaterale frățești care 
unesc popoarele celor două țări so
cialiste". ■ * * ‘

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor exter
ne al Norvegiei, cu ocazia Zilei na
ționale a acestei țări.

★
Cu ocazia Zilei naționale a Norve

giei, sărbătorită la 17 mai, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat, luni. în Ca
pitală, o manifestare culturală.

Conferința dezbate problemele pri
vind intensificarea luptei de elibe
rare națională din cele două terito
rii neautonome, urmind să adopte o 
declarație politică si un program de 
măsuri concrete de natură să acce
lereze obținerea independentei de 
către cele două popoare. înlăturînd 
astfel ultimele vestigii ale colonia
lismului în Africa.

în cuvîntul său de salut, secreta
rul general al O.N.U., Kurt Wald
heim. s-a pronunțat pentru in
tensificarea eforturilor în vederea 
găsirii unor soluții juste și pașnice 
situațiilor inacceptabile din Zimbab
we și Namibia, Waldheim a declarat 
apoi că numai transferarea rapidă a 
puterii majorității africane din Zim
babwe și încetarea imediată a ocu
pației sud-africane în Namibia pot 
conduce la o pace durabilă în aceste 
teritorii.

în ce privește Namibia, secretarul 
general al O.N.U. a arătat că pre
zența sud-africană în Namibia este 
ilegală, cerînd acesteia să-și retragă 
administrația și să inccteze ocupația 
teritoriului namibian. Secretarul 
general al O.N.U. a subliniat că

LUSAKA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Zambiei, Kenneth Kaunda, 
a anunțat în cadrul unei conferințe 
de presă că țara sa se află în stare 
de război cu Rhodesia, informează 
agențiile internaționale de presă. 
Șeful statului zambian a anunțat, 
totodată, că forțele armate zambiene 
au fost puse în stare de alertă totală 
și că a ordonat ca toate avioanele 
regimului minoritar rhodesian care 
pătrund în spațiul aerian al Zam
biei să fie doborîte.

Explicind aceste măsuri, șeful sta
tului zambian a arătat că în cursul 
săptămînii trecute a primit un me
saj din partea ministrului afacerilor 
externe britanic, David Owen, prin 
care a fost avertizat că forțele regi
mului de la Salisbury ar putea ataca 
taberele mișcărilor de ’eliberare na
țională rhodesiene de pe teritoriul 
Zambiei.

Sergiu ANDON 
Gh. CIOBANU

Varșovia 

dical. Comitetul de organizare a a- 
dresat mulțumiri călduroase pentru 
darul oferit. Obiectele trimise au fost 
expuse la ceremonia oficială.

Au asistat ministrul de finanțe 
Willy de Clercq. ministrul probleme
lor economice. Fernand Herman, alte 
personalități oficiale, șefi de misiuni 
diplomatice, un numeros public, pre
cum si ambasadorul Alexandru Lă- 
zăreanu și alti membri ai ambasadei 
române.

nală. oglindită în opere de artă". La 
vernisaj, insărcinatul cu afaceri a.i. 
al țării noastre in Etiopia, M. Sava, 
a vorbit despre semnificația sărbăto
ririi centenarului Independenței de 
stat a tării noastre.

La sediul Federației generale a sin
dicatelor muncitorilor din Siria. în 
cadrul manifestărilor consacrate cen
tenarului Independenței, a avut loc 
inaugurarea unei expoziții filatelice 
românești.

în Franța, la Marignane. în regiunea 
Prpvence, au fost inaugurate, într-un 
cadru festiv. „Săptămînile României". 
Sînt prezentate expozițiile „Centena
rul Independenței de stat a Româ
niei". „Lupta poporului român pentru 
unitate și independentă națională, o- 
glindită în artele plastice", „Cartea 
social-politică in România". „Arta 
populară românească".

munist Finlandez, Arvo Aalto, care 
deține portofoliul de ministru al mun
cii in noul guvern finlandez, a subli
niat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că sarcina cea mai importantă 
a guvernului este redresarea econo
miei și soluționarea problemelor șo
majului. El a precizat că partidul co
munist va face tot posibilul pentru a 
dezvolta cooperarea -cu celelalte par
tide din cadrul coaliției guvernamen
tale.

STOCKHOLM 16 (Agerpres). — La 
Stockholm au avut loc festivitățile 
consacrate aniversării a 60 de ani 
de la crearea partidului comunist al 
clasei muncitoare din Suedia. La 
Casa poporului din capitala Suediei 
a avut Ioc o adunare festivă. în 
cadrul căreia Lars Werner, președin
tele Partidului de Stinga-Comu- 
niștii din Suedia, a evocat tradițiile 
de luptă, sarcinile și obiectivele co
muniștilor suedezi în etapa actuală, 
solidaritatea internaționalistă cu 
partidele comuniste și muncitorești 
frățești, cu toate forțele democrati
ce. progresiste, antiimperialiste. Cu 
același prilej, au fost depuse coroane 
de flori la mormîntul lui Sven Lin- 
derot. fondatorul Partidului Comu
nist din Suedia, s-a organizat o ex

PEKIN

Conferința națională consacrată 
generalizării experienței Tacin 

în întreaga industrie 
Cuvîntarea președintelui C.C. al P.C. Chinez, 

Hua Kuo-ten
PEKIN 15 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul în cadrul lucrărilor Conferinței 
naționale „Cu privire la generaliza
rea experienței exploatării petroliere 
Tacin în întreaga industrie", pre
ședintele C.C. al P.C. Chineze, Hua 
Kuo-fen, a declarat că experiența 
Tacin are o importantă fundamentală 
pentru dezvoltarea industrială a Chi
nei.

„Tacin stimulează cu energie creș
terea producției, urmînd linia gene
rală de construire a socialismului și 
respectînd principiul menținerii inde
pendenței, al păstrării inițiativei în 
propriile noastre mîini. al bizuirii pe 
propriile noastre forțe, al muncii în- 
dîrjite și construcției țării cu hărni
cie și spirit de economie" — a spus 
vorbitorul. Relevînd că „Tacin are un 
încercat contingent de oameni căliți, 
animați de hotârîrea de a duce pînă 
la capăt o acțiune începută si de o 
voință de neclintit în fata tuturor di
ficultăților, vorbitorul a arătat că co
lectivul acestei exploatări a muncit 
din greu și „a dat cu repeziciune în 
folosință unul dintre cele mai mari 
bazine petroliere ale lumii, discredi- 
tind astfel odată pentru totdeauna 
afirmația că China este lipsită de pe
trol și punînd capăt vremurilor cind 
poporul chinez trebuia să depindă de 
petrolul importat. Producția de petrol 
de la Tacin a crescut în permanență 
în ultimii 17 ani cu o medie anuală de 
28 la sută. Actualul Tacin echivalează 
cu 6 centre de tip Tacin din 1965". în 
exploatarea și construirea bazinului 
petrolier — a spus vorbitorul — Tacin 
s-a inspirat din știința și tehnologia 
unor țări străine, fără a merge totuși 
pe urmele acestora. Multe din reali
zările tehnice create de colectivul res
pectiv se află Ia nivelul standardelor 
mondiale avansate. In continuare, Hua 
Kuo-fen a arătat : „Dacă un număr mai 
mare din întreprinderile și departa
mentele industriale vor obține rea
lizări mărețe ca cele din Tacin. vom 
putea cu siguranță Să ajungem din 
urmă și să depășim nivelurile mon
diale avansare în domeniile economic, 
științific și tehnologic. -

Președintelui I. B. Tito i-a fost conferit, 
pentru a treia oară, „Ordinul de Erou Național"

BELGRAD 16 (Agerpres). — Pre
ședintelui Iosip Broz Tito i-a fost 
conferit pentru a treia oară, de că
tre Adunarea R. S. F. Iugoslavia, 
„Ordinul de Erou Național", la pro
punerea Prezidiului Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a Po
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întrevedere. Kremlin a 
avut loc luni o întilnire între Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. ăl 
P.C.U.S., și Kaysone Phomvihane, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Popular Revoluțio
nar Laoțian, prim-ministru al Repu
blicii Democrate Populare Laos — 
informează agenția T.A.S.S.

Congresul F.D.G.B. A§entia 
A.D.N. informează că la Palatul Re
publicii din Berlin s-au deschis, luni 
dimineață, lucrările celui de-al 9-lea 
congres al Uniunii Sindicatelor Libe
re Germane (F.D.G.B.) din R.D.G. La 
deschiderea lucrărilor au participat 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Consi
liului de Stat aj R. D. Germane, alti 
conducători de ■ partid și de stat ai 
R.D.G. Din țara noastră participă o 
delegație condusă de Gheorghe Pe
trescu. vicepreședinte al Consiliului 
Central al U.G.S.R.

La Belgrad, cu Prilejul dps‘ 
chiderii celui de-al 21-lea Tîrg inter
național de tehnică. Berislav Șefer, 
vicepreședinte al Consiliului Executiv 
Federal al R.S.F. Iugoslavia, și Du- 
șan Cikrebici. președintele Consiliu
lui Executiv al R.S.Serbia, au vizitat 
pavilionul româțtesc. .,Electronum". în 
cadrul căruia sînt expuse calculatoa
re electronice și alte numeroase pro
duse reprezentative ale industriei 
noastre electropice și electrotehnice. 
Oaspeții au avut cuvinte de bună a- 
preciere în legătură cu exponatele 
românești. A fost prezent ambasado
rul României la Belgrad, Virgil Ca- 
zacu.

Un comunicat al Ministeru- 
lui de Interne din Spania informea
ză că, în urma recentelor incidente 
din Tara Bascilor, au fost ucise trei 
persoane, iar 31 au fost rănite. în 
rindul polițiștilor — arată comuni
catul — s-atl înregistrat 24 de ră
niți. Peste 600 000 de oameni ai mun
cii spanioli au încetat luni lucrul. în 
sprijinul unor revendicări politice și 
economice, adresînd. totodată, un 
protest față de. acțiunile autorităților 
care au provocat incidente. în ulti
mele zile, soldate cu victime ome
nești.

poziție omagială și a avut loc o în
tilnire cu veterani ai mișcării comu
niste.

Partidul Comunist Român este re
prezentat la festivitățile de la Stock
holm de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.

în humele Partidului Comunist Ro
mân. al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. repre
zentantul partidului nostru a trans
mis un cald salut frățesc Comitetu
lui Central al Partidului de Stînga- 
Comuniștii din Suedia, sincere feli
citări și cele mai bune urări de 
succes în activitatea dedicată nobi
lei cauze a promovării aspirațiilor 
vitale ale poporului suedez, progre
sului social și păcii în lume.

După ce a relevat importanța înfăp
tuirii revoluției tehnice pe scară lar
gă, a dezvoltării în ritm rapid a 
forțelor de producție, a creșterii pro
ductivității muncii pentru a se asigu
ra astfel „o bază materială tot mai 
puternică pentru orînduirea noastră 
politică și economică socialistă", pre
ședintele Hua Kuo-fen a spus : „Ac
celerarea dezvoltării economiei noas
tre într-un ritm rapid este o sarcină 
care nu suportă nici o aminare... 
Transformarea Chinei dintr-o țară 
semicolonială, semifeudală, care era 
săracă. înapoiată și slabă. într-un. stat 
socialist mare, puternic si modern — 
aceasta este misiunea istorică a cla
sei muncitoare și a poporului Chinei 
în secolul XX". Sarcina P.C. Chinez 
si a clasei muncitoare chineze în ur
mătorii 23 de ani. a continuat vorbi
torul. este de a conduce poporul în
tregii tari pentru transformarea Chi
nei într-un stat socialist mare, pu
ternic și modern. „Realizările țării 
noastre în construcția economică în 
ultimii 28 de ani sînt cunoscute în în
treaga lume" — a declarat președin
tele Hua Kuo-fen. „Agricultura noas
tră hrănește o populație care repre
zintă peste o cincime din populația 
lumii, deși terenurile noastre culti
vate reprezintă mai puțin de 7 la sută 
din totalul acestora pe plan mondial. 
In 28 de ani, industria noastră s-a 
dezvoltat tot atît de mult cit nu
meroase țări capitaliste s-au dezvol
tat în peste o jumătate de secol".

„Credem, a continuat vorbitorul, 
că obiectivul măreț de realizare a 
modernizării generale a agriculturii, 
industriei, apărării naționale, științei 
și tehnologiei si de transformare a 
tării noastre intr-un stat socialist pu
ternic inaințe de sfîrșitul acestui se
col poate fi cu siguranță realizat. 
Superioritatea sistemului nostru so
cialist fată de sistemul capitalist in 
ce privește dezvoltarea economică se 
va manifesta desigur cu o mai mare 
strălucire... Să transformăm China 
într-o mare, puternică si modernă 
tară socialistă !“.

porului Muncitor din Iugoslavia 
(U.S.P.M.I.).

Conferirea „Ordinului de Erou 
Național" marchează împlinirea a 40 
de ani de la preluarea de către 
Iosip Broz Tito a conducerii parti
dului comuniștilor iugoslavi și a 85 
de ani de la nașterea sa.
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Primul secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierek, l-a pri
mit luni pe ministrul de externe al 
R.D.G.. Oskar Fischer, care se află 
în vizită oficială în Polonia. Au fost 
discutate probleme ale adincirii rela
țiilor bilaterale. în aceeași zi, Oskar 
Fischer a fost primit de Piotr Jaros- 
zewicz, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

Convorbiri economice 
româno-ungare. 16 mai- 
Huszar Istvan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P. Un
gare, președintele Comitetului de 
Stat al Planificării l-a primit pe Mir
cea Popescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, cu 
care a avut un schimb de păreri în 
legătură cu evoluția relațiilor eco
nomice româno-ungare.

Președintele Republicii 
PerU generalul Francisco Morales 
Bermudez, a primit, în cadrul dialo
gului inițiat cu reprezentanții prin
cipalelor forțe politice ale țării, de
legația Partidului Comunist Peruan, 
condusă de secretarul general, Jorge 
del Prado. Cu acest prilej, a avut 
loc o discuție pe teme de actualitate 
și de perspectivă privind evoluția 
vieții social-politice și economice 
interne a țării.hi favoarea adincirii procesului de destindere

BUDAPESTA 16 (Agerpres). — Des
tinderea trebuie să cuprindă toate 
sferele, să fie trainică si să se extin
dă asupra tuturor regiunilor lumii, a 
declarat Stane Dolanț, secretar al Co
mitetului Executiv al Prezidiului C.C. 
al U.C.I.. care a efectuat o vizită ofi
cială la Budapesta la invitația C.C. al 
P.M.S.U. Referindu-se la reuniunea 
de la Belgrad, informează agenția 
M.T.I., Stane Dolanț a precizat că 
această întilnire poate juca un rol 
foarte important în realizarea acestor 
obiective. La Belgrad trebuie să se 
analizeze Actul final de la Helsinki în 
totalitatea lui și să se examineze pro
blemele de bază ale viitorului Eu
ropei.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ
A NORVEGIEI

Maiestății Sale OLAV AL V-LEA
Regele Norvegiei OSLO

Cu prilejul Zilei naționale a Norvegiei, am deosebita plăcere să adresez 
Maiestății Voastre calde felicitări și cele mai sincere urări de sănătate și de 
fericire, iar poporului norvegian — noi succese pe calea bunăstării și a 
progresului.

Folosesc această ocazie pentru a exprima dorința ca relațiile de prietenie 
Si cooperare dintre țările noastre să se dezvolte continuu în interesul 
popoarelor român și norvegian, al păcii și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ODVAR NORDLI
• Primul ministru al Norvegiei OSLO 

îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre sincere 
felicitări și cele mai calde urări de fericire personală cu ocazia Zilei naționale 
a Norvegiei.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

...Stavanger. Un oraș 
cu o istorie milenară, 
cu un aspect fermecă
tor, în care căsuțe 
vechi din lemn, de pe 
vremea breslelor, se 
învecinează cu edifi
cii masive, moderne. 
Născut din mare și 
pentru mare, Stavan- 
gerul este unul dintre 
.cele mai mari porturi 
ale Norvegiei. Tot țăr
mul drept al orașului 
este ocupat de între
prinderi industriale, 
șantiere, docuri, antre
pozite — dominate de 
brațele puternice ale 
macaralelor. Este și fi
resc, ținînd seama de 
faptul binecunoscut că 
Norvegia dispune de o 
puternică flotă comer
cială, al cărui tonaj (25 
de milioane) o situează 
pe locul patru în lume.

Multă vreme s-a 
afirmat că subsolul ță
rii este lipsit de pe
trol. Dar Ia mijlocul 
anilor ’60 s-au desco
perit în platoul conti
nental importante ză

căminte de țiței și 
gaze naturale, a căror 
exploatare a început 
in 1971. în prezent, 
constructorii norve
gieni se pregătesc să 
dea în exploatare cea 
mai mare platformă 
de foraj submarin din 
lume, aflată in nord- 
vestul țării, la Diger- 
nes-Sund. Platforma 
are o capacitate de 15 
milioane tone de țiței 
pe an — adică de două 
ori mai mult decît 
consumul intern. Din 
importatoare, Norvegia 
a devenit o țară ex
portatoare de petrol.

Cu aceeași pasiune 
cu care înfățișează 
performanțele . dobîn- 
dite în permanenta lor 
încleștare cu forțele 
stihinlce ale naturii, 
horvegienii vorbesc 
despre trecutul luptei 
lor pentru dobîndirea 
independenței națio
nale. în 1814, în mica 
localitate Eidsvol de 
lingă Oslo, s-au adu
nat primii deputați

LA MAPUTO A ÎNCEPUT

Conferința internațională de solidaritate cu lupta 
de eliberare din Zimbabwe si Namibia

Mesajul adresat
de tovarășul Nicolae Ceaușescu 

a fost primit cu deosebită satisfacție
MAPUTO 16 (Agerpres). — Luni la Maputo, capitala Republicii 

Populare Mozambic. s-au deschis lucrările Conferinței internaționale 
de solidaritate cu popoarele din Zimbabwe și Namibia, la care partir 
cipă peste 80 de țări. România este reprezentată de o delegație con
dusă de Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe. Sint 
prezenți reprezentanți ai mișcărilor de eliberare din Zimbabwe. Na
mibia. Africa de Sud.

în cadrul ședinței plenare, președintele conferinței a adus la cu
noștința delegaților mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, adresat participanților la Conferința 
internațională de solidaritate cu popoarele din Zimbabwe și Namibia.

Mesajul a fost primit cu vii aplauze de cei prezenți.
Președinte al conferinței a fost ales Joaquim A. Chissano, ministrul 

afacerilor externe al R.P. Mozamtțic. Reprezentantul României a fost 
ales in postul de vicepreședinte al conferinței, alături de reprezentanții 
altor patru țări.

LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

STARE DE RĂZBOI ÎNTRE ZAMBIA
SI RHODESIA

aleși de popor și au 
adoptat Constituția 
Norvegiei independen
te. în fiecare an, la 17 
mai. populația cin
stește Ziua proclamă
rii Constituției — săr
bătoarea națională a 
Norvegiei.

Pe terenul fertil al 
năzuințelor comune de 
conviețuire pașnică, 
înțelegere și conlucra
re, România și Nor
vegia dezvoltă rapor
turi de prietenie, ba
zate pe egalitate în 
drepturi și avantaj re
ciproc. Intensificarea 
continuă a acestor le
gături, dorința ambe
lor părți de a identi
fica noi domenii și 
forme de cooperare 
corespund pe deplin 
aspirațiilor de progres 
ale celor două popoa
re, intereselor păcii și 
securității pe conti
nentul nostru și in 
lume.

Gh. CERCEIESCU

Publicul prezent la Casa de cultură 
a I.R.R.C.S. a audiat impresii de că
lătorie din această țară împărtășite 
de Gheorghița Dumitriu, prodecan al 
Facultății de limbi germanice a Uni
versității București.

Au participat membri ai conduce
rii I.R.R.C.S.. reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, alți 
oameni de artă și cultură, un nume
ros public.

(Agerpres)

Africa de Sud trebuie să înce
teze manevrele urmărind diviza
rea Namibiei. „Este necesară ot 
ganizarea de alegeri libere, sub sv 
pravegherea și controlul Națiunii 
Unite, pe întreg teritoriul Namibiei, 
luată ca o entitate politică, elibera
rea tuturor deținuților politici nami- 
bieni și abolirea, în Namibia, a ori
cărei forme de discriminare rasială, 
de represiune juridică și politică", a 
declarat secretarul general al O.N.U. 
El a relevat că Organizația Poporu
lui din Africa de Sud-Vest (SWAPO) 
are un rol deosebit in procesul poli
tic necesar pentru independenta te
ritoriului.

Președintele Republicii Populare 
Mozambic. Samora Machel. a decla
rat că situația din Zimbabwe evo
luează favorabil, evidențiind, printre 
factorii pozitivi, crearea Frontului 
Patriotic, ceea ce. a spus el. a în
semnat un pas decisiv în direcția u- 
nității poporului Zimbabwe. Președin
tele Machel s-a pronunțat pentru 
negocieri directe între mișcările de 
eliberare si Marea Britanie. puterea 
colonială în Rhodesia și excluderea 
lui Ian Smith de la convorbiri.

Zambia, a adăugat președintele 
Kaunda. este gata să se apere cu 
orice preț și nu se va lăsa intimidată 
de amenințările rhodesiene. Toate ce
lelalte țări din „prima linie" (Tanza
nia. Botswana. Angola și Mozambi- 
cul) și „alte țări prietene au fost in
formate că sîntem în stare de război 
cu Rhodesia", a spus el. De asemenea, 
președintele zambian a cerut ca Ma
rea Britanie și Statele Unite să înce
teze imediat livrările lor de petrol 
pentru Rhodesia.

Amenințările la adresa Zambiei 
proferate de regimul rasist din Rho
desia ilustrează faptul că perpetuarea 
dominației minorității în această tară 
africană constituie nu numai o sfidare 
a cerințelor legitime de libertate și 
independentă ale poporului Zimbabwe, 
ci și -un pericol pentru tinerele state 
independente, pentru pacea în Africa.
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