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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri după-amiază, pe 
președintele 
a industriei 
Guido Carii, 
țara noastră.

La primire a luat
Cornel Burtică, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale.

Confederației 
italiene 

care
generale 

(Confindustria). 
face o vizită in

parte tovarășul

A fost prezent Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

Tn cursul convorbirii au fost apre
ciate rezultatele pozitive obținute in 
cooperarea dintre organismele de 
specialitate romanești și Confindus
tria. subliniindu-se faptul că această 
evoluție se înscrie în cadrul dezvol
tării generale a colaborării economi
ce româno-italiene. A fost exprima
tă dorința de a se acționa pentru

lărgirea si diversificarea în continua
re â cooperării tehnice și industria
le. a relațiilor economice dintre în
treprinderi romanești și firme mem
bre ale Confindustria și. in general, 
a cooperării 'dintre industriile româ
nă și italiană Pe baze reciproc avan
tajoase. S-a subliniat necesitatea 
desfășurării pe termen lung a rela
țiilor economice bilaterale și, totoda
tă. a conlucrării pe terțe piețe.

întrevederea s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

IN ÎNTRECERE

ÎN CINSTEA ZILEI DE 1 MAI
Unanimă aprobare, vie satisfacție

pentru rezultatele rodnice ale vizitei

RAPORT MUNCITORESC tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Statele Unite ale Americii

Realizări suplimentare la producția fi
zică. 1)6 la ihceputul anului și pină in prezent, colec
tivul Erou al Muncii Socialiste de la Combinatul siderur
gic Hunedoara a realizat peste prevederile planului fizic 
mai mult de 3 500 tone cocs metalurgic, 23 000 tone fontă, 
17 000 tone oțel, peste 18 000 tone laminate. în același 
timp, sarcinile prevăzute la producția pentru export au 
fost depășite cu mai mult de 5 milioane lei valută.

Rezultate ale petrochimiștilor. Harnicui co
lectiv al Combinatului petrochimic din Pitești a înre
gistrat două succese deosebite : punerea in funcțiune, la 
secția de piroliză II, a instalației de separare a fracției 
C—5, precum și promovarea unei noi tehnologii de fabri
care a polietilenei de inaltă presiune. Față de vechea 
tehnologie, producția de polietilenă crește cu 50 la sută, 
în paralel cu scăderea la jumătate a consumurilor de 
materii prime.

Succese deosebite la export, constructorii 
de utilaj petrolier de la întreprinderea ..1 Mai" Ploiești 
raportează : două instalații de foraj F—320, pentru Ceho
slovacia, au fost expediate recent, cu mult înainte de ter
menul din contract. Tot in avans se incarcă in prezent 
pentru parteneri din R. P. Polonă, R. P. Chineză, Algeria 
și din alte țări părțile componente ale instalațiilor F—200 
și F—320, precum și prevenitoare de erupție, agregate de 
cimentare, piese de schimb. Colectivul de aici a reușit să 
înregistreze o depășire a planului la export pe primul tri
mestru de aproape 1,4 milioane lei valută.

Noi obiective industriale în funcțiune.In 
perioada care a trecut de la inceputul anului, in județul 
Timiș au fost puse în funcțiune 21 de noi obiective- și 
capacități industriale, din care 8 au început să producă, 
in medie, cu 30 de zile mai devreme față de termenele 
planificate. Deosebit de intens au continuat lucrările și 
la obiectivele social-culturale. Ca urmare, in noile zone 
de locuințe din municipiile Timișoara și Lugoj au fost 
date in folosință peste 1 400 de apartamente, precum și 
680 locuri in cămine muncitorești, 836 Jocuri in cămine 
studențești și internate școlare și 460 locuri în creșe și 
grădinițe.

Prin autoutilare, importante economii 
Valutare. Constructorii de mașini din Reșița anunță că, 
prin autoutilare. au asigurat diminuarea importurilor, în 
primii doi ani ai actualului cincinal, cu circa 5,3 milioane lei 
valută, iar pentru acest an, cind sint in curs de finalizare 
alte lucrări de această natură, economiile vor spori cu 
incă 4,5 milioane lei valută.

660 de apartamente peste plan. Si în acest 
an, colectivul Trustului de construcții din Cluj-Napoca 
se străduiește să realizeze in devans un număr important 
de apartamente și obiective social-culturale. De la in
ceputul anului și pină in prezent au fost construite și 
date in folosință blocuri cu 1030 apartamente, cu 660 
apartamente mai mult decît prevedea planul pentru 
această perioadă.

Tradiția de fruntaș
18 aprilie 1978. Lamino

rul de tablă groasă al 
Combinatului siderurgie 
Galați. Raportul de pro
ducție „la zi" consemnea
ză succint : de la începu
tul acestui an s-aii reali
zat 10 000 tone tablă 
groasă peste plan, adică 
mai mult de jumătate din 
angajamentul asumat în 
întrecerea socialistă din 
1978.

Un succes de prestigiu, 
care vorbește de la sine 
despre forța si hărnicia 
acestui colectiv si la care 
se adaugă un rezultat 
semnificativ : recent a fost 
laminată tona de tablă cu 
numărul 11 milioane de 
la intrarea în funcțiune a 
laminorului.

Autorii acestor frumoa
se succese sint toți cei 
care lucrează aici, mai 
virstnici sau mai tineri, 
„veterani" ai laminorului 
sau prezenți de mai puțini 
ani lingă instalațiile sale. 
Adică fruntași, precum la- 
minatorii Anghel Năstase, 
Marin Cucea, Nicu Albu, 
Vasile Cosmiuc, Gheor- 
ghe Popa. Jenică Martiniș, 
Viorel Armașu, Gheor- 
ghe Ghinea, Mircea Pal- 
dău și alții, alături de 
echipele de mecanici con
duse de Gherasim Capătă. 
Gheorghe Băisan, Grigore 
Hodea și cele de electri
cieni de sub conducerea 
lui Nicolae Cristea și a 
maistrului Dumitru Che- 
ran.

— Fără a subestima a- 
ceste realizări meritorii, 
ne mărturisea maistrul 
Dumitru Tanu, secretarul 
comitetului de partid din 
această secție, vreau să 
precizez că. totuși, ele nu 
ne impresionează prea 
mult. De ce ? Laminatorii 
noștri și-au făcut o tradi
ție din a Se afla in frun
tea întrecerii socialiste. 
Astfel, din 1969 și pină 
acum colectivul nostru

X F

a ocupat de patru ori lo
cul I in intrecerea so
cialistă desfășurată intre 
unitățile de pe platforma 
siderurgică a Galatiului. 
iar o dată locul al doilea, 
în acest an am chemat la 
întrecere tbate uzinele si 
secțiile combinatului si 
este firesc că vrem să ne 
onorăm noi cei dinții an
gajamentele asumate.

Despre succesele cu 
care laminatorii intimpi- 
nă ziua de 1 Mai se pot 
spune insă mai multe. 
„Prin realizarea unui im
portant volum de produc
ție fizică peste plan, ne 
relatează ing. Mircea Bu- 
dur. șef de sCctie be 
schimb, comuniștii noștri, 
toti oamenii muncii din 
secție au demonstrat 
practic modul in care in-

țeleg să transpună în 
viață recentele măsuri^ a- 
doptate 
odată.
grijă să 
spor de 
cu 
cit mai 
in primul 
anului am economisit
1.56 milioane normal-me- 
tri cubi de gaz metan și
1.57 milioane kilowati-oră 
energie electrică, econo
mii' ce ar fi suficiente 
pentru functionarea lami
norului nostru timp de 
patru zile. De asemenea, 
in aceeași perioadă am

de partid. Tot- 
avem deosebită 

obținem acest 
producție fizică 

consumuri materiale 
reduse. Astfel, 

trimestru al

Telegrame adresate C. C. al P. C. R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu de organizații județene de partid, 
organizații de masă, colective de întreprinderi și instituții

Cu sentimente de deplină satisfacție, de îndreptă
țită mindrie patriotică, întregul nostru popor salută 
rezultatele rodnice ale vizitei pe care tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a întreprins-o în Statele Unite ale Americii 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu — o misiune 
de mare însemnătate politică, îndeplinită strălucit și 
încheiată cu mari succese.

Dînd glas acestor sentimente, prin telegrame și 
mesaje adresate Comitetului Central, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, organizațiile județene de partid,

organizații obștești, colectivele întreprinderilor și in
stituțiilor, oameni ai muncii, cetățeni ai patriei, indi
ferent de naționalitate, români, maghiari, germani, 
exprimă prețuirea întregului popor pentru energia 
neobosită, pentru activitatea desfășurată și de această 
dată de secretarul general al partidului, președintele 
României socialiste, în slujba intereselor țării, 
cauzei păcii și cooperării internaționale.

ale

TEXTELE TELEGRAMELOR ÎN PAG. A III-A
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La zi in AGRICULTURA
SEMĂNATUL PORUMBULUI

eu toate forțele, fără răgaz!

• Tractoarele
zi și noapte pe

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scinteii

sebită calității
deni • Atenție deo

lucrărilor

Excepția proliferată: inginer-șef Maria Georgescu

întrebat pe cele șase parte

rul m-au mai chemat. Proba-

Serțjiu ANDON
(Continuare în pag. a IV-a)

în orașul nostru sînt 
pretutindeni in țară,

referitor la promovarea fe- 
Și răspunsul unanim a fost :

— Am mers. Bineînțeles, nu pen
tru că mi-ar fi plăcut. Nici ca să 
bravez. Ci ca să-mi dovedesc și 
să le dovedesc că* nu de asta de
pinde prestigiul funcției. A doua

OPINII DESPRE AFIRMAREA ȘI PROMOVAREA FEMEILOR 1N VIAȚA SOCIAEA

PENTRU CĂ MERITĂ!

(fotografia din stingă, în mijloc). Director comercial Ema Tău (fotografia din dreapta, in prim plan); o gospodină cumpără pentru 
intreaga familie, gospodina-director „cumpăra" pentru intreaga populație

acela că, legat de promovarea fe
meii, in procesul complex de fău
rire a omului nou și de așezare a 
societății pe bazele echității văzute 
din toate unghiurile, am depășit,

moment ce 
astăzi, ca 
atitea femei in munci de răspun
dere.

Am întrebat-o pe tovarășa

PENTRU CĂ SÎNT FEMEI?

în urmă cu 15 ani, Mai'ia Geor
gescu devenea prima femeie ingi
ner-șef dintr-un oraș industrial, 
adică un oraș cu multi ingineri șefi.

— Ne' intîlneam la ședințe. Eu 
nu-i cunoșteam pe nici unul, ei mă 
cunoșteau cu toții.

Mai puțin delicat spus — o pri
veau ca pe o curiozitate. Era o 
rara avis. Iar cei care o priveau 
astfel, dacă nu știau — intuiau cite 
ceva din ceața de rețineri care 
făcea din promovarea Măriei 
Georgescu un caz, o experiență 
oarecum spectaculoasă. După unii 
chiar riscantă.

— Condusesem nouă ani ateliere, 
secții, sectoare. La un an după in- 
ceperea activității, mi se încredin
țase prima răspundere. Nu avuse
sem nici o rezervă. Lucram exclu
siv cu femei. Ca inginer-șef urma 
să am, cum s-ar spune, in sub
ordine, și bărbați. Chiar dacă ei nu 
reprezentau decît zece la sută din 
totalul personalului, nutream re
ticențe.

— De ce ?
— Poate pentru că prejudecățile 

zăceau in egală măsură in mine 
însămi. Mi-a trebuit un oarecare 
efort să mă impun. Dar „expe
riența" se pare că a reușit, din

Georgescu de ce i-a trebuit un 
efort ca să se impună.

— Eu vă spun, dar n-o să pu
blicați răspunsul. Pentru că, bună
oară, unii mi-au zis : „Ați devenit 
dumneavoastră anginer-șef. dar n-o 
să mergeți cu noi la un pahar".
-Și?

oară
bil că se simțiseră mai stinjeniți 
decît mine. Și probabil că rostul 
paharului începea să se desprindă 
de rostul celui invitat la el.

După cum se vede, ațn publicat 
răspunsul. Din respect față de ade
văr. Iar, in context, adevărul e

într-un răstimp scurt, stadii de 
prejudecăți, din care unele ne apar 
acum de-a dreptul primitive. Cum 
e aceea cu paharul.

Alte prejudecăți sint mai rafi
nate. Tovarășa Georgescu, inginer- 
șef al intreprinderii de tricotaje, 
a fost una din cele șase interlocu-

ogoare • Ritmul de

crească pretutin
lucru trebuie să

satu 55
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Stadiul insămințâriî porumbului la 19 aprilie. Cifrele înscrise pe hartă 
reprezintă suprafețele însămînțate, în procente, in cooperativele agricole 

(sus) și întreprinderile agricole (jos)

CONSUMA

Cu toate că in zilele precedente 
a plouat, iar in Transilvania și 
Moldova au căzut și ieri precipita
ții. in majoritatea unităților agrico
le lucrările de primăvară continuă 
cu intensitate. Pină ieri, 19 aprilie, 
au fost însămîntate 2 107 000 hectare 
cu diferite culturi, din care 680 400 
hectare cu porumb. Eată de data la 
care' ne aflăm, semănatul porumbu
lui si al altor culturi de primăvară 
este mult rămas in urmă.

Din controalele efectuate pe teren 
de către' organele de specialitate a 
rezultat că. in unele unități agri
cole. specialiștii si cadrele de con
ducere nu identifică, terenurile care 
pot fi pregătite și insămințate cu 
prioritate. De asemenea, nu se fo
losesc la întreaga capacitate mij
loacele mecanice : dimineața, lucră
rile in cimp încep tirziu. iar seara 
tractoarele sint retrase i devreme la 
sediul secțiilor. Timpul este înain
tat si de aceea se impune, mai mult 
decit în alți ani. ca mecanizatorii, 
cooperatorii si specialiștii agricoli

să lucreze fără răgaz la semănat, 
folosind din plin mijloacele meca
nice. fiecare oră. fiecare zi. Aceas
ta presupune, așa cum a stabilit 
Ministerul Agriculturii. ca trac
toarele să rămină pe cimp. la locul 
de muncă, să lucreze grupat sub 
supravegherea si răspunderea di
rectă a specialiștilor.

însămintarea porumbului în fie
care cooperativă și întreprindere 
agricolă de stat trebuie să se în
cheie cit mai repede. De aceea, or
ganele si organizațiile de partid, 
consiliile populare și conducerile 
unităților agricole au datoria să ac
ționeze hotărit pentru ea. printr-o 
muncă bine organizată, prin întări
rea ordinii .și disciplinei, vitezele 
de lucru la semănat să fie realizate 
si chiar depășite. Măsurile care se 
iau in vederea accelerării însămîn- 
tărilor trebuie să fie însoțite de o 
preocupare permanentă si respon
sabilă pentru executarea de lucrări 
de cea mai bună calitate — condi
ție hotăritoare pentru obținerea 
unor recolte mari la hectar.

Spiritul militant al criticii••

toace’ — femei cu munci de răs- 
..pundere din municipiul Brașov —
Reunite in jurul unei „mese-ro- 
tunde". De șase ori m-am scuzat 
că sînt un semnatar și nu o sem
natară și rihdurilor .de mai jos. 
/Coate cele" șase interlocutoare au 
răspuns că nu e nimic nefiresc in 
asta. însăși tentația de a rezuma 
tema promovării femeii la un aspect 
simbolic e o reminiscență, fondul 
problemei fiind altul. „Dacă în na
tură trebuie păstrat un anumit echi
libru, în viața socială e cu atit mai 
mult nevoie de el". Aceasta a fost 
ideea comună. Una dintre multele 
idei comune tuturor preopinentelor.

Am ... ...
nere de discuție ce rețineri pot 
avea 
meii.
„Faptul de a se ști că o femeie 
e promovată numai pentru că e 
femeie". în sensul că opțiunilor de 
acest fel le sint si trebuie să le fie 
străine considerentele de ordin pro
centual. decorativ, de formă.

S-ar părea — la pri
ma vedere — că pro
movarea valorilor au
tentice ale literaturii 
constituie telul suprem 
al criticii. Fiind etimo- . 
logic si semantic ex
presia unei judecăți, 
actul critic și-ar pro
pune — in mod do
minant — descoperi
rea. reliefarea si popu
larizarea operelor de 
calitate. în realitate 
însă, din păcate, o a- 
ntune tendință negati
vistă a- criticii persis
tă incă. Recunoașterea 
valorilor mai e încă 
tulburată, uneori, de 
obiecții 
sau cel puțin de lune
cări si devieri __
castre. S-au observat, 
cu drept cuvint. une
le atitudini negativiste 
mai ales la criticii de
butând. incetătenin- 
du-se convingerea că 
o critică adevărată 
trebuie neapărat să 
accentueze sau să in
venteze * " ' 
lipsuri, 
dăuaate _________
observații Dozitive. Fi
rește. nu dorim o cri
tică exclusiv elogioa
să. dar nici una care 
să inventeze erori din 
fantezie, din dorința

e 
uneori, 
nemotivate

criti-

deficiențe și 
obligatorii a- 

eventualelor

de a epata cu orice 
preț sau. mai grav, 
de a servi interese 
personale situate de
parte de scopurile 
generale ale literatu
rii. Tinerii, fie ei poeți, 
prozatori 
trebuie 
afirme 
prin ei 
zind cu

sau critici, 
ajutati să se 
cu adevărat 
înșiși, deschi- 
ideile lor noi

Puncte de vedere 
de Al. DIMA

drumuri, și nu îndem
nați să se năpustească 
asupra unor valori sau 
scriitori , făcindu-le 
procese de intenție, 
înveninind. cu un ve
nin ce nu este al lor, 
atmosfera vieții și 
muncii literare. De a- 
semenea. s-a 
că de obicei 
de critică se 
începătorilor 
vincialilor. ca 
care nu ar avea posi
bilitatea vreunei re
acții eficiente.

Fără a promova o 
critică apologetică, nu 
preconizăm decit una 
dreaptă, ceea ce fi

constatat 
o astfel 

aplică și 
si pro- 

unora

reste nu-i un lucru 
prea ușor, dar care e 
destul de profund în
rădăcinată in tradiția 
criticii. noastre. Amin
tim din nou. cu acest 
prilej, atitudinea criti
cii pașoptiste, cea a lui 
Aiecu Russo si M. Ko- 
gălniceanu de pildă, 
după care criticii nu 
trebuie să apere inte
rese ..particularnice" 
si menirea ei princi
pală e — după cum 
observa Russo — ..de 
a întemeia critica si de 
a cumpăni de acum 
bunătățile scrierilor si 
tăria sistemelor...", 
prin urmare, in nici 
un caz, spirit criti
caștrii.

Ne aflăm, prin ur
mare, pe drumul cel 
drept, si ne propu
nem ..a cumpăni bu
nătățile scrierilor", 

poate în
că misiu- 
constă în 
valorilor

ceea ce nu 
semna decit 
nea criticii 
promovarea 
autentice ' ale creației.

Să adăugăm apoi 
că trăim nu numai un 
moment de carențe ale 
criticii universale, cum 
exagerează unii, ci și
(Continuare 
in pag. a IV-a)
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prea devreme se lașă liniștea șeru 
pe ogoarele unor unități agricole din Prahova

10 si în
9

I
vacantă»

Primăvară, vacanță. Timp al 
bucuriei și pentru lumea mare 
a celor mici. Intr-o astfel de zi 
cu joacă si hirjoană. eleva Sil
via Milovescu din clasa a V-a 
de la Școala generală nr. 6 din 
Reșița a găsit un portmoneu cu 
o mare sumă de bani si o plasă 
cu mai multe obiecte de îm
brăcăminte. Așa cum a învățat 
in familie și la școală, eleva s-a 
dus imediat cu banii și obiec
tele găsite la miliție. A fost gă
sită și păgubașa, Maria Blidaru. 
Gestul elevei merită nota 10. 
Cinstea omului-om nu ia vacan
ță niciodată.

I
I
I
I
I
I
I

• O zi „scurtată44 de indisciplină și rezulta 
tele ei: S.M.A.-urile n-au realizat nici jumă 
tate din planul de însămînțări • Tractorul in 
cîmp, tractoristul... de pază în sat • „Sînt cu 
toții, pe teren, în control44, dar erau pe un 
teren... steril • Cine îi controlează pe cei 

care nu controlează?

.Doi pe un loc
7 aprilie : tn vagonul 2 din 

rapidul 84 Constanța — Bucu
rești, nu mai puțin de 6 călă
tori constată cu uimire că in 
loc de 6 locuri pe care le aveau 
plătite și rezervate, nu existau 
decit 3. adieă doi pe un loc ?!

8 aprilie : In vagonul 4 din 
rapidul 57 București — Suceava, 
doi călători sint puși in situația, 
la fel de neplăcută, de a-si re
vendica același loc (nr. 66) în
scris pe tichetele fiecăruia din
tre ei...

9 aprilie : Vagonul 6 din ra
pidul 56 Suceava — București. 
Călătorul Marin Soare,
din stația Roman, a căutat 
zadar locul nr. 76 înscris Pe 
chet, pentru simplul motiv 
un asemenea loc nu exista 
respectivul vagon de clasa I.

Ieri, 19 aprilie, un nou telefon 
noastre : 

al ziaru- 
sosit cu 
sesizez..."

I
I
I
I
I

urcat 
in 
ti- 
că 
in

I
I

pe adresa rubricii 
Alo I Sint un cititor 
lui și chiar acum am 
trenul și vreau să vă 
L-am întrerupt :. „Nu cumva ați 
călătorit doi inși pe un loc ?" 
„Exact" — ne-a spus el. St to
tuși, te e de făcut ?“

Asta vrem să știm si noi.

I
I
I

Petrosin
I
I

pentru I
Trosin

Un echipaj al miliției timișo
rene a făcut semn autovehicu
lului 21-TM-317 să tragă pe 
dreapta.. La volan — Rusalia 
Simian. Dialog intre echipaj și 
șofer :

— Ce transportați in bidoane?
— Petrosin.
— Sinteți sigur ? Nu vrea mi

roase a petrosin.
— N-aveți decit să-l între

bați pe Trosin. Adică pe llie 
Trosin de la. combinatul „Sol
ventul", că ale lui sint bidoane
le și el m-a rugat să i le trans
port.

înainte de a-l întreba pe 
Trosin, echipajul a constatat cu 
siguranță că nu era vorba de 
petrosin. ci de spirt industrial 
(vreo 200 litri) sustras de Tro
sin dintr-o cisternă; Acum 
fi „sustras" și el de la astfel 
îndeletniciri.

va 
de

Al cui ești,

fi

aZ

vitelule ?»
— Frumos vitei I
— Frumos, dar si mincău, 

foc de zburdalnic...
Al cui este 7

— Cum al cui ? Al nostru,
cooperativei agricole Dorobanțu, 
din comuna Nicolae Bălcescu 
— Constanța. Dar de ce intrebi, 
frățioare ?

— Asa, din curiozitate.
— Si eu tot din curiozitate as 

vrea să știu cine ești...
Lucrurile s-au lămurit repe

de : control inopinat al organe
lor in drept cu privire la modul 
în care se efectuează înregistra
rea mieilor si vițeilor. Si uite- 
așa s-a constatat că la respecti
va cooperativă agricolă erau 
neinregistrați 32 de viței in 
virstă de pină la 2 luni. Aflind 
că pină atunci erau ai nimănui, 
se zice că toți cei 32 de viței, 
aidoma confratelui lor din po
veste, se uitau la cei care zoreau 
acum de-i înregistrau, ca vițelul 
la poarta nouă.

Un jubileu
La împlinirea a 25 de ani de 

la înființarea cercului de navo- 
modele al Casei pionierilor din 
Galați și-au dat intilnire foștii 
și actualii membri, in număr 
impresionant de mare. Moment 
de bilanț bogat, de trecere in 
revistă a numeroaselor premii 
și trofee ciștigate in concursuri 
interjudețene și naționale. La 
sărbătoarea pionierilor au luat 
parte și reprezentanți ai șantie
rului naval, întreprinderii me
canice navale și întreprinderii 
de navigație fluvială NAVROM 
Galați, care au validat. în cali
tate de buni cunoscători, rezul
tatele inregistrate de pionieri, 
multi dintre ei chiar fiii, lor, in 
realizarea cu migală si iscusin
ță a modelelor care au ținut 
mereu pasul cu performanțele 
celor mari. Intre cele mai recen
te creații pionierești se numără 
navele pe pernă de aer. Cu alte 
cuvinte, tradiția navală se bizuie. 
la Galați, pe un viitor care se 
află in miini foarte pricepute, 
chiar dacă ele meșteresc, deo
camdată vapoare de dimensiuni 
liliputane...

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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Din zori și pină seara tîrziu, la se
mănat. iai- noaptea la pregătirea te
renului — așa trebuie să se munceas
că in aceste zile pentru a se recupera 
răminerea in urmă ia însămintări. Se 
respectă această cerință ? Marți după- 
amiază, întrebăm la direcțiile agri
cole din citeva județe dacă, după ploi
le din ultimele zile, au fost reluate lu
crările în cimp. De la direcția agri
colă a județului Prahova primim ur
mătorul răspuns : „Se lucrează intens 
in toi județul**. .-.

Peste o oră, intrăm in hotarul ju
dețului Prahova. Cimpul era împin- 
zit de. tractoare și de oameni, 
nor a acoperit soarele, ceea

Un 
,---- ,. ce

dădea impresia că seara cpboară mai 
repede. Pe cei mai multi mecaniza
tori umbrele serii nu-i speri e. Lai coo
perativa agricolă Gherghița, pe o 
margine de tarla erau 5 tractoare. 
Mecanizatorii Alexandru Mihai. Tu
dor Spiridon. Ene Spiridon. Mircea 
Popescu. Florea Chirigiu tocmai ter
minaseră de discuit 60 de hectare. In
stalați din nou la volanul tractoarelor 
s-au deplasat, in grup, spre altă solă. 
Seara tîrziu i-am regăsit lucrind. A- 
lături. la ferma nr. 4. doi măpaaaza- 
tori însămintau porumbul sub îndru
marea șefului de fermă Silvia Bez- 
nea. „Voi continua lucrul pină cind 
se va înnopta** — mc spune meca
nizatorul Vasiile Enache. La C.A.P. 
Balta Doamnei — aceeași muncă in
tensă : la pregătirea terenului erau 
mecanizatorii Ion Sandu. Gh. Vasile. 
Ion Radu, pe care i-am ireintîlnit jn- 
torcindu-se de Ia cimp după ora 21. 
La semănat erau Gh. Nedelcu. Ion 
Mihai, Nicolae Gută. Bilanțul zilei : 
au fost insămîntate 70 ha cu porumb 
Si s-a pregătit terenul pe 85 hectare. 
Spre seară, stațiunile de mecanizare 
au transmis trustului județean S.M.A. 
rezultatele zilei de marți în coopera
tivele agricole : însămintat porumb — 
2 360 hectare : însămîntat alte culturi 
— 230 hectare ; pregătit teren — 2 723 
hectare. Puțin fată de cele 4 800 hec
tare cit este viteza zilnică prevăzută 
la semănat. Puteau fi obținute re
zultate mai bune? Da. cu condiția să 
se fi lucrat oină seara tîrziu. Pentru 
că iată ce se întimpla :

în fata secției S.M.A. de la coope
rativa agricolă Balta Doamnei, la 
ora 18, doi mecanizatori, erau tocmai 
gata .să se urce pe bicicletă si să ple
ce acasă. „Am terminat, de semănat 
floarea-soareiui și, ca să trec la po
rumb. va trebui să modific semănă
toarea. lucrare care durează 2—3 ore 
— ne spune Gheorghe Constantin. La 
noapte sînt de pază în sat. asa că 
numai poimîine. joi. Vol face această 
schimbare**. Iată două abateri de la 
disciplina muncii : prima — părăsirea 
devreme a lucrului datorată mecani
zatorului ; a doua — atragerea lui in 
alte activități, de care se face, răs
punzător consiliul popular comunal. 
Sosesc de la cimp tovarășii Emil Vla- 
dimirescu. inginerul-șef al coopera
tivei. și Nicolae Chiru, șeful secției 
S.M.A. Le aducem la cunoștință cele 
constatate. Ne asigură că mecaniza
torul va trece pe loc la modificarea 
semănătorii, iar in ședința de seară 
de la consiliul popular se va cere 
schimbarea lui din naza de noapte. 
De ce trebuie să se ia asemenea mă
suri doar atunci cind astfel de nea
junsuri sint sesizate de alții ?

La ora 18 și jumătate intram in. ho
tarul cooperativei agricole din Dră
gănești. Pe una din solele_ brigăzii 
nr. 1 mecanizatorii Ion Răduță și 
Vasile Mihai pregăteau terenul pen
tru porumb in condiții de calitate 
foarte bună. în urma discurilor, in 
solul proaspăt afinat, sămința de po
rumb ar fi putut încolți în citeva 
zile, dacă vreunul din cei care coor
donează și răspund de activitatea 
acestei u.nități s-ar fi găsit la fața 
locului pentru a lua decizia de a se 
însămința. Cei 
ne-au mărturisit 
lat nimeni toată 
mod sigur, nu au 
celelalte puncte de lucru din coope
rativă de vreme ce. în jurul orei 19, 
in curtea secției de mecanizare se 
aflau toate semănătorile și discurile. 
Șeful secției de mecanizare, ingine
rul Ștefan Ghencea. încerca să pună 
„incidentul** pe

agricolă din Gorgota : inCooperativa
insămințării

răcoarea nopții, mecanizatorii din schimburile prelungite pregătesc pentru a doua zi între 30 și 40 de hectare destinate 
porumbului

doi mecanizatori 
că nu i-a contro- 
ziua. Așa cum, - in 
fost controlate nici

seama stării terenu-

OL
Nici ploaia, nici vîntul nu pot constitui acum motive pentru întîrzierea însă- 
mînțărilor. Chiar în prima zi după ploaie, la ferma nr. 4 a cooperativei agri

cole din Gherghița s-au semănat 60 de hectare cu porumb

Iii

lui, dar mai 
' de azi nu a 

de lucru în 
fost normală, 
care noi am .
pămîntul era bine zvîntat și, după 
cum ,ne-au dovedit vecinii lor din 
Gherghița și chiar cei doi mecani
zatori din secția lor, se putea lucra 
în condiții normale. Pentru mecani
zatorii și cooperatorii din Drăgănești, 
ziua de marți a fost insă o zi de 
lucru prea scurtă, chiar inadmisibil 
de scurtă, finind seamă că aici semă
natul sfeclei și florii-soarelui abia 
a ajuns la jumătate, iar la porumb 
din 984 de hectare au fost semănate 
doar 95. Față de o asemenea stare de 
fapt ne-am exprimat dorința de a 
purta o discuție cu președintele și 
inginerui-șef al cooperativei, cu pri
marul comunei sau cu președintele 
consiliului intereooperatist. Nici nu 
apucăm bine să ne exprimăm, do
rința pînă ce interlocutorii noștri ne 
și răspund că sint „pe teren cu 
toții11. Nu a trebuit să facem prea 
multe investigații pentru a afla că 
de fapt terenul pe care il controlau 
aceste cadre la ora respectivă era 
unul steril de pe care in toamnă 
s-ar putea să- se culeagă doar... pa
gubă. Pentru că pe terenul adevă
rat, acolo în cimpul fertil din
tre hotarele cooperativei din Dră
gănești nu se afla la acea oră nici 
țipenie de om. Nu este în intenția 
noastră ca din acest „ca? izolat** să 
dăm un calificativ stilului de muncă 
al cadrelor de conducere din această 
comună. Dar din discuția purtată cu 
șeful brigăzii din Belciug și cu secre
tarul organizației de bază al acestei 
brigăzi (erau acasă lucrind in via 
proprie) asupra modului in care 8-a 
pregătit, sau mai bine zis cum nu trer 
buia să se pregătească producția de 
porumb pentru acest an rezultă că la 
Drăgănești sint incă multe de făcut 
pentru ca organele agricole, specia
liștii din cooperativă, consiliul popu
lar comunal să acționeze in confor
mitate cu obligațiile si răspunderile 
cc le revin din legile statului, din ce
rințele impuse de o agricultură mo
dernă atit .de specifică multor unități 
agricole din județul Prahova. Este de 
datoria activiștilor de Dartid și de 
•stat.’ delegatilor din partea organelor 
județene care răspund de activitatea 
acestor unități agricole să ia măsuri 
pentru ca primăriile comunale să a- 
plîce prevederile Legii organizării 
producției si.a muncii in agricultură, 
să respecte întocmai programele zil
nice de lucru stabilite pentru fiecare 
cultură in parte.

Seara, tirziu. trecem pe la sediul 
stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii Ciorani. în biroul 6ău. directo
rul Nicolae Ioniță, recapitula realiză
rile zilei pe care re comunicase trus
tului. Marti se insămintaseră 100 hec
tare și s-a pregătit terenul ne 200 hec
tare. „Azi am scos tractoarele la 
cimp mai tirziu. pămintul e cam 
umed — ne spune directorul. Dar 
săptămîna trecută am însămintat

ales pe faptul că „ziua 
fost totuși o zi normală 

agricultură**. Da. n-a 
deși la ora hi 

ajuns la Drăgănești

chiar 400 hectare pe zi. Ne-am făcut 
socotelile ca la 20 aprilie să terminăm 
semănatul și să rămină doar 100—200 
hectare pa la colturi, unde băltește 
apa“. In cele 7 cooperative agricole 
servite de această stațiune mai sint 
de însămîntat aproape 2 500 hectare. 
Or. cu viteza zilnică maximă care 
poate fi atinsă aici înseamnă 6 zile de 
acum înainte, dar, bineînțeles, nu așa 
cum s-a lucrat marți.

Nu numai in unitățile agricole ser
vite de S.M.A. Ciorapi, ci in tot ju
dețul Prahova trebuie efectuat un 
mare volum de lucrări. Mijloace 
mecanice și experiență în organizarea 
muncii există. Trebuie 6ă se lucreze 
atît ziua, cit și noaptea. Existau la 
acea oră tractoare in schimbul de 
noapte ? Prin stația de radio se ia le
gătura cu Trustul S.M.A. Răspunsul : 
nu știm unde și dacă se lucrează. La

reîntoarcere, după ora 22. am văzut, 
ce-i drept, citeva tractoare care pre
găteau terenul la lumina farurilor. 
Dar prea puține fată de urgenta a- 
cestor zile, 
cimpiei de 
liniștea, și

In cea mai mare parte a 
sud a județului s-a lăsat 
incă prei devreme I

Ioan HERTEG 
Iosif POP

Foto : E. DICHISEANU

Cițiva din oamenii grăbiți, de la 
secția de mecanizare din Dră- 
gănești. dar nu la treabă, ci la 
plecatul acasă. Marți au lucrat 
numai cu 22 de tractoare din 
cele 30 pe care le au in dotare, 
dar și acestea și-au făcut norma 
numai pe jumătate (fotografia 

de sus, stingă)

Ora 18: mecanizatorul Gheor- 
ghe Constantin de la secția 
S.M.A. Balta Doamnei se pre
gătea să urce pe bicicletă, intra 
in schimbul de noapte, dar nu 
pe tractor, ci la... paza comuna
lă (fotografia de sus, dreapta)

La cîmp ? Nu, în via de pe lotul 
aflat in folosință personală. A- 
colo se află brigadierul Tudor 
Barbu de la brigada Belciug a 
cooperativei agricole Drăgă- 
nești. Preocuparea lui pentru 
vitalitatea soiurilor — căpșunlcă 
albă, căpșunioă neagră, negru 
bătut, ananas alb — este atît 
de mare îneît a uitat de toate 
treburile brigăzii pe care o con
duce. Și cîte nu șînt de făcut I 
De pregătit terenul și însămînțat 
cele 178 hectare cu porumb — 
lucrare oare nu a început (foto

grafia de jos)

La piață, intr-un cartier 
mare cît un oraș

LA ÎNTREPRINDEREA DE UTILAJE DIN ALBA IULIA

Producție fizică sporită cu cheltuială
de inteligență și organizare superioare

Unitate tînără, modernă, a indus
triei construcțiilor de mașini. ÎNTRE
PRINDEREA DE UTILAJE DIN 
ALBA IULIA a înregistrat in anii 
actualului cincinal progrese substan
țiale în domeniul activității economi
ce, în creșterea producției fizice, a 
randamentului muncii. După un de
maraj mai greoi, determinat in bună 
măsură de specificul procesului de 
fabricație! — utilaje unicate — care 
presupunea o calificare superioară Și 
organizarea temeinică a producției și 
a muncii, colectivul întreprinderii a 
..prins** un ritm tot mai 
realizărilor economice. Aici, 
trecut, punîndu-se accentul 
buna folosire a mijloacelor 
s-a obținut la 1000 
fixe o. producție in 
lei, față de numai 
1976.

— Nu exagerăm 
precizăm că, in mare măsură, aceste 
creșteri ale eficienței utilizării fon
durilor fixe se regăsesc ih importan
te sporuri de producție fizică — ne 
spune tovarășul Petru Năsui, secre
tarul comitetului de partid, președin
tele consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere. Acum, comparativ cu 
alte perioade, altul este gradul de 
calificare a lucrătorilor. Totodată, am 
prevenit funcționarea „in gol“ a ma
șinilor și utilajelor, âm asigurat pre-, 
luarea din. mers a schimburilor, îm
bunătățirea pregătirii producției și, in 
special, a aprovizionării tehnicb-ma- 
teriale. Pentru acest an. in lumina 
hotaririior Conferinței Naționale a 
partidului, am planificat să realizăm 
la 11100 lei fonduri fixe o 
de 1810 lei.

Suportul acestor sporuri 
ducție ? înainte de toate, 
am desprins din discuția cu tovarășul 
Liviu Ghemeș, șeful biroului olan, 
este vorba de ridicarea gradului de

de lei 
valoare 
1 376 lei

susținut al 
in anul 
pe mai 
tehnice, 
fonduri 

de 
in

cu nimic

1 771 
anul

dacă

producție

de pro- 
așa cum

care a
1976 la

utilizare a mașinilor-unelte. 
crescut de la 77,8 la sută în 
85,9 la sută in anul trecut, iar in a- 
cest an indicele respectiv va ajunge 
Ia 87,3 la sută. S-a îmbunătățit sim
țitor și indicele de utilizare a fondu
lui de timp. Dacă în urmă cu doi 
ani fondul de timp disponibil a fost 
folosit efectiv in producție doar in 
proporție de 94,9 la sută, in primul 
trimestru din acest an s-a ajuns la

jul utilajelor era un „loc îngust1* ; 
ca atare, montajul a fost integrat 
secției mecanice. în acest fel, uzi- 
najul. întreaga activitate a secției 
sint coordonate cu ajutorul graficului 
de montaj. Totodată. Ia montaj, for
mațiile de lucru au fost reorganiza
te, in funcție de utilajele ce se pro
duc, asigurindu-se specializarea a- 
cestora.

— în primul trimestru, ne spune

• Suportul principal: creșterea producției la 
1 000 lei fonduri fixe • Oamenii și-au ridicat 
calificarea și modul de organizare este altul
• Cerințe imperioase pentru îmbunătățirea 
pregătirii fabricației și aprovizionării tehnico-

materiale

96.8 la sută. Pe această bază sigură, 
producția industrială și, respectiv, 
producția fizică au crescut rapid, 
fiind in acest an cu 42,7 la sută mai 
mare decît în anul 1976.

în secția mecanică se hotărăște 
soarta îndeplinirii planului la pro
ducția fizică — șl aceasta, in core
lație cu volumul prelucrărilor și al 
lucrărilor de montaj care se execută 
aici. Este firesc deci ca asupra a- 
cestei secții să se concentreze, in 
mare măsură, efortul de organizare 
superioară a producției și a muncii. 
Pentru a se asigura continuitatea 
fluxului de fabricație s-a trecut, de 
pildă, la centralizarea debitării ma
terialelor, ceea ce permite urmări
rea permanentă a desfășurării pro
ducției, 
secțiilor.

îmbunătățirea colaborării 
Pînă nu de mult, monta-

inginerul loan Pogan, șeful coordo
natei- al secției, am reușit pentru 
prima dată să cunoaștem bine pro
gramul de fabricație. Fiecare forma
ție de lucru știe ce are de făcut pe 
luni și decade. Realizarea produse
lor cu ciclu de fabricație lung, cum 
este de exemplu decupatorul de 
furnire estetică, a fost împărțită pe 
subansamble, in schimburile de lu
cru. Ciclul de fabricație a fost redus 
la aproape o treime.

Și, totuși, colectivul întreprinderii 
înregistrează ’ unele restanțe la pro
ducția fizică. Hotărît să le lichideze 
cit mai grabnic, el — împreună cu 
consiliul oamenilor muncii și cu co
mitetul de partid — are în vedere 
următoarele :
• îmbunătățirea pregăti

rii FABRICAȚIEI. Este o problemă

mai veche. Documentațiile tehnice 
pentru utilajele ce urmează a fi rea
lizate sosesc în secții cu puțin timp 
înainte de lansarea producției, une
ori incomplete sau conținînd erori. 
Fiind vorba de utilaje unicate, de 
aici apar greutăți in organizarea 
muncii, risipă de timp prețios, pen
tru recuperarea căreia, la finele lu
nilor, are loc o adevărată „cursă 
contracronometru**.

• PERFECTION AREA APROVI
ZIONĂRII TEHNICO-MATERIALE. 
Deși în acest domeniu s-au obținut 
progrese evidente, totuși, problema 
rămine pe masa de lucru a 
consiliului oamenilor muncii din 
întreprindere. In acest cadru, trebuie 
îmbunătățită neîntârziat colaborarea 
cu unii furnizori. Cazul cel mai 
recent și cu cele mai evidente 
consecințe (negative, din păcate) 
asupra realizării producției fizice, in 
gama sortimentelor planificate, il 
constituie cooperarea cu întreprinde
rea de utilaje și piese de schimb din 
Iași, unitate care face parte din ace
lași minister, respectiv Ministerul 
Economiei Forestiere și Materialelor 
de Construcții. După primul trimes
tru. întreprinderea ieșeană are o res
tanță de 105 bucăți părți B (șasiu și 
cabină) pentru utilajul „IFRQN** fa
bricat la Alba Iulia. Prin forța 
împrejurărilor, pentru* a diminua 
efectele acestei colaborări defectuoa
se, colectivul întreprinderii din Alba 
Iulia a trecut la aplicarea unui pro
gram de integrare în producție a 
subansamblului amintit, dar lucrurile 
nu se desfășoară în cele mai bune 
condiții. Cum va soluționa această 
problemă stringentă Centrala de uti
laje și 
reștî ?

piese de schimb din Bucu-

Ștefan DIN1CA 
corespondentul „Scinteii"

Ce altceva îi tre
buie unei piețe decît 
să fie bine aprovizio
nată și amplasată în 
așa fel îneît să fie 
cit mai accesibilă 
cumpărătorilor? Piața 
„Drumul Taberei**, din 
cartierul bucureștean 
cu același nume. în
trunește ambele con
diții. Ea. este bine a- 
provizionată. ounînd 
zilnic la dispoziția 
cumpărătorilor. prin 
comerțul de stat și 
producători, circa 100 
tone de produse agro- 
alimentare. Ca am
plasament 
află pe platoul 
fața parcului, 
unde este, de 
zona centrală a 
fierului. Lată și 
va păreri ale cetățe
nilor din cartier des
pre această piață : 
„Este bine aprovizio
nată, dar are prea pu
ține unități de desfa
cere a produselor a- 
groalimentare. Ce-i 
drept, anul trecut su
prafața pieței a fost 
mărțtă. dar problema 
n-a fost pe dc-a-ntrc- 
gul rezolvată**. 
Andreescu. bloc Z 5). 
„Faptul că e o piață 
foarte solicitată, iar 
aici orele de cumpără
turi sint mai întotdea
una «ore de virf», mă 
face să merg de multe 
ori, în dauna timpului 
meu liber, in alte pie
țe — «Amzei» ori «llie 
Pintilie»**, (Lucia Ca- 
lagea, bloc Z 6). „Ori- 
cît de bine aprovizio
nată ar fi. o singură 
piață intr-un cartier 
de mărimea Brașovu
lui nu poate face 
față în bune con
diții cerințelor cumpă
rătorilor. în plus, prin 
extinderea perimetru
lui cartierului, distan
țele de la extremități 
față de piață au deve
nit destul de mari**. 
(Radu Dan, bloc G).

Ce rezultă din aces
te opinii ? Pe de o 
parte, aprecieri pozi
tive în legătură cu e- 
forturile făcute pentru

Ca
piața se 

din 
acolo 
fapt, 
car- 
cite-

(L.

aprovizionarea popu
lației de aici, iar pe 
de alta, observații și 
propuneri pentru dez
voltarea pieței în ra
port cu mărimea car
tierului. Și aceasta, 
pentru că. la ora ac
tuală, structura unită
ților comerțului de 
stat și cooperatist în 
această piață se pre
zintă astfel : două 
magazine alimentare 
cu autoservire, o uni
tate de dulciuri și ca
fea, o unitate „Gos- 
tat“ de desfacere a 
mezelurilor, o hală de

Ce spun cetățenii și 
edilii despre piața 
din cartierul Dru

mul Taberei

carne, o unitate I.L.F,, 
o unitate „Agrocoop**, 
o .unitate „Tehnome- 
tal“ și una de desfa
cere a mărunțișurilor. 
După cum ușor se 
poate observa, această 
piață este înzestrată cu 
aproape toate unitățile 
de bază care-i sint pro
prii. Dar față de ce
rințele locuitorilor 
cartierului. numărul 
acestor unități, în spe
cial cele care desfac 
legume și fructe, este 
insuficient. Pentru că 
cele două unități — 
I.L.F. și Agrocoop — 
pot să pună în vinzare. 
la capacitățile de depo
zitare de care dispun, 
cîte 10 tone de pro
duse fiecare. Or, aici 
se desfac zilnic, în 
medie, circa 100 tone! 
în aceste condiții, cea 
mai mare parte a le
gumelor și 
necesare o 
producătorii.
că edilii sectorului 7 
au orientat producă
torii către această pia
ță și le-au creat con
diții de depozitare a 
produselor este un 
lucru bun. Dar nu-i 
mal puțin adevărat că 
ori de cite ori apar (și 
apar destul de frec-

fructelor 
asigură 
Faptul

vent) oscilații privind 
venirea producătorilor 
în piață, ele se resimt 
și in aprovizionarea 
populației din acest 
cartier. întrebarea pe 
care și-o pun cetățe
nii este următoarea : 
oare unitățile comer
țului de stat și coope
ratist nu pot desface 
o cantitate mai marc 
de produse in piață ? 
..Ba da — ne asigură 
Vasîle Isac, responsa
bilul unității I.L.F. 
Noi am putea aduce 
zilnic zeci de tone de 
produse, dar n-avem 
spațiile necesare nici 
pentru depozitare, nici 
pentru desfacere**.

într-adevăr. așa stau 
lucrurile. Dar tocmai 
această situație obligă 
comerțul să analizeze 
posibilitatea 
mai bune 
scop a unora din spa
tiile existente deja in 
piață. De asemenea, a- 
tît I.L.F., cit și Agro- 
coop ar putea organiza 
unități de desfacere 
in standurile pieței, 
așa cum o fac produ
cătorii. în acest fel, 
oamenii n-ar mai fi o- 
bligați să ia drumul al
tor piețe. Această so
luție vizează, fără În
doială, o rezolvare de 
moment, dar necesară. 
..în perspectivă 
spune 
Preda, 
ședințe 
popular ...
— conducerea sectoru
lui nostru a propus 
municipiului constru
irea unei piețe pe mă
sura mărimii cartieru
lui. O dată începută 
construcția, vom lua 
toate măsurile s-o ter
minăm cit mai re
pede**.

Și cu cît mai repede 
va începe si se va 
încheia construcția noii 

, piețe, cu atit mai bine 
va fi 
unui 
mea

folosirii 
în acest

____  ne 
tovarășul Gh. 
prim-vicepre- 
al Consiliului 
al sectorului 7

pentru populația 
cartier de mări- 
unui mare oraș.

Constantin 
PRIESCU
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UNANIMĂ APROBARE. VIE SATISFACȚIE PENTRU REZULTATELE RODNICE ALE 
VIZITEI TOVARĂȘULUI NICULAE CEAUSESCU IN STATELE UNITE ALE AMERICA
împreună cu întregul nostru popor, 

comuniștii, toți oamenii muncii din 
Capitală — se arată in telegrama 
adresată de COMITETUL MUNICI
PAL BUCUREȘTI AL P.C.R. — iși 
exprimă cu puternică însuflețire și 
înalt patriotism sentimentele de 
profundă satisfacție față de noua so
lie de pace și colaborare internațio
nală pe care a reprezentat-o atit de 
strălucit vizita dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Statele Unite ale Ame- 
ricii — eveniment remarcabil in cro
nica relațiilor româno-americane, 
prestigioasă contribuție la cauza pă
cii, înțelegerii intre popoare, la afir
marea noilor principii ce trebuie să 
guverneze relațiile intre toate statele 
lumii. Manifestările pline de căldură, 
de inaltă stimă și considerație cu care 
națiunea americană v-a întimpinat 
pretutindeni au confirmat încă o dată 
prestigiul de care se bucură pe toa
te meridianele România socialistă, 
personalitatea dumneavoastră proemi
nentă, de strălucit conducător, de 
neobosit militant revoluționar, cu o 
excepțională autoritate internațională, 
cu o activitate de inestimabilă va
loare in soluționarea marilor proble- , 
me ale contemporaneității.

Momentul de o deosebită insemnă- 
, tate pe care l-a constituit vizita 
dumneavoastră in Statele Unite ale 
Americii pune din nou in evidentă, 
cu forța elocventă a faptelor, consec
venta și dinamismul cu care partidul . 
și statul nostru promovează neabă
tut o politică de colaborare activă 
cu toate țările, indiferent de orîn- 
duire socială, mărime, nivel de dez
voltare. pe baza respectării ferme a 
principiilor egalității in drepturi, in
dependenței și suveranității, renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța, neamestecului în treburile in
terne, a dreptului sacru al fiecărei 
națiuni de a-și hotărî in mod liber 
propriul destin.

Rezultatele de importantă majoră 
ale vizitei, amplul ei caracter de lu
cru, documentele semnate conferă 
acestui eveniment dimensiuni excep
ționale in adincirea și dezvoltarea 
raporturilor de colaborare româno- 
americană, în conformitate cu inte
resele celor două popoare, cu cerin
țele legitime de pace și înțelegere 
ale întregii omeniri. Asemenea largi 
perspective deschise legăturilor ro
mâno-americane. pe diverse planuri, 
reflectă cu vigoare marile succese în
registrate de poporul nostru, succese 
ce au făcut din România un parte
ner economic de nădejde, care poate 
stabili astăzi relații reciproc avanta
joase cu state care'au atins un grad 
înalt de dezvoltare tehnico-indus- 
trială. Totodată, bogatul bilanț al vizi- 

. tei Întreprinse de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe secretar 
general, schimbul de vederi aprofun
dat pe care 1-ati realizat asupra 
complexelor probleme ale actualită
ții internaționale confirmă necesita
tea ca la baza raporturilor intre toate 
statele lumii să stea principiile noi 
de legalitate si echitate, ale noii or
dini politice și economice interna
ționale.

Prin intermediul presei, radioului 
si televiziunii am fost alături de 
dumneavoastră in fiecare moment al 
vizitei si am avut in permanentă 
sentimente de adincă satisfacție Și 
mulțumire pentru aprecierile elo
gioase adresate dumneavoastră, po
porului român de către cele mai 
înalte personalități ale vieții politice, 
de reprezentanții diferitelor organis
me tehnico-științifice. economice si 
social-culturale americane și inter
naționale — se subliniază in tele
grama adresată de COMITETUL
JUDEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
Noi vedem in aceste aprecieri
o recunoaștere tot mai largă
pe plan internațional a înalte
lor -virtuți și calități de om 
politic și militant revoluționar, în
truchipate in persoana dumneavoas
tră. care a reușit ca nimeni altul să 
situeze Romania pe un loc de cea 
mai inaltă cinste in rindul popoare
lor lumii, să-și atragă atit de multi 
prieteni cum n-a avut niciodată in 
decursul milenarei sale istorii.

Avem o mare satisfacție că in De
clarația comună adoptată cu prilejul 
vizitei și-au găsit consacrarea și re
cunoașterea deplină principiile noi 
de relații dintre state, promovate cu 
consecvență de partidul și statul nos
tru, de dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. care ați reușit să 
creați și să dezvoltați noi punți de 
legătură intre statele lumii, indife
rent de orinduirea lor social-politică, 
de mărime, de istoria trecută sau 
prezentă.

Vă răminem profund _ îndatorați 
pentru modul excepțional in care ați 
acționat și cu prilejul acestei vizite 
in vederea dezvoltării colaborării pe 
multiple planuri dintre poporul 
român și poporul american, pentru a 
face să se înțeleagă de către .diferi
tele cercuri și personalități politice 
americane poziția noastră justă in 
problemele păcii și ale dezarmării, 
ale extinderii colaborării economice, 
politice și cultural-științifice. in pro
blemele umanitare, ca și in solu
ționarea pe cale, pașnică a diferen
delor dintre state. Apreciem că vizita 
dumneavoastră in Statele Unite ale 
Americii se înscrie ca o valoroasă 
contribuție la creșterea prestigiului 
României socialiste pe arena inter
națională. la cunoașterea largă a mo
dului in care partidul și statul nos
tru. concep întemeierea relațiilor din
tre state și soluționarea problemelor 
majore ale lumii contemporane.

în telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN MUREȘ AL 
P.C.R. se arată: Alături de întregul 
nostru popor, cu inimile și conștiința 
vibrind de cel mai fierbinte patrio
tism. cu profundă satisfacție, totală 
adeziune si legitimă mindrie, comu
niștii. toți oamenii muncii — români, 
maghiari, germani — de pe străve
chile și înfloritoarele plaiuri mure
șene au urmărit cu viu și deosebit 
interes noua și strălucita solie 
românească de pace, prietenie și co
laborare, trăind, alături de dum
neavoastră și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, fiecare moment al rod
nicei vizite întreprinse in Statele U- 
nite ale Americii, al fructuoaselor 
convorbiri purtate cu președintele 
Jimmy Carter, precum sj cu repre
zentanți de seamă ai vieții economice 
și sociale din S.U.A.

Purtind cu demnitate solia unui 
popor hotărit să-și făurească desti
nul comunist in condițiile păcii și 
securității depline, fără nici o inge
rință din partea nimănui, ați făcut 
si de această dată dovada înaltelor 

dumneavoastră calități de eminent 
pm politic și de stat, ca cel mai au
tentic și autorizat reprezentant al 
națiunii noastre.

Ca cetățeni ai României socialiste, 
ne sint scumpe drepturile sj libertă
țile de care se bucură deopotrivă toți 
fiii patriei, noua condiție umană ge
nerată de însăși natura orindiiirii so
cialiste. pe care o edificăm prin 
efortul comun sub înțeleaptă condu
cere a Partidului Comunist Român, 
înaltul umanism al societății noas
tre și-a găsit si de data aceasta, prin 
cuvintul dumneavoastră, mult iubite 
si stimate tovarășe secretar general, 
o vie expresie, stimind un ecou 
profund în conștiințele zecilor . de 
mii de oameni care pretutindeni v-au 
intîmpinat și primit cu căldură si 
entuziasm.

Alături de întregul nostru popor, 
locuitorii meleagurilor mureșene 
trăiesc sentimente de înălțătoare 
mindrie patriotică și deosebită sti
mă pentru. modul în care acționați 
în vederea extinderii colaborării în 
toate domeniile vieții politice și e- 
conomice. a dezvoltării legăturilor 
dintre state, indiferent de orînduire 
socială, pe baza principiilor bine cu- 

• noscute ale politicii noastre externe 
•— vizita și convorbirile purtate în 
Statele Unite constituind un exem
plu elocvent de afirmare în lume a 
posibilităților de conlucrare in spi
ritul păcii și progresului omenirii. 
Comuniștii, toți oamenii muncii din. 
județul nostru, fără deosebire de 
naționalitate, vorbind limba comună 
a frăției și unității indestructibile 
in jurul partidului, al secretarului 
său general, ne reafirmăm hotărirea 
de a face totul pentru înfăptuirea 
exemplară a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VÎLCEA AL 
P.C.R. se arată : Trăim. împreună cu 
întreaga noastră națiune, sentimente 
de vibrantă mindrie patriotică pen
tru înalta solie de pace și colabo
rare pe care ați purtat-o pe conti
nentul american, solie care exprimă 
cele mai fierbinți aspirații și idea
luri ale poporului nostru, pentru sti
ma. respectul și adinca prețuire cu 
care ați fost înconjurat pe întreg 
parcursul vizitei, călduros omagiu 
adus națiunii noastre, celui mai iubit 
fiu al său, genialei dumneavoastră 
personalități, contribuției remarca
bile pe care ați adus-o Ia pacea și 
progresul omenirii, la soluționarea 
problemelor complexe cu care se 
confruntă omenirea.

Ne exprimăm marea bucurie pen
tru întîlnirile deosebit de rodnice 
pe care tovarășa Elena Ceaușescu 
le-a avut cu personalități de presti
giu ale vieții științifice și culturale 
americane. înalta distincție — Di
ploma de membru de onoare al Aca
demiei de științe a statului Ilinois — 
acordată tovarășei Elena Ceaușescu, 
savant de renume mondial, repre
zintă o nouă recunoaștere a merite
lor sale științifice, a contribuției de 
preț aduse la înflorirea științei con
temporane, la cauza colaborării mul
tilaterale intre state, la progresul 
general al omenirii.

Ne. exprimăm din adincul inimii, 
dragostea și recunoștința fierbinte 
față de dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
inițiatorul și promotorul întregii 
noastre politici interne și internațio
nale. omul care a descifrat și desci
frează cu clarviziune sensurile ma
jore ale dezvoltării lumii contempo
rane.

în telegrama adresată de CONSI
LIUL CENTRAI, AL UNIUNII GE
NERALE A SINDICATELOR se 
spune : Asemeni întregului nostru 
popor, am urmărit cu cel mai 
profund interes itinerarul vizitei, că
reia energia și dinamismul dumnea
voastră i-au imprimat un intens ca
racter de lucru, inscriind-o ca un 
moment de referință in dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și colaborare 
pe multiple planuri dintre popoare
le român și american, dintre țările 
noastre. în convorbirile oficiale de
osebit de fructuoase, irt numeroasele 
intilnirl cu personalități ale vieții 
politice, economice și culturale a- 
mericane ați reprezentat ca întot
deauna cu deosebită strălucire inte
resele poporului și țării noastre, ați 
afirmat poziția fermă, principială a 
partidului, statului și poporului ro
mân in marile probleme ale lumii 
contemporane, vizita dumneavoastră 
in S.U.A. înscriindu-se ca un eve
niment de marcantă însemnătate și 
de amplă rezonanță atit in planul 
relațiilor bilaterale, cit și în sfera 
relațiilor internaționale.

Am luat cunoștință cu un adine 
sentiment de mindrie patriotică de 
numeroasele dovezi de stimă și a- 
preciere ale poporului american față 
de milenara și bogata istorie a po
porului nostru, față 'de realizările 
sale in construirea unei vieți tot mai 
prospere, față de personalitatea 
dumneavoastră ce-și pune amprenta 
hptăritoare asupra impetuoasei 
înaintări a poporului nostru pe 
cțrumul progresului si civilizației so
cialiste. pe afirmarea puternică a 
României în concertul națiunilor 
lumii. Rezultatele deosebit de rod
nice ale vizitei sint elocvent reflec
tate în documentele semnate la cel 
m,ai înalt nivel, in care se exprimă 
dorința comună de a dezvolta rela
țiile bilaterale de colaborare si prie- 

i tenie si. in același timp, de a con
tribui. in spiritul principiilor suvera
nității si independentei, al egalității 
in drepturi si respectului reciproc, la 
asigurarea exercitării in practică a 
dreptului .inalienabil,al fiecărei na
țiuni de a se dezvolta liberă, fără 
nici un amestec din afară, pe funda
lul colaborării reciproc avantajoase 
intre toate statele si popoarele lumii.

Consiliul Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, toate organele si 
organizațiile sindicale vă asigură si 
cu acest prilej că vor folosi, cu pa
siune si elan revoluționar. întreaga 
lor capacitate de muncă in vederea 
mobilizării oamenilor muncii in în
trecerea pentru realizarea angaja
mentelor de depășire a planului pe 
anul 1978 și a producției suplimentare 
in acest cincinal al afirmării revolu
ției tehnico-științifice.

în telegrama adresată de PETRO
LIȘTII SCHELEI DE EXTRACȚIE 
DIN MORENI se spune : "Cu sen
timente din cele mai calde, de dra
goste și inaltă stimă, am urmă
rit dialogul la nivel înalt româno- 
american, multiplele întîlniri și 
contacte cu personalități marcante

ale vieții politice din S.U.A., ■ care 
pun in evidență încă. o. dată presti
giul deosebit de care vă bucurați 
dumneavoastră. tovarășe secretar 
general, politica constructivă de pace 
și colaborare internațională a țării 
noastre. Petroliștii, alături de toți oa- 
menii muncii din orașul Moreni, 
reafirmă și cu acest prilej adeziu
nea deplină la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, 
la marea dumneavoastră contribuție 
adusă cauzei generale a păcii și în
țelegerii intre popoare.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. 
se subliniază că vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in S.U.A. a repre
zentat un eveniment de mare răsu
net international, care demonstrează 
încă o dată justețea politicii înțe
lepte pe care partidul si statul nos
tru o promovează cu consecventă în 
slujba telurilor nobile ale înțelegerii 
si colaborării dintre toate națiunile 
lumii. Puternic impulsionate de con
tactele la cel mai înalt nivel din 
ultimii ani. relațiile dintre Repu
blica Socialistă România si alte 
state cunosc o continuă extindere pe 
multiple planuri. Sîntem convinși că 
vizita dumneavoastră in S.U.A. va 
ridica pe un plan superior raportu
rile româno-americane, va aduce o 
contribuție însemnată la cauza păcii 
mondiale și înțelegerii intre popoare.

Trăim deplina satisfacție că dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu sinteți 

• înaltul prestigiu al președintelui țării, puternic 
izvor de mindrie patriotică, sporește neîncetat 
autoritatea internațională a României socialiste.

• Prețuirea intregului popor pentru energia neo
bosită depusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
in slujba intereselor țării, ale cauzei păcii și 
cooperării.

• Contribuție marcantă la dezvoltarea relațiilor 
româno-americane, cu efecte pozitive asupra 
climatului politic general.

• Poziții clare, principiale in marile probleme ale 
contemporaneității, in consens cu aspirațiile 
fundamentale ale tuturor națiunilor lumii.

purtătorul, dincolo de fruntariile ță
rii. al făcliei mereu vii a idealurilor 
poporului nostru de libertate, prospe
ritate, umanism și bună înțelegere 
mire toate națiunile.

Exprimind, incă o dată deplina 
adeziune fată de rezultatele vizitei 
dumneavoastră in Statele Unite ale 
Americii. expresie si confirmare a 
politicii externe consecvent pro
movate de partidul și statul nostru, 
oamenii muncii gălățeni se anga
jează să muncească, sub conducerea 
organizațiilor de partid, cu mai mult 
elan, mai bine, pentru îndeplinirea 
exemplară a hotărârilor Congresului 
al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului.

Exprimind satisfacția comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din ju
deț fată de rezultatele vizitei. CO
MITETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R. relevă, in telegrama sa. că ea 
s-a inscris ca un moment de insem- 
nătate deosebită in dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
pom âno-ameri cană.

Bilanțul fructuos al acestei vizite, 
primirea caldă, manifestările de deo
sebită stimă, înaltele aprecieri pen
tru contribuția directă pe care o adu
ceți la promovarea noilor relații din
tre statele lumii, la instaurarea unei 
noi ordini economice și politice inter
naționale, la soluționarea, pe calea 
negocierilor, a unora dintre cele 
mai complexe probleme care con
fruntă omenirea, evidențiază încă o 
dată personalitatea dumneavoastră 
de eminent om politic, de încercat și 
clarvăzător conducător. prestigiul 
crescînd de care se bucură azi Româ
nia socialistă pe toate meridianele 
globului datorită politicii sale con
structive, de pace și colaborare inter
națională. însuflețiți de îndemnu
rile și exemplul dumneavoastră per
sonal, de dăruire față de nobila cauză 
a înfloririi continue .a țării noastre, 
a ridicării poporului pe noi trepte 
ale civilizației și progresului, a bună
stării sale materiale și spirituale, 
oamenii muncii din j,udețul Alba — 
români, maghiari, germani — intr-o 
deplină unitate si frăție, transpun cu 
fermitate in viață sarcinile ce le re
vin din documentele celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., din Pro
gramul suplimentar de dezvoltare 
economico-socială a țării pină in 
anul 1980, adoptat de Conferința Na
țională a partidului.

în telegrama trimisă de CONSI
LIUL DE CONDUCERE AL MINIS
TERULUI APARARII NAȚIONALE 
se spune : Cei ce servesc patria sub 
drapel v-au însoțit cu inima și gin- 
dul în nobila solie de pace, prietenie 
și colaborare pe care ați desfășurat-o 
in S.U.A. In cuget cu întregul popor, 
ei dau o inaltă apreciere eforturilor 
dumneavoastră neobosite pentru în
făptuirea politicii partidului și statu
lui, a hotăririlor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului in domeniul relațiilor ex
terne. Ne exprimăm deplinul acord și 
întreaga admirație față de modul stră
lucit in care ați reprezentat in fața 

opiniei publice americane, a întregii 
omeniri, poziția principială a Româ
niei socialiste față de problemele 
complexe ale . contemporaneității, 
sugerind soluții și modalități dare 
si realiste de rezolvare a. acestora. 
Asemenea întregii noastre națiuni, 
noi vedem in această vizită istorică 
o nouă manifestare concludentă a 
dinamismului și perseverenței cu 
care militați pentru respectarea in 
relațiile internaționale a principiilor 
deplinei egalități in drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, nerecurgerii la 
forță și la amenințarea cu forța, 
principii pe care partidul și statul 
nostru le promovează consecvent in 
politica externă și care se bucură 
de o tot mai largă recunoaștere in
ternațională.

însuflețiți de înaltul dumneavoas
tră exemplu de slujire cu abnegație 
și pasiune revoluționară a interese
lor poporului, a cauzei socialismului 
și păcii, militarii armatei noastre 
vor acționa în continuare, cu toate 
forțele, pentru înfăptuirea neabătută 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pentru ridi
carea pe noi trepte a capacității de 
luptă a unităților și marilor unități, 
fiind gata în orice moment să exe
cute exemplar misiunile încredințate 
de partid, de dumneavoastră,- tova
rășe comandant suprem, să apere 
împreună cu întregul popor cuceri
rile revoluționare, independența și 
suveranitatea scumpei noastre patrii.

Prin rezultatele ei, vizita dumnea
voastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, in Statele 

■ Unite alejAmericii — se spune în 
telegrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. — con
stituie un nou și minunat exemplu 
de acțiune politică hotărită, pusă in 
slujba păcii, a unei lumi mai 
bune și mai drepte, acțiune care, 
prin aportul dumneavoastră, prin 
maturitatea și clarviziunea cu care ați 
expus punctul de vedere al partidu
lui și statului nostru in cele mai 
complexe probleme ale lumii con
temporane. se înscrie ca un eveni
ment de seamă in relațiile bilate
rale, in lupta pentru instaurarea 
unei noi ordini politice și economice 
internaționale. S-a dovedit incă o 
dată că principiile enunțate și apă
rate cu atita consecvență de dum
neavoastră au deschis totdeauna 
trainice punți de legătură spre alte 
națiuni, indiferent de orinduirea lor 
politică și socială. Gindurile noastre 
de aleasă stimă și considerație, de 
dragoste fierbinte, de atașament ne
țărmurit pentru tot ceea ce faceți 
pentru această țară și pentru acest 
pămint v-au însoțit pașii pretutin
deni. încrederea nestrămutată a na
țiunii române in conducătorul ei, 
dragostea fierbinte ce o purtați țării 
și poporului vă dau tărie și uriașă 
putere de muncă pentru binele și 
fericirea patriei, pentru pace, priete
nie și colaborare cu lumea întreagă. 
Cu cită emoție și adincă vibrație 
sufletească au răsunat in inimile1 și 
în conștiința noastră de români acele 
cuvinte de salut ale președintelui 
Carter, aprecierile atit de frumoase 
la adresa Înaltului său oaspete, a 
contribuției sale excepționale la îm
bunătățirea relațiilor de prietenie și 
colaborare intre toate popoarele 
lumii. Am simțit mai mult românește 
și am ințeles incă o dată ce în
seamnă să ai o istorie , de milenii, 
să exiști mii de ani pe aceleași 
locuri prin popor și prin oamenii pe 
care istoria i-a ales să conducă 
acest neam mai departe, in rindul 
cărora dumneavoastră ați dat sensul 
cel mai nobil patriotismului și uma
nismului. Este acesta un emoționant 
omagiu adus dumneavoastră și prin 
dumneavoastră României socialiste.

OAMENII MUNCII DIN ÎNTRE
PRINDEREA „UNIO“ DIN SATU 
MARE — muncitori, tehnicieni și in
gineri, bărbați și femei, tineri și 
vîrstnici, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — se alătură 
întregii noastre națiuni in a-și ex
prima profunda bucurie și deosebita 
satisfacție, pe care o trăim plenar, 
față de multiplele și rodnicele re
zultate ale vizitei oficiale pe care 
ați intreprins-o in Statele Unite ale 
Americii — se arată in telegrama 
acestui colectiv.

însuflețiți de dragoste fierbinte și 
devotament nețărmurit față de par
tid. față de perspectivele luminoase 
spre care ne călăuziți în fruntea 
partidului și țării, noi. comuniștii și 
ceilalți oameni ai muncii din între
prinderea „Unio“, exprimăm din 

adincul inimilor totala adeziune față 
de politica internă și externă a par
tidului nostru, față de eforturile pe 
care le depuneți dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe secretar general, 
de a nu precupeți nimic pentru ca 
pacea, prietenia intre popoare să 
triumfe pe intreg globul pămintesc. 
Ne. angajăm sojemn să îndeplinim 
exemplar sarcinile economice pe care 
ni le-am asumat pentru acest an și 
întregul cincinal, să muncim cu 
abnegație pentru a Înfăptui hotări
rile Congresului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale.

Noi. comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul nostru — se arată in 
telegrama trimisă de COMITETUL 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. 
— ne exprimăm deplina satisfacție 
pentru rezultatele remarcabile cu 
care s-a încheiat vizita dumnea
voastră în S.U.A., pentru noua și 
puternica afirmare a principiilor 
politicii externe promovate cu con
secventă de partidul și statul nos
tru. Apreciem această vizită ca o nouă 
și importantă contribuție la Întărirea 
păcii și prieteniei între popoare, la 
o mai bună cunoaștere și apropiere 
între oameni, la statuarea în relațiile 
internaționale a unui climat de stimă, 
colaborare si respect reciproc. Noua 
solie de pace se integrează organic 
în ansamblul politicii de pace și 
bună înțelegere intre popoare a 
României socialiste, al cărei promo
tor activ sinteți dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 

cel mai iubit fiu al poporului nostru, 
respectat și prețuit ca mare personali
tate a lumii contemporane, luptător 
neobosit pentru afirmarea celor mai 
înalte năzuințe ale omenirii. Acum, 
la încheierea acestei vizite, reintor- 
cindu-vă pe pămîntul scump al pa
triei. vă adresăm, cu dragoste și re
cunoștință. calda urare de bun venit 
acasă, in mijlocul celor ce vă sti
mează si vă iubesc din adincul ini
mii. Odată cu această urare ne ex
primăm deplina aprobare față de 
rezultatele vizitei pe care ați în
treprins-o in Statele Unite ale Ame
ricii. fiind convinși că ele vor con
tribui la creșterea prestigiului Româ
niei în lume, la democratizarea re
lațiilor internaționale.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul nostru iși exprimă profunda 
satisfacție și. mindrie patriotică pen
tru laborioasa activitate pe care ați 
desfășurat-o in aceste zile ca mesa
ger strălucit al idealurilor pe care le 
nutrește națiunea noastră socialistă 
— se arată in telegrama trimisă de 
COMITETUL JUDEȚEAN IAȘI AL 
P.C.R. împreună cu întregul nostru 
popor, ne bucurăm din toată ini
ma că principiile pentru care 
militează România socialistă pe 
arena internațională pentru îmbu
nătățirea relațiilor dintre state și 
popoare s-au bucurat si de a- 
ceastă dată de aprecieri elogioa
se. în vizita pe care ați întreprins-o 
in Statele Unite ale Americii vedem 
incă o confirmare a realismului po
liticii promovate de 'partidul si sta
tul nostru pentru lărgirea contacte
lor economice, tehnico-științifice și 
culturale cu toate statele lumii. în 
interesul consolidării păcii, și prie
teniei intre popoare. Reafirmindu-ne 
sentimentele de inaltă prețuire și 
stimă pentru contribuția deosebită 
pe care o aduceți la făurirea unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, pentru soluționarea re
zonabilă, prin tratative, a tuturor 
problemelor cu care se confruntă 
omenirea, în interesul păcii si bunei 
înțelegeri în lume, vă asigurăm, to
varășe secretar general, că vom ac
ționa și în viitor, neabătut, pentru 
înfăptuirea politicii generale a parti
dului și statului nostru, pentru rea
lizarea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din istoricul Program elaborat 
de. cel de-al XI-lea Congres și din 
hotăririle Conferinței Naționale a 
partidului.

Femeile din tara noastră. împreună 
cu întregul popor — se arată in 
telegrama adresată de CONSILIUL 
NAȚIONAL AL FEMEILOR — au 
urmărit cu viu interes, cu legitimă 
mindrie patriotică, vizita pe care ați 
efectuat-o in Statele Unite ale Ame
ricii. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. vizită în
cheiată cu multiple si rodnice rezul
tate. care reprezintă o contribuție 
concretă la cauza generală a păcii si 

înțelegerii intre popoare, a afirmă
rii. principiilor noi de relații intre 
state. Manifestările de deosebită 
cordialitate și înaltă considerație cu 
care ați fost primit pretutindeni sint 
grăitoare expresii ale înaltului presti
giu international de care vă bucurați 
dumneavoastră, remarcabilă persona
litate a lumii contemporane, ale 
recunoașterii. realizărilor României 
socialiste, ale. prețuirii pe toate me
ridianele a politicii de bace. înțele
gere și colaborare internațională 
promovate de patria noastră.

Ne îndeplinim o inaltă datorie pa
triotică exprimindu-vă. acum, la în
toarcerea in patrie. întreaga ade
ziune. acordul deplin al tuturor fe
meilor tării fată de rezultatele con
vorbirilor la nivel înalt, fată de De
clarația comună, ca și față de tot ceea 
ce ați întreprins în timpul importan
tei vizite in Statele Unite ale Ame
ricii. în interesul dezvoltării relațiilor 
de prietenie si colaborare româno- 
americane.

Ne exprimăm, în același timp, 
deosebita satisfacție, sentimentele de 
stimă și respect fată de activitatea 
intreprinsă in timpul vizitei de mult 
stimata și iubita tovarășă Elena 
Ceaușescu. care s-a impus opi
niei publice ca o remarcabilă perso-, 
nalitate a vieții politice și științifice, 
al cărei prestigiu este larg recu
noscut peste hotare.

Adresîndu-vă mulțumirile noastre 
fierbinți fată de neobosita dum
neavoastră activitate în slujba națiu
nii române, a păcii si colaborării 
între popoare, ne angajăm să acțio
năm cu fermitate pentru aplicarea 
consecventă in viată a politicii in
terne si externe a partidului si sta
tului nostru, avind convingerea fer
mă că această politică răspunde in 
cel mat înalt grad intereselor Româ
niei socialiste, ale promovării idea
lurilor nobile, ale păcii, înțelegerii si 
colaborării internaționale.

în telegrama adresată de COMI
TETUL MUNICIPAL TlRGOVIȘTE 
AL P.C.R. se arată : Comuniștii, toți 
locuitorii Tîrgoviștei, alături de în
treaga națiune, au urmărit cu de
osebit interes vizita făcută in Sta
tele Unite ale Americii de dumnea
voastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
personalitate marcantă a vieții in
ternaționale contemporane. în nu
mele locuitorilor acestor meleaguri, 
ne exprimăm deplina adeziune, sa
tisfacție și admirație pentru rezul
tatele rodnice ale dialogului la cel 
mai înalt nivel româno-american, 
care au confirmat încă o dată pres
tigiul României, al dumneavoas
tră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe meridianele lumii. 
Vizita, convorbirile, acordurile și 
înțelegerile convenite deschid o nouă 
perspectivă colaborării dintre Româ
nia și Statele1 Unite ale Americii, 
cauzei păcii internaționale.

Comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, maghiari și germani ce tră
iesc și muncesc Înfrățiți de veacuri 
pe străbunele meleaguri ale județu
lui Biștrița-Năsăud — șe arată in te
legrama trimisă de COMITETUL JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NASĂUD al 
P.C.R. — au urmărit, asemenea între
gului popor, cu viu interes vizita 
dumneavoastră și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Statele Unite ale Ame
ricii. și dau o inaltă apreciere acti
vității neobosite ce o desfășurați 
pentru buna înțelegere între po
poare, pentru aplicarea cu consec
ventă a politicii, externe a partidu
lui și statului nostru. Ați făcut 
și cu acest prilej să se audă 
departe de fruntariile tării gindurile 
și năzuințele unui popor ce-si ur
mează cu un neasemuit devotament 
ne cel mai brav și mai drept dintre 
fiii săi. pe cel care face ca toate 
marile probleme ale contemporanei
tății să fie judecate cu o înaltă 
responsabilitate umană. in deplin 
consens cu marile imperative ale 
epocii noastre.

Sintem pe deplin convinși că re
zultatele acestei vizite, ce se adaiugă 
in mod strălucit marilor acțiuni ale 
partidului și statului nostru pe plan 
internațional, vor contribui la o și 
mai puternică afirmare a politicii 
noastre de pace, a principiilor sta
tornice de prietenie si colaborare cu 
toate națiunile lumii și că toate 
acestea se leagă nemijlocit de mun
ca. creația și strădania dumneavoas
tră. .strălucit patriot si om politic, 
clarvăzător, ce vă bucurați nu numai 
de adinca. prețuire si stimă a minu
natului popor al cărui fiu sinteți. dar 
si de admirația întregii lumi pro
gresiste.

în telegrama trimisă de COMI
TETUL JUDEȚEAN SUCEAVA AL 
P.C.R. se arată : Cu sufletele pli
ne de cea mai aleasă bucu
rie, asemenea întregii națiuni, tră
im momente de înălțătoare min
drie patriotică acum, cind dum
neavoastră. mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. cel mai 
strălucit fiu al poporului, conducăto
rul nostru dirz și înțelept, per
sonalitate proeminentă a epocii 
contemporane, reveniți pe pămintul 
scump. al patriei din prestigioasa vi
zită pe care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. ați efectuat-o în 
Statele Unite ale Americii, în
scriind o nouă și deosebit de im
portantă filă in cronica vieții in
ternaționale. Vă asigurăm și cu 
acest prilej, mult iubite și stima
te tovarăș'e Nicolae Ceaușescu, că, 
urmînd strălucitul dumneavoastră 
exemplu de luptă și dăruire pentru 
fericirea , și prosperitatea poporului, 
vom face ca roadele muncii noastre 
să se'înscrie la loc de cinste, alături 
de efortul harnicului nostru popor, 
angajat plenar pe călea făuririi so
cietății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Asemenea intregului nostru popor, 
cei aproape .11000 de oameni ai 
muncii din ÎNTREPRINDEREA DE 
UTILAJ GREU „PROGRESUL" — 
BRAlLA — se spune in telegrama 
sosită de la această cunoscută uzină 
constructoare . de mașini — sintem 
deosebit de mîndri și bucuroși de 
rezultatele vizitei pe care ați făcut-o 
in Statele Unite ale Americii. Ne 
umple inimile de bucurie si satis
facție faptul că solia poporului 
român, in frunte cu dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. persona
litate marcantă a vieții politice in
ternaționale, a făcut să triumfe și 
de această dată cele mai nobile idei 
ale egalității, prieteniei si colaboră
rii intre popoare, ale înțelegerii si 

păcii în întreaga lume. Exprimin- 
du-ne deplina încredere și adeziune 
fată de politica internă și interna
țională a partidului și statului, de 
neobosita și înflăcărată activitate pe 
care o desfăsurati. mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu. asigurăm 
conducerea partidului și statului 
nostru, pe dumneavoastră personal, 
că ne vom mobiliza toate forțele ma- ; 
teriale si umane pentru îndeplinirea . 
integrală a sarcinilor și angajamen
telor asumate pe anul 1978 si pe in- . 
tregul cincinal pentru transformarea 
cantității într-o nouă calitate, adu- 
cindu-ne astfel contribuția la crește
rea potențialului economic al tării, la ; 
înflorirea si prosperitatea națiunii 
noastre socialiste.

Exprimind satisfacția tuturor lo
cuitorilor din iudet fată de rezulta
tele vizitei. COMITETUL JUDEȚEAN . 
BOTOȘANI AL P.C.R. relevă in • 
telegrama sa : Prin dialogul la nivel 
înalt ce 1-ati purtat, prin convorbi
rile avute cu oficialitățile americane 
ati reafirmat încă o dată principiile 
politicii interne si externe promo
vate cu consecventă si fermitate de 
partidul si statul nostru, principii 
care au adus Partidului Comunist 
Român, țării un înalt prestigiu in
ternational. un rol pregnant în so
luționarea celor mai arzătoare pro
bleme cu care se confruntă ome
nirea contemporană. Consfințite în . 
Declarația comună pe care ati sem
nat-o împreună cu președintele 
Jimmy Carter, aceste principii au 
devenit un exemplu de colaborare 
între state cu orinduiri sociale dife
rite. in efortul comun de a-si dez
volta relațiile reciproce pe baze 
juste, echitabile, de a contribui la în
tărirea păcii si securității în lume. 
Sintem convinși că vizita pe care 
ati efectuat-o in Statele Unite ale 
Americii. ca și propunerea ca dialo
gul la cel mai înalt nivel între cele 
două state să continue, in viitor, la 
București, au creat noi punți de le
gătură între cele două țări si po
poare. Ne angajăm, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
traduce în viată sarcinile ce ne revin 
din hotăririle Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale parti
dului.

Relevind importanța vizitei în
treprinse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în S.U.A., in telegrama 
trimisă de OAMENII MUNCII DE 
LA ÎNTREPRINDEREA DE SÎRMA 
ȘI PRODUSE DIN SÎRMA BUZĂU 
se spune : Cu inimile vibrind de 
nemărginită dragoste și adincă re
cunoștință pentru tot ceea ce ați fă
cut și infăptuiți spre binele, ferici
rea și prosperitatea patriei noastre 
socialiste, vă raportăm, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că în at
mosfera de efervescentă creatoare 
generată de prețioasele indicații da
te de dumneavoastră la recenta ple
nară a Comitetului Central al P.C.R., 
oamenii muncii din întreprinderea 
noastră, în frunte cu comuniștii, 
și-au concentrat toate forțele pentru 
a realiza in mod exemplar sarcinile 
de plan și angajamentele asumate. 
Exprimîndu-ne și cu acest prilej în
treaga noastră adeziune la politica 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, al cărei devotat și 
strălucit promotor sinteți, vă asigu
răm, mult stimate tovarășe secretar 
general, că vom munci cu toate for
țele, vom face totul pentru a ne a- 
duce o contribuție mai mare la mă
reața operă de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare spre comunism.

În telegrama adresată de COMI
TETUL DE PARTID ȘI CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII DE LA 
I.A.S. — URLEASCA, JUDEȚUL 
BRAlLA. se subliniază : Vizita dum
neavoastră. tovarășe secretar gene
ral al partidului. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in Statele 
Unite ale Americii a constituit o 
nouă și puternică dovadă a presti
giului în lume al Republicii Socia
liste România, a înaltei aprecieri de 
care se bucură în lume neobosita 
dumneavoastră activitate interna
țională. Discuțiile pe care le-ati 
purtat cu președintele Carter, cu re
prezentanții vieții economice si po
litice din S.U.A.. ai opiniei publice, 
au demonstrat intregii lumi înaltele 
principii ale politicii interne și ex
terne a statului nostru, dorința noas
tră de pace și dreptate intre na
țiuni. de egalitate si respect re
ciproc. de afirmare neîngrădită a 
tuturor popoarelor pe calea progresu
lui și civilizației contemporane, 
principii si simțăminte care, prin 
exemplul dumneavoastră personal, 
s-au întipărit în conștiința fiecărui 
fiu al acestui pămint.

Alături de întregul popor, oamenii 
muncii din județul nostru au urmărit 
cu legitimă mindrie și viu interes 
desfășurarea vizitei de stat întreprin
se de dumneavoastră. tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in Statele 
Unite ale Americii. văzind in această 
acțiune o nouă expresie a consecven
tei și dinamismului politicii externe 
promovate de partidul și statul nos
tru socialist, prestigiul de care se 
bucură România in lume — se spune 
în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN TULCEA AL P.C.R.

Salutind cu adincă satisfacție re
zultatele rodnice ale dialogului ro- 
măno-american la nivel înalt, per
spectivele îmbucurătoare pe care le-a 
deschis dezvoltării în continuare a 
colaborării pe multiple planuri dintre 
România și S.U.A., în interesul celor 
două tari, conlucrării lor pe arena 
internațională, oamenii muncii din 
județul Tulcea dau o înaltă apreciere 
activității desfășurate in timpul vizi
tei, care exprimă in cel mai înalt 
grad aspirațiile fundamentale ale 
poporului nostru de propășire si pros
peritate, înscriindu-se intru totul pe 
coordonatele imperativelor de pace 
si progres ale contemporaneității. 
Dind glas celor mai alese sentimen
te ce animă comuniștii, pe toți oa
menii muncii din județul nostru, ne 
reafirmăm și cu acest prilej totala 
adeziune la politica internă și exter
nă a partidului și statului nostru și ne 
angajăm să nu precupețim nici un 
efort, să folosim întreaga noastră 
energie și capacitate creatoare pentru 
traducerea în viață a Programului de 
făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înaintare a 
României, spre comunism.
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Recent, Teatrul dramatic din Ploiești a întreprins un 
turneu in Capitală, care a inclus „Interviu" de Ecate- 
rina Oproiu și „Arden din Feversham" (.,Arden din 
Kent"). Am urmărit două spectacole remarcabile, care 
au impus teatrul și realizările din Ploiești drept unele 
dintre cele mai interesante ale stagiunii actuale.

Alăturînd impresiile lăsate de aceste realizări celor 
pe care ni le-au produs și alte montări ale ultimelor 
stagiuni, sintem îndreptățiți să apreciem, in genere, 
rodnica orientare repertorială a teatrului ploieștean, 
eforturile făcute de întregul colectiv, animat de un bun 
spirit de echipă, pentru realizarea unor spectacole pu
ternice, adevărate, originale, apte să ciștige publicul. 
Amintim in acest sens reușitele valorificări ale drd- 
maturgiei originale (piese de D. R. Popescu, Dumitru 
Solomon, Al. T. Popescu), interesantele lucrări noi ale 
repertoriului universal prezentate publicului.

Spiritul militant
Virtuți scenice 

la Teatrul dramatic din Ploiești

(Urmare din pag. I)

Cartea științifică și tehnică 

la ora unui bilanț exigent
„Săptămîna științei si teh

nicii românești1* — cu care 
s-a încheiat recent prima 
edifie a acțiunii' de stimu
lare a participării maselor 
la creația științifică și teh
nică din cadrul Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei" — a prilejuit o serie 
de manifestări in întreaga 
țară : expoziții, simpozioa
ne, olimpiade. Tn cadrul a- 
cestor manifestări, „Expozi
ția națională de creație 
științifică și tehnică** a 
găzduit un bogat sa
lon al cărții științifice și 
tehnice, care a constituit 
un moment de bilanț, dar 
și de dezbatere pentru gă
sirea unor noi mijloace de 
îmbunătățire a activității 
editoriale, pentru a contri
bui intr-o măsură mai mare 
la accelerarea progresului 
tehnic, la formarea și dez
voltarea conștiinței omului 
nou.

Un loc aparte în Salonul 
cărții a fost rezervat recen
telor documente de partid și 
de stat, operelor secretaru
lui general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
apărute în limba română și 
în limbile naționalităților 
conlocuitoare, precum si 
volumelor editate de zeci 
de edituri străine. Pe pa
nourile standului, citeva ci
fre edificatoare : in perioa
da 1969—1978 au apărut 417 
titluri in aproape 18 mili
oane de exemplare — con
tribuție de seamă a pre
ședintelui României la cauza 
păcii, a colaborării și prie
teniei intre popoare, la pro

movarea noilor principii și 
norme de relații in viața 
internațională.

între cărțile de speciali
tate se remarcă lucrarea 
tovarășei Elena Ceaușescu 
„Cercetări in domeniul sin
tezei și caracterizării com
pușilor macromoleculari**, 
editată în limbile română, 
engleză, și germană. Au fost 
prezentate totodată cele mai 
valoroase t lucrări de spe
cialitate și de popularizare 
— literatură tehnică din 
diferite domenii, chimie, fi
zică. matematică, economie, 
istorie, medicină, biologie, 
geografie, drept, filozofie, 
sociologie etc., un bogat 
material informativ și do
cumentar.

Salonul cărții — ne pre
cizează tovarășul. Valerius 
Deciu. director la Centrala 
editorială — ne-a oferit po
sibilitatea să sintetizăm ac
tivitatea desfășurată de edi
turile de specialitate, în
deosebi după Congresul 
educației politice și al cul
turii socialiste, pentru îm
bunătățirea și amplificarea 
producției de carte științi
fică și tehnică, lucrări me
nite să contribuie la forma
rea omului nou. la ridica
rea nivelului general de 
cunoaștere al maselor largi, 
la perfecționarea cunoștin
țelor profesionale. Aceste 
preocupări s-au concretizat 
in perioada 1976—1977 în 
următoarea producție edito
rială :

• 1 544 titluri de cărți 
științifice și tehnice intr-un 
tiraj de 26 621 000 exem

plare în limba română și 
în limbile naționalităților 
conlocuitoare ;

• 1 868 manuale tehnico- 
profesionale și cursuri uni
versitare, în 56 459 000 
exemplare. •

Cele mai reprezentative 
dintre aceste lucrări au 
fost expuse și in Salonul 
cărții. Standurile au pre
zentat vizitatorilor 1 330 vo
lume — din care 172 in 
limbile naționalităților con
locuitoare — în măsură să 
contribuie la perfectionarea 
pregătirii profesionale a 
muncitorilor, tehnicienilor, 
inginerilor. Lucrările — cu 
profil tehnic-industrial 
(peste 200 volume), cele de 
agricultură (125 volume), 
de organizare și conducere 
a economiei (83 titluri), ma
tematică si fizică (92 volu
me). biologie și medicină 
(112), manualele școlare și 
cursurile universitare (163 
titluri), dicționarele, enci
clopediile — au fost apre
ciate de vizitatori. Lucrări
le de informare și popu
larizare (peste 220 titluri), 
publicate in serii si colecții, 
concepute tematic, dau răs
punsuri multor probleme de 
actualitate de larg interes.

Dintre colecțiile și seriile 
destinate ridicării nivelului 
profesional si stimulării de
prinderilor practice mențio
năm: „Atelier**. „Colecția 
electricianului**. „îndrumă- 
toare“ (pe meserii). Biblio- 
teba de automatică, electro
nică, informatică. „Electro
nică aplicată**; „Inginerie 
chimică",. „Calculul si alcă

tuirea construcțiilor"; din 
colecțiile de popularizare a 
stiintei și tehnicii amintim : 
„Știința și viața**, „Știința 
pentru toți**, „Cristal", 
„Alfa", „A.B.C.", „Electrici
tatea in viața omului mo
dern", „Orizonturi", „Ante
na", „Vacanță și sănătate", 
„Ceres". Pe lingă diversita
tea tematică se cuvine re
levată preocuparea editori
lor de a realiza lucrări teh- 
nico-științifice avind ca 
autori specialiști compe- 
tenți, cu experiență in pro
ducție, oameni de știință, 
cadre didactice, buni cunos
cători ai domeniului abor
dat.

Merită menționat că. nu
mai in ultimii doi ani, s-au 
difuzat cărți de literatură 
științifică și tehnică in va
loare de 150 milioane de lei. 
Salonul cărții științifice si 
tehnice a prilejuit o trecere 
in revistă a tot ceea ce s-a 
realizat in această perioadă, 
dezbateri și intilniri ale 
specialiștilor și oamenilor 
de știință cu cititorii, orga
nizate de editurile de pro
fil în întreprinderi, institu
ții și la Salonul cărții. Sin
tem convinși — sublinia, 
in incheiere, interlocutorul 
nostru — că aceste acțiuni 
vor contribui la îmbunătă
țirea activității editorilor de 
carte științifică si tehnică, 
incit să putem răspunde 
preocupărilor cititorilor la 
nivelul exigențelor cincina
lului revoluției tehnico- 
știintifice.

Elena MANTU

„Arden din Kent", piesă 
a unui anonim elisabetan 
(o vreme atribuită chiar 
lui Shakespeare), a devenit 
faimoasă în ultimele de
cenii prin montările spec
taculoase și originale (ta
tonări ale unor începuturi 
de drum în arta teatrală) 
pe care Ie-a favorizat. Și 
aceasta nu fiindcă piesa 
este prima dramă burghe
ză. ci din cu totul alte mo
tive : „Arden..." conține o 
imagine din cele mai pu
țin convenționale a forme
lor pe care le poate lua, 
într-o lume plină de cru
zime. pasiunea, o disecție 
lipsită de menajamente a 
abisurilor inconștientului, a 
forței pustiitoare a instinc
tului erotic și a banului.

Ca și în alte tragedii ale 
epocii, măreția piesei stă 
în contrastul pe care îl 
realizează între abjecția pa
timilor ce nasc crima și 
imaginea insațietății fun
ciare a unor atari patimi, 
în felul în care argumen
tează prezența, mai presus 
de orice degradare, a „le
gii morale din om" chiar 
intr-o noapte atit de nea
gră încit „cerul înstelat" nu 
Se mai vede. Drumul de la 
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16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba rusă
17,05 Reportaj pe glob : Republica 

Arabă Yemen
17,25 România pitorească
17,55 Miniaturi folclorice

18.10 Tribuna TV
18.30 Polo : România — Iugoslavia. 

Transmisiune directă de la Cluj- 
Napoca

19,15 Publicitate
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 VIZITA PREȘEDINTELUI 

NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TO
VARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN 
S.U.A. DIALOG FRUCTUOS — 
TNALTA STIMA ȘI CONSIDERA
ȚIE

21,00 Melodii populare — la nai Gheor- 
ghe Zamfir ,

21,10 Telerecital : Draga Olteanu-Matei 
22,20 Telejurnal

PROGRAMUL 2

20,00 VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TO
VARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU ÎN 
S.U.A. DIALOG FRUCTUOS — 
ÎNALTA STIMA ȘI CONSIDERA
ȚIE

21,00 Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunii

21.40 Un fapt văzut de aproape
22,00 Mai aveți o întrebare ? Transpor

turile părăsesc roata

pasiune la satisfacerea ei 
(care prin ea însăși per
vertește, transformă îndră- 
gostiții în obsedați ai asa
sinatului și criminali) și de 
aici la remușcare adincă 
e parcurs de anonim fără 
tranziții, cu o fervoare poe
tică ce proiectează omul în 
mersul Universului. Iar ju
decata finală a asasinilor 
pare o restabilire a uma
nului în acord cu armonia 
cosmică și ea ultragiată.

Spectacolul Teatrului 
din Ploiești, în regia plină 
de personalitate a Iui Au- 
reliu Manea (și decorurile, 
costumele admirabile ale lui 
Vittorio Holtier). marchează 
o întilnire fericită (incom
parabil mai fericită, după 
opinia mea, mai firească 
decit în cazul spectacolelor 
cu „Anotimpurile", „Britan- 
nicus", „Macbeth"), între o 
scriere dramatică, pe de o 
parte, și obsesiile, modul 
special de a concepe 
obiectul teatrului, semnifi
carea teatrală prin cuvint 
și prin actor a lui Aureliu 
Manea, pe de altă parte. 
Coincidența aceasta în
seamnă o mai necesară 
înscriere în cerințele și 
posibilitățile textului, pus 

exemplar în valoare, și o 
mai organică interpretare 
originală a lui.

Organice, coerente, mo
tivate sau motivabile din 
perspectiva viziunii regizo
rului, imaginile scenice au 
mare putere de reverbera
ție. viață și frumusețe, cu 
atît mai mult cu cit stră
lucirea lor e dată de jocul 
actorilor. în fruntea unei 
distribuții care include și pe 
Cornelia Revent, Lucia Ște
fane seu. Marius Ione seu, 
Stefan Pisoschi, Lupu Buz
nea, Al. Pândele și alții, re
marcabili în roluri mai re- 
strinse, se impun în mod 

Imagine din spectacolul cu piesa „Interviu", de Eca- 
terina Oproiu, în regia lui Cristian Munteanu (sceno
grafia : Vasile Rotaru : ilustrația muzicală : Timuș 
Alexandrescu). Spectacolul are naturalețe, căldură, 
sensibilitate. El permite actorilor ploieșteni Silvia 
Năstase, Eusebiu Ștefănescu, Vera Varzopov, Sibila 
Oarcea. Liana Dan Riza, Lucia Ștefănescu și Elena 
Albu, Marius Ionescu ș.a. creații interesante, afirmări 
convingătoare ale talentului și maturității profesionale.

deosebit Elena Albu, care 
conferă Alicei nu numai 
frumusețe și energie, ci și o 
foarte personală și intere
santă atitudine de detașare 
și o aură de mister ; C. 
Dr&gănescu, care îi constru
iește lui Mosbie o apariție 
interesantă de fals devot și 
parvenit, Fabian Gavriluțiu, 
care proiectează asupra ră
sucirilor lui Michael o fer
voare vecină cu nebunia, și 
Andrei Bursuci, un Kent 
interpretat cu naturalețe și 
tensiune interioară.

Natalia STANCU

unul de progres vădit al aces
teia. Asistăm, intr-adevăr, și in acest 
domeniu, la o „explozie a informa
ției** in sensul creșterii sensibile a 
bibliografiei operelor .de critică și, 
concomitent, la înmulțirea și diversi
ficarea metodelor ei. după cum se 
știe prin critica sociologică, semiolo
gică, psihologică și psihanalitică, 
prin critica stilistică, structuralistă, 
prin analiza „formelor" etc. Firește, 
toate aceste mrtode se cer examinate 
din punctul de vedere al adevăratei 
critici științifice și aplicate, cu suple
țe, in funcție de structura operei stu
diate.

Ceea ce trebuie revizuit, mai cu 
seamă, se referă la modalitățile criti
cii de caracter antiistoric. reliefate 
mai ales prin formele excesive ale 
structuralismului in măsura în care 
acesta rupe relațiile operei cu atmos
fera economico-socială care a deter
minat-o și care nu sprijină mai pu
țin însuși caracterul estetic al operei, 
după cum a arătat-o de mult chiar 
Croce.

Eliminarea așa-numitei „critici de 
conținut" de pe pozițiile uneia forma
liste nu poate fi. de asemenea, sus
ținută decit din optica estetismului, 
depășit de fapt, de cele mai însem
nate direcții ale criticii contem
porane.

Mai trebuie subliniat că actul cri
tic nu se identifică numai cu un atri
but al cunoașterii, după cum știința 
nu se mai reduce de mult la o teorid 
pură, satisfăcătoare doar pentru cu
riozitatea generală. Se știe că verifi
carea practică e si in acest caz obli
gatorie.

Pentru critica literară nu se ridi
că numai probleme ale cunoașterii 
realității și legilor ei de către operele 
literare, ci și tendința îndrumării a- 
cestora in sensul recunoașterii evo
luției și revoluției obiective a feno
menelor sociale. Ajungem astfel la 
misiunea implicită a criticii de a 
urca treptele cele mai înalte către 
promovarea eficientă a creației, atit 
din punct de vedere artistic, cit și 
ideologic.

In mod necesar spiritul critic de
vine astfel militant și poate fi ur
mărit cu ușurință in evoluția orică
rei literaturi sub diferite forme și 
intensități. In ce privește literatura 
noastră, ne-am ocupat de „perma
nența spiritului militant al criticii și 
literaturii" într-un studiu anterior 
din „Dezbateri critice" (1977), ince- 
pind din cuprinsul literaturii popu
lare și al celei vechi și pină la Școa
la ardeleană și curentele literare din 
secolul trecut si pină astăzi.

Critica actuală reprezintă un nou 
moment expresiv al conștiinței so
ciale. naționale și artistice al evolu
ției literaturii noastre, menită a mi
lita pentru obiectivele contemporane 
fundamentele care privesc astăzi 
spre depășirea către universalitate si 
colaborare intelectuală între popoare.

Desigur, misiunea criticii devine 
mai accentuată astăzi, avind sarcina 
de a milita in vederea * recunoașterii 
și promovării valorilor autentice ale 
unei creații izvorîte din societatea 
contemporană și revărsindu-se impe
tuos asupra viitorului.

Pentru că sînt femei? Pentru că merită!
(Urmare din pag. I)

Pe scurt, nu este vorba de o dile
mă : „femei sau bărbați, cite femei 
și ciți bărbați, unde femei și unde 
bărbați ?“ Este vorba, ca de obicei, 
de omul potrivit la locul potrivit, 
de prezența firească in condiții fi
rești, de contribuția necesară in mă
sura necesară. De criterii esențiale 
ale politicii de cadre a partidului 
nostru. Cu dublu scop , și efect : în
credințarea răspunderilor să se facă 
exclusiv după merit, iar societatea 
să beneficieze plenar de aportul fie
căruia după priceperea și capacită
țile sale.

Care sint, așadar, calitățile speci
fice femeilor care fac binevenită, fac 
necesară, prezența lor in viața 
obștii și la răspunderile ei, umăr la 
umăr cu cealaltă jumătate a tării ?

— Femeia deprinde de timpuriu 
școala răspunderii in familie, ne-a 
răspuns tovarășa Ana Cjurea, direc
toarea întreprinderii de stofe „Car- 
patex". Sigur că obligațiile famili
ale sint împărțite, dar, dacă aportul 
este egal, gradul de implicare, prin 
înseși legile firii, e diferit. De aici 
rolul aparte al fetei, soției, mamei 
fată de bunul mers al gospodăriei, 
față de trăinicia familiei, față de 
creșterea copiilor. Toate acestea 
constituie un fond prețios de abne
gație pe care generații și generații 
de femei l-au acumulat și l-au spo
rit și care se proiectează în viața 
obștii cind femeile participă la ea : 
un plus de hărnicie, un plus de an
gajare. un plus de entuziasm. Chiar 
in viața sentimentală femeia se ca
racterizează prin poziție clară, prin 
tendința de stabilitate, e mai afec
tată dacă survin eșecuri. Ei bine, o 
spun cu experiența unei persoane 
care lucrează într-un colectiv cu mii 
de femei, aceeași temere lăuntrică 
față de eventuala nereușită se ob
servă ușor în atitudinea femeii și 
cind ea se gindește la sarcinile pro
fesionale, fie proprii, fie ale echi
pei, atelierului sau întreprinderii. 
Asta echilibrează in mod armonios 
siguranța bărbaților, dezinvoltura 
creatoare, curajul lor de a aborda 
riscul.

Se numește Magda Illi. E profe
soară. A lucrat o vreme în altă 
muncă, trecea zilnic pe lingă o școa
lă și cind auzea soneria de intrare 
la ore i se stringea inima. A reve
nit in învățămint. E directoarea 
Scolii generale nr. 15. Oare numai 
din vocație pedagogică ?

— Clopoțelul școlilor măsoară cu 
o rigoare, poate mai mare decit in 
oricare alt domeniu, timpul destinat 
activităților. Or, ca femeie am o 
predispoziție specială spre drămuirea 
timpului. Sigur- că și bărbații il 
prețuiesc, mai ales in condiții de 
competiție, dar încleștarea femeii Cu 
timpul e permanentă și uneori dra
matică. Grăbindu-se să pună masa, 
așteptind să devină mamă, luptind 
să-și vadă copiii mari, privindu-se-n 
oglindă, cochetind cu numărul ani
lor scurși, lupta femeii cu timpul 
nu cunoaște repaus. Epoca Contem
porană e cimpul unei uriașe bătălii 
cu orele, cu minutele, cu secundele. 
Cum ar putea să lipsească din a- 
ceastă bătălie tocmai „infanteriste
le" timpului ?

Probabil că tot din reflexul luptei 
cu timpul, la ele regăsești mai rar, 
sau deloc, felul acela de a tempori
za o misiune, de a mai face un banc, 
de a mai aștepta puțin ca lucrurile 
să se rezolve fără zbucium. Zbu
ciumul e in firea femeii, or zbuciu-

De la stingă la dreapta: Ana Ciurea — femeia din fruntea unei firme renumite peste mări și țări; dr. Doina Rășină, 
directoarea „uzinei de viață" din Brașov; Viorica Dumitrescu, omul după care și curățenia locului de muncă ar 

trebui privită tot la microscop

mul face parte și din ecuația înnoi
rilor.

Doctorița Doina Rășină e-șefa „u- 
zinei de 'viață" din localitate. Direc
toarea maternității. Deplin îndrep
tățită să vorbească și despre rapor
tul femeie-t,imp, și despre cel feme- 
ie-răspundere față de umanitate, și 
de rolul femeii in menținerea stabi
lității familiei, iar prin extrapolare 
— a societății.

— Nu intimplător majoritatea ca
drelor sanitare sint femei. Unii cred 
că îndreptarea femeilor spre anumi
te sectoare se explică prin faptul că 
acele sectoare sint mai ușoare. Dar 
ușoară e oare medicina ? Mai de
grabă. ca și in industriile de finețe, 
ca și în pedagogie, putem spune că. 
nedeclarat dar legic, societatea iși 
operează tacit selecțiile ei. în me
dicină te întîlnești in special cu su
ferința. Nu e oare femeia prototi
pul sensibilității la suferință ?! Sen
sibilitate care nu se resimte numai 
în relația pacient-medic. ci și în re
lația medic-medic. Netocita sensibi
litate de care vorbeam e unul din
tre antidoturile blazării profesiona
le, ale rutinei. într-o profesie in 
care blazarea, rutina ar avea efecte 
grave. Aceeași trăsătură feminină 
are un efect pozitiv in activitatea 
de conducere din orice domeniu de 
muncă. Femeile știu să asculta 
păsurile. Iată pentru ce. in măsura 
în care activitatea de conducere im
plică și .cerința de a asculta și re
zolva păsurile celorlalți, nu văd cum 
organismele de conducere .s-ar putea 
dispensa de aportul femeilor.

Mă așteptam ca Ema Tău. în ca
litatea sa de directoare adjunctă a 
întreprinderii comerciale pentru 
mărfuri textile și încălțăminte. să 
reia replica doctoriței Rășină și să 
insiste pe ideea firescului ca în
tr-un sector în care muncește per
sonal preponderent feminin, posturi
le de conducere să fie încredințate 
unor tovarășe. Dacă Ema Tău a 
trecut expeditiv peste acest aspect, 
a fost un argument în plus că, pe 
tema promovării femeii, reflecțiile 

tuturor, inclusiv ale femeilor, au 
depășit stadiul unor considerente de 
minimală echitate ; practica relevă 
noi laturi ale profunzimii politicii 
de cadre a partidului nostru ; spiri
tul de, răspundere feminin, odată sti
mulat, nu se mulțumește cu onora
rea corectă a îndatoririlor, ci încear
că, în toate domeniile in care se a- 
firmă, să contribuie cu o eficiență 
suplimentară la progresul general.

— S-a mai spus că ponderea de
ținută de femei ca lucrătoare în co
merț este normală față de ponderea 
femeilor în masa cumpărătorilor. In- 
tr-adevăr, soțiile, mamele aleg, fac 
aprovizionarea ori cel puțin iși spun 
părerea hotăritoare pentru întreaga 
familie. Acest lucru sugerează foar
te mult. în virtutea lui mi-am ales 
meseria și sint pasionată de ea. Dar 
nu mă refer numai la faptul că sin
tem „mai potrivite" pentru a ne în
griji de buna aprovizionare a popu
lației, de alegerea lucrurilor de ca
litate care să ajungă în * rafturi. 
C-am ști deci mai bine ce pretinde 
lumea. Ar fi o simplificare a înda
toririlor noastre. Adevărata mea pa
siune derivă din gindul că femeia 
cumpără pentru întreaga familie 
avind o mai certă răspundere a ba
nului. deci noi, care „cumpărăm" 
pentru întreaga populație avem răs
punderea banilor munciți de toată 
lumea. Este foarte mare această res

Sînt doar citeva dintre ideile împărtășite de cele șase interlocutoare. 
Au lost mult mai multe. Unele cu valoare aproape aforistică : „O feme
ie iși ciștigă mai timid autoritatea <lar și-o pierde mult mai greu" ; „se 
zice că femeile sint mai puțin rezistente fizic ; asta o spun cei cc se 
vaită inai des" ; „femeile au și defecte — acelea de care suferă toți 
bărbații". N-au lipsit nici părerile autocritice : „Prea dorim să fim me
najate. Sau... poate ne convine ?“ ; „sensibilitatea feminină e o calitate, 
hipersensibilitatea — un abuz" ; „recomand tovarășelor mele mai multă 
stăpinire de sine ; vechea rețetă cu număratul pînă la zece e miracu
loasă".

Critice sau apreciative, știute sau insolite, opiniile au focalizat însă 
către o unică, limpede concluzie : prezența femeii în viața economico- 
socială e tot mai marcantă, rolul ei in conducerea și gospodărirea tre
burilor obștești a devenit o realitate. Nici prezența și nici rolul jucat 
nu constituie scopuri în sine, ci imperative ale dezvoltării avintate a 
întregii societăți, captări necesare ale unor surse inepuizabile de price
pere și hărnicie.

ponsabilitate și, chiar dacă nu în
totdeauna mulțumim cumpărătorii, 
gindul nostru stăruitor este de a nu 
umple vitrinele cu orice fel de lu
cruri frumoase, ci cu bunuri și fru
moase, și accesibile. și necesare. 
Idealul meu este acela ca fiecare 
contract sau recepție semnate să de
vină un gest de considerație pentru 
truda celorlalți, a celor ai căror 
bani sînt încasați in magazine.

Se numește Viorica Dumitrescu și 
este șefa unui laborator, mare cit o 
secție de producție, de la întreprin
derea de autocamioane. Ne-a vorbit 
despre ochiul gospodăresc al femeii, 
iar „decorul" în care iși duce acti
vitatea demonstrează că acest simț 
special produce tot atitea efecte po
zitive la locul de lucru ca și într-un 
apartament.

— Da, nimeni nu poate contesta 
că. acolo unde femeile au o răspun
dere. locul de muncă e mai bine 
gospodărit. Asta înseamnă civiliza
ție, un țel către care tindem cu 
toate forțele, înseamnă adesea efi
ciență, un obiectiv major in toate 
ramurile de activitate. Dar mai în
seamnă ceva : o atmosferă plăcută, 
sănătoasă, ca într-un al doilea că
min, ca într-o mare familie. E o 
contribuție poate neostentativă dar 
hotăritoare la consolidarea unui cli
mat colectiv optimist, luminos, de 
coeziune între colegi și dragoste 
față de muncă.

La întreprinderea 
„Libertatea" din Sibiu 
lucrează împreună, in 
strînsă înfrățire, nu
meroase femei român
ce. germane și ma
ghiare. . Că' și Celelalte; 
mii de muncitoare, 
membre cooperatoare, 
inginere, tehniciene și 
profesoare de naționa
litate germană din ju- 
detdl nostru. înțele
gem bine că intre vor
ba și fapta partidului 
sxistă un perfect a- 
cord. că politica de 
creștere a rolului fe
meii în întreaga viată 
economică, socială și 
politică a tării —r la e- 
laborarea si aplica
rea căreia. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a 
adus și isi aduce o 
inestimabilă contribu
ție — poartă girul 
principialității, consec
ventei și înaltului 
umanism al partidului 
nostim comunist. Toa
te femeile de altă na
ționalitate beneficiază 
în mod egal, deplin, 
la fel cu colegele 
lor românce, de con
dițiile tot mai bune 
de muncă si viată, de 
stimulare materială și 
morală, de accesul ne
limitat la instrucție și 
educație. La noi. la 
Sibiu, ca peste tot in 
tara noastră, dreptul 
la muncă, un drept 
fundamental pentru 
împlinirea personalită
ții umane, este astăzi 
un fapt împlinit. Lu
crez de 26 de ani în a- 
ceastă întreprindere, 
de la vîrsta de 17 am. 
Sub ochii mei între
prinderea a devenit 
mare si modernă, do
tată cu utilaje perfec
ționate, la care produ
cem stofe de bună ca
litate. solicitate în țară 
si peste hotare. Fie
care dintre noi. indife
rent de naționalitate, 
beneficiem în mod e- 
gal de cursuri de ca
lificare și de perfecțio
nare a calificării pro
fesionale. Acesta este 
un drept garantat prin 
lege și împlinit în fapt, 
in realitate. Spun cu 
satisfacție acest lucru, 
intrucit înainte de eli
berarea tării Sibiul 
avea faima de zonă cu 
cele mai multe femei 
casnice. Astăzi, pon
derea cea mai mare în 
industria județului Si
biu o are industria 
constructoare de ma
șini. Dacă cu două-trei 
decenii în urmă femei

le care lucrau în a- 
ceastă ramură erau 
„rarități", astăzi ele 
reprezintă 28,9 la sută, 
din care aproape 10 la 
sută au naționalitatea 
.germană.

Egalitatea reală, de
plină de care ne bucu
răm nu se reflectă nu
mai în procesul de 
producție, al califică
rii profesionale, ci și 
in promovarea in 
munci de răspundere. 
Eu, de pildă, am fost 
filatoare. Apoi, am de
venit șefă de echipă, 
iar acum > sînt contro
lor tehnic de calitate. 
Sint membră a comi
tetului de partid pe 
întreprindere, membră 
a comitetului munici
pal de partid și a con
siliului municipal al 
femeilor. De asemenea, 
am fost aleasă în Con
siliul național al oa
menilor muncii de na
ționalitate germană. 
Dar multe. foarte 
multe femei de națio
nalitate germană din 
orașul și județul nos
tru sînt promovate in 
funcții de răspundere, 
participă la conducerea 
treburilor economice și 
gospodărești, bucurîn- 
du-se de aprecierea, 
încrederea și stima to
varășilor de muncă, a 
concetățenilor. Din rin- 
dul nostru s-au ridicat 
conducătoare de uni
tăți economice, pre
ședinte de cooperative 
agricole, directoare de 
școli. Unele sint de
putate în consiliile 
populare județean, mu
nicipal. orășenești 
si ~ comunale. altele 
fac parte din consiliile 
oamenilor muncii, sînt 
activiste de partid sau 
lucrează în organiza
țiile de tineret, de 
masă și obștești.

O remarcă pe care 
aș vrea s-o fac este 
aceea cu privire Ia 
grija partidului și sta
tului nostru pentru in
strucția și educația 
noastră, inclusiv prin 
folosirea limbii mater
ne în școlile de toate 
gradele. în activitatea 
culturală. Dacă ar fi 
să dau exemple aș în
cepe chiar cu copiii 
mei. Băiatul — acum 
lăcătuș la întreprinde
rea „Independența" — 
a urmat cursurile 
școlii generale la o 
clasă cu limba de pre
dare germană, iar fata 
este elevă a Liceului

nr. I cu limba de pre
dare germană. Numai 
în județul Sibiu func
ționează 120 de grădi
nițe, 112 școli generale 
și 11 licee cu limba de 
predare germană. Tot 
la Sibiu există un li
ceu pedagogic care 
pregătește anual a- 
proape 300 de educa
toare și învățători 
pentru unitățile cu 
limba de predare ger
mană. De asemenea, 
prin Facultatea de fi
lologie și istorie, Si
biul asigură ■ numeroa
se cadre pentru învă- 
țămintul de toate gra
dele cu limba de 
predare germană.

Tn timpul lor liber, 
alături de femeile ro
mânce, maghiare, cele 
de naționalitate ger
mană participă la acti
vitățile culturale din 
cadrul Festivalului na
țional „Cintarea Româ
niei", iau parte la ac
țiunile întreprinse la 
cluburile „Femina", la 
lectoratele pentru fe
mei, merg Ia specta
cole prezentate de sec
ția germană a Teatru
lui de stat din Sibiu, 
iși însoțesc copiii la 
spectacolele teatrului 
de păpuși în limba 
germană. Activitatea 
cultural-artistică are 
bogate tradiții în lo
calitățile județului nos
tru. La prima ediție a 
festivalului „Cintarea 
României", de pildă, 
au evoluat cu bune 
rezultate numeroase 
formații artistice ger
mane — 16 coruri, 27 
grupuri vocale, 31 for
mații de dansuri, 73 
formații de teatru, iar 
echipa de dansuri să
sești din comuna Șura 
Mare a fost laureată a 
festivalului.

In contextul acestor 
realități, care ne asi
gură și nouă, femeilor 
de naționalitate ger
mană, condiții egale și 
bune de muncă și de 
viață, de afirmare a 
personalității, sintem 
hotărite să muncim tot 
mid spornic, pentru a 
ne face datoria față de 
partid, față de minu
natul nostru popor, 
față de patria noastră 
scumpă — România 
socialistă.

.Maria BOCK
controlor tehnic de 
calitate ta întreprin
derea de stofe „Li
bertatea" — Sibiu

• CARAȘ-SEVERIN. „30 de 
ani de activitate neîntreruptă 
pentru dezvoltarea industriei 
județului Caraș-Severin" este 
titlul unei monografii rea
lizate recent de colectivul între
prinderii de construcții și mon
taje metalurgice din Reșița. Mo
mentul aniversar a fost sărbă
torit și printr-o festivitate dedi
cată veteranilor și fruntașilor 
constructori. (Nicolae Cătană). 
• BOTOȘANI. La Botoșani s-a 
desfășurat cea de-a treia ediție 
a reuniunii corale interjudețene 
a formațiilor cadrelor didactice. 
Au participat coruri din orașele 
Bacău, Botoșani, Brăila, Galați, 
Iași, Piatra Neamț. Ploiești, Re
șița, Satu Mare. Sibiu și Tul- 
cea. Cu acest prilej a avut Ioc 
și un colocviu pe tema : „Ro
lul muzicii corale in formarea 
conștiinței patriotice, revoluțio
nare a maselor". (Silvestri Ai- 
lenei). • ARGEȘ. La Casa de 
cultură din Pitești a avut loc 
cea de-a V-a ediție a festiva
lului coral int.erjudețean „D. G. 
Kiriac". (Qh. Cirstca). • TIMIȘ. 
La Timișoara s-a desfășurat 
„Săptămina teatrului german", 
prilejuită de împlinirea a 25 de 
ani de activitate a Teatrului

german de stat. Au fost pre
zentate citeva din realizările 
artistice valoroase ale colectivu
lui sărbătorit, care de la înfiin
țare și pină acum a susținut a- 
proape 6 500 de, spectacole, vi
zionate de 2 milioane de spec
tatori. (Cezar Ioana). • MUREȘ. 
în organizarea cenaclului „A- 
pollo" ai tinerilor plasticieni. cu 
sprijinul Comitetului Central al 
U.T.C. și Comitetului județean 
Mureș al U.T.C., în holul Tea
trului de stat din Tîrgu Mureș 
a fost deschis salonul național 
al tinerilor caricaturiști. Expo
ziția reunește peste 150 de lu
crări aparținind unui număr de 40 
de graficieni din întreaga tară. 
(Gheorghe Giurgiu). • HU
NEDOARA. La Deva, a ieșit 
de sub tipar volumul de versuri 
„Panteonul nestinsei iubiri", al 
cenaclului scriitorilor „Flacăra" 
din Hunedoara. La Deva, 
Orăștie și în satul Aurel 
Vlaicu a avut loc premiera nou
lui film românesc „Aurel Vlai
cu". închinat vieții și activită
ții pionierului aviației românești. 
(S. Ionescu). • IAȘI. Studenții 
secției de arte plastice a Con
servatorului „George Enescu", 
clasa pictorului Dan Hatmanu, 
au organizat în sala „Victoria" 
din Iași expoziția de proiecte 
„Design stradal". Lucrările, rea
lizate în vederea înfrumusețării 
municipiului Iași, au fost luate 
în discuția organelor locale pen
tru a fi transpuse în acțiunea 
de sistematizare stradală. In pe
rioada 11—20 aprilie s-a desfă
șurat decada cărții beletristice, 
în cadrul căreia la librăria „Ju
nimea" a fost lansat volu
mul „Prea fragedul contur", 
al poetului ieșean Vasile Mihă- 
escu. (Manole Corcaci). • BRA
ȘOV. Printre manifestările des
fășurate in ultimele zile în ca
drul Festivalului național „Cin
tarea României" se numără și 
cele închinate aniversării unor 
mari personalități : luptătoarele 
revoluționare Ana Ipătescu și 
Ecaterina Varga, aniversate Ia 
Casa municipală de cultură Bra
șov, pictorul Cornel Medrea 
— la casa orășenească de cul
tură din Făgăraș. (Nicolae Mo
canul.
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Excelenței Sale Domnului GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

Aflind despre tragicul accident feroviar pe linia Bologna—Firenze, vă 
exprim dumneavoastră și familiilor Îndoliate profunda mea compasiune.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Ministrul afacerilor externe al Ghanei 
a sosit in Capitală

Delegația guvernamentală a R. P. Chineze 
a vizitat județul Galați

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, miercuri a 
sosit în Capitală ministrul afacerilor 
externe al Republicii Ghana, colonel 
Roger J. A. Felii, care efectuează o 
vizită oficială în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a

fost intlmpinat de tovarășul Stefan 
Andrei, de alte persoane oficiale.

A fost prezent Kwame Addae. am
basadorul Republicii Ghana la Bucu
rești.

In cursul zilei au început convor
birile oficiale dintre miniștrii de 
externe ai celor două țări.

(Agerpres)

Miercuri, delegația guvernamenta
lă a R.P. Chineze, condusă de to- 
yarășa Cen Mu-hua. membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat, ministrul relațiilor eco
nomice cu străinătatea, a fost oaspe
te al județului Galați. Membrii de
legației au vizitat mai multe sectoa
re din cadrul Combinatului siderur
gic, printre care Furnalul nr. 5 — 
cel mai mare agregat de acest fel din 
tară — cu care prilej au fost infor
mați despre activitatea ce o desfă
șoară colectivele acestui mare obiec
tiv al economiei noastre naționale 
pentru realizarea cu succes a preve
derilor actualului cincinal, pentru 
creșterea calității produselor și a efi
cienței întregii activități.

Tn onoarea membrilor delegației, 
tovarășul Nicolae Constantin, prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Galați, președintele consiliului 
popular județean, a oferit o masă 
tovărășească. In această vizită, oaspe
ții chinezi au fost însoțiți de Nicolae 
Stefan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior ?i cooperării eco
nomice internaționale, precum si de

Li Tin-ciuan. ambasadorul R.P. Chi
neze la București.

★
La București s-au încheiat, miercuri 

du,pă-amiază. convorbirile oficiale în
tre delegația guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, și delegația guvernamentală 
a Republicii Populare Chineze, con
dusă, de tovarășa Cen Mu-hua. mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, .vicepremier al 
Consiliului de Stat, ministrul rela
țiilor economice cu străinătatea.

Cu acest prilej a fost exprimată 
satisfacția pentru convorbirile fruc
tuoase purtate între cele două dele
gații în spiritul orientărilor stabilite 
de conducătorii de partid si de stat 
ai celor două țări. Convorbirile s-au 
desfășurat intr-o atmosferă de caldă 
prietenie.

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

(Agerpres)

în Editura politică a apărut

r

in limba maghiara și i 
germană volumul :

CONFERINȚA NAȚIONALĂ
A PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

7—9 decembrie 1977

a
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

23 și 23 aprilie, tn țară : Vreme relativ 
rece. Cerul va fi temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca
racter de averse, mai frecvente în Cri- 
șana, Banat, Oltenia și Muntenia. La

munte, precum și 
din nordul țării, . __  __ —
și sub forma de lapoviță și ninsoare. 
Vînt moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 și plus 
8 grade. Iar valorile maxime între 7 
și 17 grade, local mai ridicate. în pri
mele două nopți, izolat, condiții de 
brumă, in nordul țării. In București : 
Vreme relativ rece. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

izolat în regiunile 
precipitațiile vor fi

Miercuri, după-amiază. tovarășul 
Virgil Cazacu, viceprim-ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
România, a primit delegația Consi
liului de Stat pentru Tineret din Fin
landa. condusă de Veikko Olavi 
Martikainen, președintele consiliu
lui. ministru in Ministerul 
cerilor Sociale și Sănătății.

Cu acest prilej, președintele 
siliului de Stat pentru Tineret 
Finlanda, a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai cordiale salutări din partea 
președintelui Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, și a guvernului fin
landez. Viceprim-ministrul guvernu
lui român a rugat să se transmită, 
în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, salutări prietenești, cele 
mai bune urări de sănătate și suc- 
pes președintelui Urho 
poporului finlandez.

In cadrul întrevederii 
pat cursul ascendent al 
jații statornicite între cele două țări 
și popoare în spiritul înțelegerilor 
diiltre președintele Nicolae 
Ceaușescu și ' președintele Urho 
Kekkonen. în acest context, s-a ex
primat satisfacția pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor pe linie de ti
neret dintre cele două țări, ca o 
contribuție a tinerei generații din 
România și Finlanda la amplificarea 
colaborării dintre poporul român și 
poporul finlandez.

La primire, care s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, au parti
cipat Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C, al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului. Nicu 
Ceaușescu. Radu Enache și Ion 
Sasu, secretari ai C.C. al U.T.C.

A fost de față ambasadorul Re
publicii Finlanda la București, Matti 
Hăkkănen.

Afa-
Con

di n

Kekkonen,
a fost evo- 
bunelor re

★
In aceeași zi, delegația finlandeză 

a avut intrevederi la Ministerul E- 
ducației și. învățămintului. a vizitat

obiective social-culturale din Capi
tală și a avut convorbiri finale la 
C.C. al U.T.C. S-a realizat un schimb 
de opinii și informații în legătură 
cu preocupările actuale ale tineretu
lui român și ale tineretului finlan
dez. cu stadiul și perspectivele cola
borării dintre Uniunea Tineretului 
Comunist și Consiliul de Stat pentru 
Tineret din Finlanda.

Cronica zilei
La Ministerul Afacerilor Externe 

a avut loc. miercuri la amiază, sem
narea Programului de colaborare 
culturală și științifică între Guvernul 
Republicii Socialiste România și Gu
vernul Statului Israel pe anii 1978 
și 1979. Documentul a fost semnat 
de Dumitru Trancă, director în 
M.A.E., și Aba Gefen. ambasadorul 
Israelului la București.

★
Miercuri după-amiază a sosit în 

Capitală Asok Kumar Ray. noul am
basador extraordinar si plenipoten
țiar al Republicii India in Republica 
Socialistă România.

★
Delegația Confederației generale a 

industriei italiene a avut miercuri 
intrevederi de 
Industriei 
Industriei 
Tn cursul 
Capitala.

lucru la 
Chimice și la 
Construcțiilor 
serii, oaspeții

Ministerul 
Ministerul 

de Mașini, 
au părăsit 
(Agerpres)
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MADRID

DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
CONGRESULUI AL IX-LEA 

AL P. C. DIN SPANIA
MADRID 19 — Trimisul nostru, V. 

Oros, transmite : La Madrid s-au 
deschis miercuri dimineața lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al Par
tidului Comunist din Spania, primul 
organizat in condiții de legalitate în 
ultimele patru decenii. La congres 
participă peste 1 400 delegați ai or
ganizațiilor partidului din toate re
giunile și provinciile Spaniei, invi
tați din partea a numeroase partide 
și organizații sindicale spaniole, re
prezentanți ai partidelor comuniste 
și muncitorești din țări socialiste, ai 
unor partide comuniste și socialiste 
din țări ale Europei, Asiei. Africii 
și Americii Latine, ai unor mișcări 
de eliberare națională.

Din partea Partidului Comunist 
Român Ia lucrările congresului par
ticipă o delegație condusă de tova
rășul Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Tn prima ședință, secretarul ge
neral al P.C.S.. Santiago Carrillo, a 
prezentat raportul de activitate al 
Comitetului Central.

în cursul zilei de miercuri, din par
tea Partidului Comunist Român, a 
secretarului general șl partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu. partici- 
panților la congres le-a fost transmis 
un mesaj de salut de către șeful de
legației P.C.R.

Mesajul de salut al P. C. R.

TRADIȚIAJ
(Urmare din pag. I)
realizat. 20 de tone e- 
conomii de metal".

Căile prin care s-a 
ajuns la obținerea a- 
cestor frumoase re
zultate ? In primul 
rind, buna organizare 
a muncii. După cum 
ne spune laminatorul 
Năstase Filip, secretar 
adjunct al comitetului 
de partid pe secție, și 
maistrul Zenovie Mus
tață, s-a acționat stă
ruitor pentru mai buna 
desfășurare a acțiunii 
de ridicare a califi
cării, creșterea rolului 
maistrului in pro
ducție, obținerea unui 
indice 
funcționare 
a utilajelor. 
tcest an a

.7 procente 
față de cel planificat. 
La acestea se adaugă 
rezolvarea unor proble
me de ordin tehnolo
gic, precum și spo-

superior de 
extensivă 
care în 
fost cu 

mai bun

DE FRUNTAȘ
septembrie 1966, a în
semnat, de fapt, pu
nerea în funcțiune a 
laminorului de tablă 
groasă în prezenta se
cretarului 
partidului, 
marcabil 
cît și vizitele ulterioa
re ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pe 
platforma gălățeană 
au determinat o pu
ternică manifestare a 
spiritului 
oamenilor 
pe această 
formă 
concretizată prin 
marcabil ul succes 
ținut în aceste 
Este un succes de 

consacrat apropia- 
zile a muncii, suc- 
ce pune în evlden- 
hotărîrea siderur-

ponderii brame- 
incălzite, mai 
încărcare a la- 

evltarea 
„în gol" a

rirea 
lor 
buna 
minorului, 
funcționării 
utilajelor.

încercînd să satis
facă în cele mai bune 
condiții cerințele be
neficiarilor, laminorul 
de tablă groasă ai 
Combinatului siderur
gic de la Galati și-a 
modificat treptat struc
tura producției în fa
voarea otelurilor alia
te și slab aliate, cali
tăți superioare ce re
prezintă acum circa 45 
la sută din totalul re
țetelor. fată de numai 
15 la sută cit era ini
țial. A crescut an de 
an și coeficientul de 
scoatere a laminatelor 
din tona de brame.

Colectivului lami
norului ii este viu în
crustat în memorie 
faptul că inaugurarea 
Combinatului siderur
gic de la Galați, în

general al 
Acest re- 

eveniment,

creator al 
muncii de 

mare plat- 
siderurgică, 

re- 
ob- 
zile. 
sea-

mă 
tei 
ces

. tă
giștilor din Galati de a 
îndeplini întocmai mă
surile 
partid.
plan și angajamentele 
asumate pe acest an.

stabilite de 
sarcinile de

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea ȘI DE ACEASTĂ DATĂ, ÎN „CUPA ROMÂNIEI44 LA FOTBAL

t. i

la gimnastică
Azi, la Bacău, încep 

Campionatele 
internaționale 
ale României

Bacău, unul dintre centrele pu-La
ternice ale gimnasticii noastre femi
nine. vor începe astăzi Campiona
tele internaționale ale României — 
ediția a XXI-a.

La această întrecere de tradiție 
si-au anunțat participarea 22 de gim
naste și 18 gimnaști din 13 țări.

Gimnastica noastră va fi reprezen
tată la concursul feminin de opt 
sportive, printre care unele consa
crate, cum sint Anca Grigoraș, Ga
briela Trușcă și Marilena Neacsu. 
precum și de citeva gimnaste foarte 
tinere, de exemplu Dumitrita Turner 
și Rodica Duncan. La masculin vor 
participa nouă gimnaști români. în 
frunte cu Dan Grecu. Nicolae Opres- 
cu și Sorin Cepoi.

Echipa noastră 
feminină, în frunte cu 

Nadia Comăneci
și Teodora Ungureanu, 

va susține meciuri 
cu echipa Italiei 

de gimnastică feminină 
va

î
Echipa 

României ____
cu echipa similară a Italiei în prima 
jumătate a lunii mai.

Cel dinții dintre aceste meciuri va 
avea loc la Roma in zilele de 3 și 4 
mai, iar cel de-al doilea, la Bologna, 
în ziua de 13 mai.

Pentru aceste întreceri, formația 
noastră va avea in frunte pe Nadia 
Comăneci si foarte probabil pe Teo
dora Ungurean u : in alcătuirea echi
pei vor mai intra Marilena Neacșu, 
Dumitrita Turner. Rodica Duncan. 
Angela Bratu. Carmen Savu. Mirela 
Oancea și Adina Fărcuț.

Informăm de asemenea că echipa 
reprezentativă a României va între
prinde un turneu in Franța (6—12 
iunie), pe timpul căruia va participa, 
la trei concursuri la Vernon. Lille și ’ 
Strasbourg, acesta din urmă fiind 
orașul care va găzdui in toamna 
viitoare campionatele mondiale de 
gimnastică.

a
susține două meciuri

• UN MUZEU ÎN AȘ
TEPTAREA EXPONATE
LOR... Pină acum erau cunos
cute Salonul internațional al 
automobilului. Salonul interna
țional al aviației, al turismului 
ș.a. Iată că acum, in localita
tea Saint-Germain-en-Laye, din 
Franța, s-a deschis primul „Sa
lon internațional al armelor 
vechi". Participă 50 de expozanți 
din Belgia. Anglia, S.U.A., El
veția și. bineînțeles, din țara 
gazdă. De la arbalete la puștile 
cu cremene și de la armele din 
silex ale omului primitiv, pină 
la minunatele săbii de Toledo și 
Damasc, la care se adaugă uni
forme vechi, toate exponatele 
stirnesc interesul și curiozitatea 
legitimă a vizitatorilor. Succe
sul salonului indeamnă la o re
flecție : cît va mai trebui să 
așteptăm pină cind vor deveni 
obiecte de „salon" sau mai bine 
zis de muzeu nu nevinovatele
arbalete, ci armele ucigătoare

Meciuri palpitante, ambiții, prelungiri, surprize
Hotărit lucru, „Cupa României" a 

fost, și rămine, sarea și piperul fot
balului nostru. Este competiția in 
care valorile nu mai sint respectate, 
avantajul terenului dispare, pro
nosticurile sint neavenite, ambițiile 
celor „mici" producind dispute care de 
care mai palpitante și surprize care 
de care mai neașteptate. Ultimele 
exemple ilustrative in acest sens 
ne-au fost oferite, din plin, ieri.

Treisprezece formații de „A“, două 
de „B“ și una de „C“ au jucat 
„șaisprezecimile" ; s-au calificat în 
„sferturi" ambele participante din 
divizia secundă și șase divizionare 
„A". Pe o vreme admirabilă pentru 
fotbal (excepție făcind doar stadio
nul din Cluj-Napoca aflat sub ploaie 
rece și burniță), toate pretendentele 
la un loc cît mai bun în cea mai 
populară competiție fotbalistică a 
tării au început jocul furtunos : in 
4 partide scorul fusese deschis 
mai puțin de un sfert de oră ; .
pauză numai pe două din cele opt 
stadioane gazdă nu se schimbase ta
bela de marcaj ; după 90 de minute 
două întîlniri rămăseseră încă nede- 
cise — nici prelungirile nefiind sufi
ciente pentru departajarea echipelor, 
spectatorii și radioascultătorii aștep- 
tind cu sufletul la gură executarea 
loviturilor de la 11 metri. Evident, 
performerele „șaisprezecimilor" sint 
F.C.M. Galati și F.C. Brăila'— care 
au eliminat echipe de primă divizie, 
dar toate cele 16 competitoare de ieri 
merită felicitări pentru interesul și 
ambiția cu care și-au jucat șansa.

Pe baza transmisiilor radiofonice, 
prezentăm cititorilor noștri „diagra
ma" celor 3 partide de ieri...

F.C.M. Galați — F.C. Bihor : 3—0. 
Gălătenii — bine instruiți și conduși 
de antrenorul Gheorghe Constantin, 
avînd in teren pe veșnic 
Oblemenco și Deselnicu, 
ai unei formații solide și 
de joc — n-au avut nici 
mă cu bihorenii de „A", 
la Pitești fără Kun II, Florescu și 
Georgescu. Au înscris Oblemenco 
(in prima repriză), Burcea și din 
nou Oblemenco, din 11 m (în par
tea a doua).

F.C. Brăila — Poli Timișoara : 
3—1. Ploieștiul a găzduit întilnirea 
dintre locul IV „B“ și locul H „A" ; 
au învins elevii lui Robert Cosmoc, 
care au etalat mai multe veleități 
tactice și au luptat cu mai multă ar
doare. Au înscris. în ordine, brăile- 
nii Alecu și Panțuru. apoi timișo-

în
Ia

„tinerii" 
animatori 
cu poftă 

o proble- 
veniți și

în masă de astăzi ? Va fi nevoie 
să treacă tot atiția ani cîți s-au 
scurs pină cind arbaleta a de
venit piesă muzeistică pentru 
ca o asemenea perspectivă fas
cinantă să devină realitate ?

• CONSECINȚELE 
TERESTRE ALE FURTU
NILOR SOLARE. In ca
drul laboratorului de microbio
logic al Institutului de medici
nă din Simferopol (Crimeea), a 
fost creat un cîmp magnetic 
apropiat ca parametri de cîm- 
pul magnetic al Pămintului. El 
va permite studierea reacției 
organismelor vii Ia variațiile 
care survin în cimpul magnetic 
terestru. Se știe că modificările 
in cimpul magnetic al Pămîntu- 
lui, determinate de factori cos
mici, produc perturbați! func
ționale în organismele vii. în 
timpul exploziilor solare, de 
pildă, se înrăutățește starea să
nătății acelor oameni care sint

reanul Păltinișan (pină la pauză) și 
Traian in minutul 66.

Politehnica Iași — Steaua : 8—7.
La Galați, spectatorii cei mai atenti 
au fost... jucătorii Sportului studen
țesc. veniți să-și studieze adversa
rii de duminica viitoare. Pină a- 
proape de sfirșitul primei reprize, 
se părea că Steaua (care înscrisese 
prin 
de 
le : 
2—2 
90 de minute, s-au incheiat și cele 
30 de minute de prelungiri, dar sco
rul a rămas neclintit ; s-au executat 
cite 5 lovituri de la 11 m :— tot e.- 
galitate : 5—5 (rataseră Vigu și Mar
cel Răducanu, de fapt apărase Naș
te.; rataseră Simipnaș, șut pe lingă 
poartă, și Cocîrlan, șut apărat de 
Moraru) ; s-a ajuns apoi lâ 7—7, dar 
a ratat Iordănescu, Micloș . a înscris . 
și, în sfirșit, s-a terminat partida.

Olimpia Satu Mare — Corvinul 
Hunedoara : 7—5. După 90 de minu
te, și aici, la Cluj-Napoca, 2—2 ; 
după 120 de minute, tot 2—2 ; apoi 
Olimpia înscrie toate cele 5 lovituri 
de la 11 m (prin Smarandache, Mar
cu, Sabău, Hei vei și Mate), iar hune- 
dorenii ratează prin Petcu.

U.T.A. — Petrolul : 3—1. Meciul
s-a disputat la București, în

Zahiu) va invinge ușor. Dar, 
indată au început egalități-
2—1 prin Marcel Răducanu și 

prin Costea ; s-au incheiat cele

cîtorva mii de spectatori și a ca
merelor de luat vederi. La pauză, 
1—0 pentru Petrolul (prin autogolul 
lui Kukla) ; în final, 3—1 j
U.T.A., care a înscris astfel 
cele 4 goluri.

F.C. Argeș — S.C. Bacău : 
Intr-o frumoasă ambianță. Ia 
zău, piteștenii s-au calificat 
Au jucat fără Dobrin, înlocuit ieri 
de tînărul Ancuța, care după pauză 
a fost și el înlocuit de tînărul Doru 
Toma — autorul singurului gol al 
partidei.

Dinamo — F.C. Constanta : 1—0.
Spectatorii brăileni au văzut un 
meci strîns. A înscris Dudu Geor
gescu, din 11 m, dar Dinamo a în
vins pe merit.

Universitatea Craiova — Industria 
Sirnrei Cimpia Turzii : 2—1. Deți
nătoarea Cupei a jucat, la Sibiu, cu 
singura echipă de divizia „C“ califi
cată in această fază. Scor alb la 
pauză. 1—0 pentru Universitatea în 
min. 33, însă 1—1 in min. 54. Abia 
în minutul 65 au reușit craiovenii 
să înfrîngă echipa „mică" dar cu su
flet mare ce-o aveau în față.

...în 24 mai urmează sfertu
rile de finală ale „Cupei Româ
niei". Intr-un interes general și mai 
sporit !

pentru 
toate

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Miercuri, la Cluj-Napoca, în 

cadrul competiției internaționale de 
polo pe apă pentru „Cupa Româ
niei". Dimineață : România (A) — 
România (B) 7—5 (2—0, 1—0, 3—3, 
1—2) : Ungaria — Bulgaria 8—3 
(2—1, 1—0, 2—1, 3—1) : Italia — Iugo
slavia 6—4 (2—2, 1—1. 2—0, 1—1). 
După amiază : Iugoslavia — România 
(B) 9—3 (1—0, 4—1. 1—2, 3—0) ; Un
garia — Italia 8—4 (1—1, 4—1, 2—1, 
1—1) ; România — Bulgaria 11—1.
• Pe terenurile clubului sportiv 

„Progresul" din Capitală au con
tinuat miercuri campionatele inter
naționale de tenis ale tării noastre, 
în optimile de finală ale probei de 
simplu masculin, Dirzu l-a învins cu 
4—6, 7—6, 6—3 pe cehoslovacul Kul- 
haj. Alte rezultate: Emmrich (R.D. 
Germană) — Mureșan 6—2, 
Marcu — Petrov (Bulgaria) 
Navratil (Cehoslovacia) — 
nu 6—1. 6—3; Almăjan 
(Ungaria) 3—6, 6—2, 6—4.
• Miercuri, în campionatul na

tional de hochei pe gheată, la Miercu
rea Ciuc s-a disputat meciul derbi 
dintre echipele bucureștene Steaua 
și Dinamo. Hocheiștii steliști 
obtinut victoria cu scorul de 
(2—0, 1—0, 0—1).
• Aseară, la Stockholm, în 

amical la fotbal : Suedia —R.F. 
mania 3—1 (1—1). La Londra : 
glia — Brazilia 1—1 (0—1).

6—4;
6—3, 6-3; 
Segărcea- 
— Laszlo

au
3—1

meci 
Ger-

Comuniștii din România — se spu
ne in mesaj — urmăresc cu viu in
teres și sentimente de solidaritate 
frățească activitatea intensă depusă 
de Partidul Comunist din Spania 
pentru apărarea si promovarea in
tereselor vitale ale poporului spa
niol. dezvoltarea democratică si in
dependentă a Spaniei, pentru progres 
economic si social. Cel de-al IX-lea 
Congres al Partidului Comunist din 
Spania marchează un moment de 
importantă deosebită în eforturile 
pentru întărirea forței politice si a 
capacității de mobilizare a partidu
lui. în activitatea pe care o desfă
șoară. împreună cu alte forte mun
citorești. progresiste, democratice si 
patriotice pentru adîncirea continuă 
a procesului de reînnoire democra
tică a vieții politice, pentru înfăp
tuirea aspirațiilor fundamentale de 
libertate și bunăstare ale oamenilor 
muncii spanioli.

Comuniștii români — subliniază 
mesajul — dau o înaltă prețuire 
relațiilor constante de caldă priete
nie. colaborare si solidaritate care 
s-au statornicit si se dezvoltă cu 
succes între partidele noastre. Un rol 
de cea mai mare importantă în ex
tinderea acestor raporturi frătesti 
l-au avut de fiecare dată rodnicele 
întîlniri și convorbiri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român. cu 
tovarășa Dolores Ibarruri. președinte
le Partidului Comunist din Spania, și 
tovarășul Santiago Carrillo, secretar 
general al partidului — fii credincioși 
ai poporului spaniol, prieteni stator
nici ai României. Sintem convinși că 
aceste raporturi vor continua să se 
dezvolte și în viitor pe baza stimei, 
încrederii si înțelegerii reciproce, a 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a-si elabora politica internă si 
externă, strategia si tactica revolu
ționară corespunzător condițiilor is
torice, naționale și sociale din pro
pria tară, spre binele celor două po
poare. în interesul făuririi unei uni
tăți de tip nou a mișcării comuniste 
si muncitorești internaționale.

Au fost înfățișate apoi eforturile 
și succesele remarcabile ale poporu
lui român pe calea înfăptuirii con
secvente a hotărîrilor Congresului al 
Xl-lea și Conferinței Raționale ale 
Partidului Comunist Român.

Mesajul s-a referit în continuare la 
aspecte ale situației internaționale.

în epoca actuală, in lume au loc 
ample prefaceri revoluționare, națio
nale si sociale, profunde schimbări in 
raportul de forte pe plan mondial, ca 
rezultat al afirmării tot mai puter
nice a voinței și capacității efective 
a popoarelor, a maselor populare de 
pretutindeni, de a pune capăt cu de- 
săvîrșire vechii politici imperialiste, 
colonialiste si neocolonialiste. de do
minație si dictat, de a deveni stăpîne 
pe bogățiile naționale, 
proprii, de a-si asigura 
economico-socială liberă 
dentă. în același timp.
ascuțirea contradicțiilor pe plan in
ternational. la intensificarea luptei 
pentru sfere de influentă si zone de 
dominație, pentru cîstigarea de noi 
poziții de către diferite state si gru
pări de state, ceea ce creează mari 
pericole pentru independenta popoa
relor. pentru pacea si colaborarea

ce destinele 
dezvoltarea 
si indepen- 
asistăm la

internațională. încheierea cu rezul
tate nesatisfăcătoare a reuniunii de 
la Belgrad, continuarea nestăvilită a 
cursei înarmărilor. menținerea unor 
grave decalaje economice intre state, 
adîncirea fenomenelor de criză si 
persistenta focarelor de încordate si 
conflict in diferite părți ale lumii 
demonstrează că tendințele sure des
tindere sînt încă destul de fragile si 
nu au devenit ireversibile. Tocmai de 
aceea este necesar astăzi, mai mult 
ca oricind. să se intensifice eforturile 
unite ale popoarelor, ale tuturor for
țelor democratico si progresiste pen
tru a se stăvili acest curs periculos 
al evenimentelor, pentru a se bara 
calea războiului și a se deschide ca
lea unor relații noi, bazate pe prin
cipii clare și ferme, intre toate na
țiunile, intr-o lume a păcii și cola
borării.

Considerăm că sînt necesare noi 
acțiuni hotărite în direcția edificării 
unui sistem trainic de securitate 
și cooperare în Europa, pentru apli
carea integrală a prevederilor Actu
lui final de la Helsinki, pentru rea
lizarea unor progrese reale pe ca
lea dezangajării militare și a dezar
mării. a reducerii bugetelor și efec
tivelor militare, pentru desființarea 
blocurilor militare, deoarece fără a- 
doptarea grabnică a unor asemenea 
măsuri nu poate fi vorbi) de o pace 
adevărată in Europa și in lume.

Ne pronunțăm cu fermitate pentru 
reglementarea politică, prin tratati
ve, a tuturor problemelor litigioase 
între state, astfel ca popoarele să-și 
poată consacra energiile 
pașnice, progresului lor 
social.

Sintem de părere, de 
că, în condițiile actuale, 
cii și securității internaționale este 
indisolubil legat de lichidarea feno
menului subdezvoltării și de infăp- 
tuirea unei noi ordini economice pe 
plan mondial, de promovarea con
secventă a democratizării relațiilor 
dintre toate statele lumii, indiferent 
de mărime, forță, nivel de dezvol
tare sau sistem social.

Toate acestea conferă o importan
tă deosebită întăririi solidarității S} 
conlucrării pe o bază principială 
fermă intre partidele comuniste și 
muncitorești, făuririi unei unități de 
tip nou. cu respectarea riguroasă a 
dreptului fiecărui partid de a-și 
stabili in mod autonom linia politi
că, strategia și tactica revoluționa
ră. fără nici un amestec din afară. 
Totodată, se impune, după părerea 
noastră, lărgirea bazei de acțiune 
unitară între partidele comuniste, 
socialiste, social-democrate. alte for
te progresiste, antiimperialiste pen
tru înfăptuirea unor transformări 
democratice fundamentale. pentru 
apărarea intereselor și năzuințelor 
vitale ale popoarelor, pentru pro
movarea cauzei generale a păcii, 
destinderii și înțelegerii internațio
nale.

Mesajul exprimă, în încheiere, 
urări de succes deplin în activita
tea viitoare a comuniștilor spanioli, 
pusă în slujba clasei muncitoare, a 
întregului popor spaniol, în lupta 
pentru o Spanie liberă, independen
tă și prosperă.

construcției 
economic și

asemenea, 
viitorul pă-

G. MITROI

• Azi, la Galați, meciuri de antrenament cu public

După, o perioadă de pregătire la 
Snagov, boxerii din lotul reprezenta
tiv au intrat de marțea trecută în 
etapa meciurilor publice de antrena
ment, parteneri fiindu-le pe rind 94 
de pugiliști aleși de la secțiile de box 
din întreaga țară. Reuniunea care a 
avut loc marți la Ploiești a permis 
să se constate creșterea formei spor
tive a unora dintre componenții lo
tului — Simion Cuțov, Teodor Dinu, 
Ion Vladimir și Ibrahim Faredin, 
toți patru, cu multă probabilitate, 
viitori titulari în echipa noastră re
prezentativă pentru campionatele 
mondiale de la Belgrad — dar și 
semne de oboseală din partea altora 
cum sînt Ilie Dragomir și FI. Liva
daru sau Ion Miron. Astăzi, la Galați 
și poimiine Ia Brăila se vor desfă
șura două noi reuniuni cu meciuri 
de antrenament în fața publicului 
din aceste orașe, binecunoscut prin

marele lui interes pentru box, 
ocazia reuniunilor, conducerea teh
nică a lotului va fixa și pe titularii 
Ia categoriile 48 kg, 57 kg și 60 kg, 
dintre pugiliștii Marcel Constantin — 
Săli Adem, Viorel Ioana — Gheorghe 
Oțelea și, respectiv, Dragomir Ilie — 
FI. Livadaru.

Informăm, de asemenea, că in spi
ritul ordinii și responsabilității ■ care 
trebuie să domnească la lotul repre
zentativ, antrenorul principal Ion 
Popa a cerut sancționarea unor boxeri 
care au incălcat grav regulile disci
plinei de pregătire. Astfel, biroul 
F.R.B. a hotârit ieri să scoată din 
lotul reprezentativ pe Teofil Ghinea 
(Șteaua) — care recidivează în indis
ciplină — și să-1 suspende din acti
vitatea competițională pină la sfirși- 
tul anului 1978 ; boxerul Carol Haj- 
nal (Steaua) a fost sancționat cu un 
avertisment public.

predispuși la o maladie sau alta. 
Rezultatele experiențelor ce se 
întreprind la Institutul de la 
Simferopol vor permite găsirea 
unor mijloace eficiente de neu
tralizare a influentei nocive a 
perturbațiilor magnetice asupra 
vieții pe Pămînt.

• UN MODEL DE 
CASĂ ECOLOGICĂ cu 
circuit inchis, conceput de spe
cialiștii canadieni, se află in 
curs de testare pe insula Prince 
Edward. Sub același acoperiș sint 
adăpostite locuința propriu-zisă. 
o instalație de producere a e- 
nergiei, o bază agricolă și alta 
de reciclare a deșeurilor biode- 
gradabile. Clădirea, in lungime 
de 35 metri, orientată spre sud, 
este destinată pentru o familie 
formată din 4—5 persoane. Pe 
lingă grădină, ea mai dispune de 
o seră de 200 mp în care se pot 
cultiva legume și fructe, atit 
vara, cit și iarna. încălzirea i- 
mobilului se face cu ajutorul a 
50 de panouri colectoare solare,

cupolă de aer umed și răcoros, 
care contribuie la condensarea 
norilor și declanșarea ploilor.

iar electricitatea este produsă 
de patru mori de vint. Acvarii 
pentru pești tropicali furnizea
ză, vara, timp de două luni și 
jumătate, pești comestibili. De- 
șeurile degradabile sînt trans
formate , in Îngrășăminte și ad
ministrate in seră.

• DE CE BALANSĂM 
BRAȚELE ÎN TIMPUL 
MERSULUI ? Desigur nu 
pentru a ne menține echilibrul, 
afirmă cercetătorii, reamintind 
că Leonardo Da Vinci, care a 
studiat îndelung corpul uman, 
cunoștea acest răspuns. Mersul 
omului este in general identic 
cu cel al patrupedelor : calul, de 
pildă, cind aleargă la trap de
plasează piciorul drept din față 
concomitent cu cel sting din 
spate, astfel ineît mișcările pi
cioarelor sint încrucișate. Tot

așa și omul, pășind cu dreptul, 
aduce in față mina stingă și in
vers. întrucît nu a pierdut in 
întregime reflexele de pe vre
mea cind mergea dc-a bușilea...

• IRIGAȚIILE SI PRE
CIPITAȚIILE. Cu doi aili 111 
urmă, meteorologi americani au 
emis ipoteza potrivit căreia in 
regiunile in care se practică in
tens irigațiile artificiale trebuie 
să se intensifice și căderile de 
ploaie naturală. Studiile intre- 
prinse în acest interval de timp 
in marile cimpii din America 
de Nord au confirmat aceste 
presupuneri. S-a stabilit cu a- 
cest prilej că în timpul sezo
nului de irigații cantitatea de 
precipitații crește cu 19—35 la 
sută. Explicația ? Deasupra re
giunilor unde au Ioc irigații in
tensive se formează un fel de

• PICTURA ULTRA 
RAPIDĂ. Georges Mathieu se 
autoconsideră ..cel mai rapid 
pictor din lume", Durata medie 
de executare a unei pinze, nu 
de mărime obișnuită, ci de di
mensiuni gigantice (la ultima 
expoziție a prezentat numai ta
blouri de 6/2,50 metri) 2 ore și 
jumătate. Pentru a picta fon
dul. el asază pinza pe sol, 
după care aruncă pe ea la in- 
timplare vopseaua direct din 
tub ; apoi, cu ajutorul a două 
mănuși de baie îmbibate in 
benzină. îngenunchează și înce
pe să întindă cu frenezie culo
rile pe pinză. Următoarea eta
pă : pinza este ridicată pe un 
șevalet, „maestrul" se asază la 
depărtare de doi-trei metri cu 
penelul in mina dreaptă, cu un 
tub de vopsea în cea stingă și... 
meditează. Apoi se repede brusc

spre pinză și cu trăsături fu
rioase de penel sau jeturi de 
vopsea din tubul apăsat cu toa
tă puterea, își desăvîrșește ope
ra. Dacă rezultatul se poate 
numi „operă"... In orice caz. în 
ce privește rapiditatea execu
ției, nu pot exista dubii. Des
pre calitatea „artistică", ne per
mitem insă să ne îndoim.

• IMPORTANȚA 
CONSULTAȚIILOR GE
NETICE. Aproximativ 5 la 
sută dintre nou născuții din 
R.F. Germania sînt purtătorii 
unor defecte genetice — a a- 
nunțat la . Kiel președintele 
„Fundației pentru copiii handi
capați". Aceasta inseamnă că 
din totalul de 600 000 de nașteri 
din ultimele două decenii. 30 000 
de copii suferă de o boală trans
misă ereditar. După părerea 
specialiștilor, circa 20 la sută 
din cazuri ar fi putut fi evita

te. dacă părinții s-ar fi infor
mat din vreme asupra riscului 
unei boli ereditare. Medicina 
modernă face posibilă depista
rea, în cadrul unor consultații 
genetice, a acelor maladii ce se 
pot transmite copiilor, ca, de 
pildă, schizofrenia, alte > boli 
psihice, diabetul și diferite de
reglări metabolice sau cromo- 
zomiale.

• MAMIFERE ÎN 
URMA CU 230 MILIOA
NE DE ANI. O expediție 
australiană efectuată in Antarc- 
tida s-a incheiat de curind cu 
rezultate deosebit de prețioase : 
peste 100 de schelete de mami
fere preistorice. Cercetările au 
dovedit că este vorba de ani
male care au trăit in urmă cu 
230 milioane de ani. Potrivit pă
rerii conducătorului expediției, 
unele schelete corespund ani
malelor existente și astăzi, dar 
multe din ele aparțin unor spe
cii complet necunoscute.

I
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Amplul ecou internațional
al vizitei președintelui României

Senatul S.U.A. a ratificat tratatul privind
Canalul Panama

(Agerpres). — 
a votat, marți 
pentru, 32 îm-

in Statele Unite ale Americii I

0 contribuție majoră la abordarea in spirit nou, 
constructiv a murilor probleme ale contemporaneității

Vizita de stat pe care președintele Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au efectuat-o in Statele 
Unite ale Americii, la. invitația președintelui Jimmy 
Carter și a doamnei Rosalynn Carter, s-a bucurat de 
o covirșitoare atenție din partea cercurilor politice., 
diplomatice și a mijloacelor de informare in masă 
din lumea întreagă. Convorbirile pe. care șefii de stat 
ai României și Statelor Unite le-au purtat asu
pra extinderii și aprofundării raporturilor bilaterale 
in cele mai diverse domenii, cit și schimburile de 
vederi asupra problemelor majore care confruntă con
temporaneitatea au fost urmărite cu viu interes și re
flectate amplu de toate marile agenții de presă, coti- 
diane, posturi de radio și de televiziune din nume
roase țări ale lumii. Ele au răspuns astfel puterni
cului interes și simpatiei profunde cu care este 
înconjurată pretutindeni politica externă constructivă 
și militantă a României socialiste, pusă in slujba pă-

cit, 'înțelegerii și conlucrării nestingherite intre toate 
națiunile, de pe pozițiile deplinei egalități în drepturi, 
al cărei inițiator și promotor neobosit este președintele 
Nicolae Ceaușescu.

tn acest context, este reliefat faptul că importanța 
noului dialog romăno-amefican la nivelul cel mai 
înalt — soldat cu rezultate deosebit de fructuoase 
pentru dezvoltarea și mai accentuată a colaborării 
dintre România și Statele Unite — depășește, prin aria 
temelor abordate, cu mult cadrul relațiilor bilaterale, 
inscriindu-se ca o nouă contribuție majoră, cu adinei 
semnificații, a României, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu personal, la afirmarea unui nou spirit, de
mocratic și plin de răspundere pentru soarta omenirii, 
in abordarea marilor probleme internaționale, in ra
porturile dintre toate statele lumii, indiferent de mă
rimea sau de

WASHINGTON 19 
Senatul Statelor Unite 
seara, cu 68 de voturi . 
potrivă, ratificarea tratatului privind 
transferarea Canalului Panama și a 
așa-numitei Zone a Canalului către 
Republica Panama.

Votul Senatului american pune ca
păt prevederilor Tratatului Hay-Bu- 
nau Varilla din 1903, prin care se 
cedase Statelor Unite dreptul de a 
construi și de a administra in per
petuitate această importantă cale 
maritimă între Pacific și Atlantic.

Un prim tratat garantind neutra
litatea Canalului Panama după re
trocedarea suveranității poporului 
panamez asupra acestei căi de apă a 
fost votat la 16 martie a.c.

Ratificarea intervine după 12 ani 
de negocieri intre Washington și 
Ciudad de Panama și 39 de zile de 
dezbateri aprige în Senatul ame
rican.

Cele două tratate privind Canalul 
Panama au fost adoptate în Repu
blica Panama prin referendum in 
luna octombrie a anului 1977.

Generalul Omar Torrijos — șeful 
guvernului panamez — a acceptat

termenii tratatelor privind Canalul 
Panama, așa cum au fost ratificați 
de către Senatul american, a anuntat 
președintele Statelor Unite, Jimmy 
Carter. Președintele Carter a apre
ciat că.-tratatele ratificate „stabilesc 
„in mod clar dreptul Statelor Unite 
de a adopta orice acțiune necesară 
pentru apărarea Canalului Panama, 
păstrarea neutralității sale si menți
nerea deschisă și accesibilă" a aces
tei căi iriteroceanice.

Totodată, el a subliniat că „aceste 
tratate nu acordă dreptul Statelor 
Unite, să intervină în treburile inter
ne ale Republicii Panama".

CIUDAD DE PANAMA 19 (Ager
pres). — în cadrul unei conferințe 
de presă, premierul panamez, gene
ralul Omar Torrijos, a declarat că 
intre Republica Panama si S.U.A. ..a 
apărut un nou acord bazat pe res
pect reciproc, care pune capăt colo
nialismului impus prin Tratatul din 
1903“. „Tratatul este acceptabil in 
termenii formulați acum și el nu 
trebuie să fie supus din nou unei 
consultări populare in Panama" — 
a declarat premierul Omar Torrijos.

ATENĂ.19 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Elene, Constantin 
Tsaisos, l-a primit miercuri pe ge- 
neral-eplonel Ion Coman, ministrul 
apărării naționale al Republicii So
cialiste România, care face o vizită 
oficială tn această țară, la invitația 
omologului său grec, Evanghelos 
Averoff—Tositssa.

Cu acest prilej, din partea președin
telui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, minis
trul român a. transmis președintelui 
Constantin TsatsOs un cald mesaj de 
salut, urări prietenești de sănătate 
și fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul grec prieten, precum 
și dorința* de continuă dezvoltare și 
amplificare a relațiilor de colaborare 
și cooperare dintre cele două țări și 
popoare.

Mulțumind, președintele Constan
tin Tsatsos a evocat cu multă căldu
ră vizita efectuată în Grecia de pre-

ședințele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și de tovarășa Elena 
Ceaușescu, rugind să li se transmită 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire personală, de prosperitate 
pentru poporul român prieten. Pre
ședintele Republicii Elene a dat o 
înaltă apreciere politici; de pace și 
cooperare desfășurate de președin
tele Nicolae Ceaușescu în Balcani, in 
Europa și in întreaga lume, expri- 
mind, totodată, dorința și hotărirea 
Greciei de a lărgi colaborarea cu 
România, atit pe plan bilateral, cît 
și în domeniul relațiilor internațio
nale.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au participat Evanghelos 
Tositssa, ministrul apărării 
le al Greciei.

A fost prezent Ion Brad, 
dorul României la Atena.

Averoff- 
naționa-

ambasa-

ÎNT1LNIRI ROMÂN O-ELENE

sistemul lor social și politic.

Sînt semnificative în acest sens apre
cierile agențiilor americane ASSO
CIATED PRESS și UNITED PRESS 
INTERNATIONAL, ale unor ziare a- 
mericane și din alte țări la adresa per
sonalității președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a rolului pe care Româ
nia îl joacă in viata internațională 
contemporană. „Să amintim că pre
ședintele Carter a adus elogii oaspe
telui său — președintele Ceaușescu 
— și României pentru rolul pe care 
îl joacă ca punte intre națiuni cu. 
vederi extrem de divergente si con
ducători cărora le este greu în îm
prejurările actuale să ducă negocieri 
directe" — remarca ziarul britanic 
„DAILY TELEGRAPH". Această a- 
preciere a șefului Executivului ameri
can — notează la rindul său ziarul 
„CORREIO BRASILIENSE" — „con
stituie o recunoaștere mondială a 
prezenței, întotdeauna marcantă, a 
șefului statului român", 
personalității sale, continuă 
fost remarcată de-a lungul 
ani prin vigoarea cu care 
suveranitatea statelor și politica de 
neintervenție. Si aceasta o face in 
momentele cele mai dramatice ale 
relațiilor internaționale".

în același spirit, cotidianul fin
landez „HELSINGIN SANOMAT" a- 
preciază că președintele Jimmy 
Carter l-a intimpinat Pe președintele 
României. Nicolae Ceaușescu. ca pe 
„un mare conducător al unei mari 
țări" cu care Statele Unite au multe 
poziții comune, deși sistemele lor so
ciale sint diferite.

Subliniind aprecierea comună că 
dialogul dintre cei doi președinți a 
fost „folositor și valoros", diferite 
agenții de presă, ziare Și posturi de 
radio evidențiază, totodată, cursul 
ascendent al relațiilor româno-ame- 
ricane. continuitatea firească a con
tactelor. inclusiv la nivelul cel mai 
înalt, dintre cele două țări.

Sub titlul „Un interlocutor impor
tant Ia Washington — domnul 
Ceaușescu" — ziarul belgian „LE 
SOIR" remarcă faptul că „contactele 
cu S.U.A. țin de acum de linia 
românească tradițională. Inaugurate 
in 1969, printr-o vizită a lui Richard 
Nixon la București, contactele la ni
velul cel mai înalt au continuat cu 
prima vizită a președintelui român 
la Washington, apoi prin vizita lui 
Gerald Ford in România după Con
ferința de la Helsinki".

„întilnirea Nicolae Ceaușescu — 
Jimmy Carter, notează la rindul său 
ziarul italian „L’UNTTA" a avut loc 
intr-un cadru de relații diplomatice 
care in ultimul deceniu au inregistrat 
o dezvoltare mereu crescîndă. In 
acești ani au fost create noi instru
mente de colaborare intre cele două 
țări, care au dus la o sporire sub
stanțială a schimburilor lor econo
mice".

„De-a Iupgul tjnui. ințens _ șcljimb 
de vizite romăno-americane — re
marcă, de asemenea, 'prestigiosul co
tidian din Elveția „NEUE ZtÎRCHER 
ZEITUNG' 
ric de acorduri și 
perare economică 
acordul comercial
Unite au acordat 
națiunii celei mai

„Forța 
ziarul, a 
ultimilor 
a apărat

— au fost semnate o se- 
protocoale de coo- 
și tehnică, 
din 1975. 
României 
favorizate.

Prin 
Statele 
clauza 
A fost

un act de manifestare a aprecierii 
favorabile americane a politicii ro
mânești".

Agențiile de presă, posturile de 
radio și cotidianele din numeroase 
țări au remarcat totodată satisfacția 
exprimată de președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele Jimmy 
Carter in legătură cu cursul ascen-

dent al raporturilor, bilaterale, 
creșterea de aproape 
schimburilor comerciale 
ultimul deceniu și cu 
de dublare a acestora 
trei ani.

Comentînd rezultatele 
nivel înalt, agenția T.A.S.S. și ziarul 
sovietic „IZVESTIA" relevă aprecie
rea președintelui Nicolae Ceaușescu 
că. in pofida existenței unor sisteme 
sociale si orinduiri diferite în Româ
nia si S.U.A., aceasta nu trebuie să 
constituie un obstacol în calea reali
zării unei colaborări active româno- 
americane în toate domeniile, por
nind de la principiile respectării in
dependentei și 
tării la forță și 
ale colaborării

De o amplă 
lumii s-au bucurat multiplele aspecte 
internaționale majore abordate cu 
prilejul recentului dialog româno- 
american la nivel înalt. în acest 
context, comentariile observatorilor 
s-au concentrat îndeosebi asupra con
ținutului de idei al Declarației co
mune româno-americane semnată de 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jimmy Carter.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Jimmy Carter — preci
zează agenția TANTUG — au fost de 
acord că reuniunea de la Belgrad 
pentru securitate si cooperare euro
peană constituie o bază pentru con
tinuarea procesului de securitate și 
cooperare in Europa.,

Părțile au căzut de acord, remarcă 
la rindul său agenția T.A.S.S.. asupra 
necesității de ă contribui la efortu
rile îndreptate spre o reglementare 
pașnică, justă, cuprinzătoare și du
rabilă in Orientul Mijlociu, bazată pe 
retragerea Israelului din teritoriile 
ocupate ca urmare a războiului din 
1967, pe respectarea drepturilor legi
time ale poporului palestinian și asi
gurarea independentei. integrității 
teritoriale și securității tuturor state
lor din zonă. Ele s-au pronunțat pen
tru negocieri între toate părțile inte
resate. cu reprezentarea corespunză
toare a poporului palestinian, in 
scopul reglementării situației din O- 
rientul Mijlociu.

„România este prima tară din afara 
lumii arabe care s-a pronunțat pen
tru crearea unui stat palestinian in
dependent. De la izbucnirea războiu
lui de sase zile încoace România a 
adoptat fată de conflictul din Orientul 
Apropiat o atitudine neschimbată și 
consecventă. Punctele pț-incipale ale 
acestei poziții sînt: retragerea tru
pelor israeliene din teritoriile arabe 
ocupate; crearea unui stat palestinian; 
garantarea existentei tuturor statelor 
din Orientul Apropiat" — comentea
ză „NEUE ZtJRCHER ZEITUNG".

Pe aceeași temă, agenția CHINA 
NOUA subliniază : „Președintele 
Nicolae. Ceaușescu a insistat că nu 
trebuie precupețit nici un efort pen
tru a aduce pacea in Orientul Mij
lociu. E] a arătat că trupele isfae- 
liene trebuie să revină la frontierele 
dinainte, de 1967. pentru ca pacea in 
zonă să devină o realitate. Vorbind 
la Clubul național ai presei, la 
13 aprilie — conchide agenția ci
tată — președintele României a sub
liniat din nou că ■ recunoașterea 
drepturilor poporului palestinian re
prezintă cheia păcii in Orientul Mij
lociu".

Evidențiind gama largă de proble
me internaționale discutate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu si Jimmy 
Carter, agenția R. P. D. Coreene, 
A.C.T.C., reproduce pasaje din inter-

cu 
a 

reciproce in 
perspectivele 
in următorii

zece ori

dialogului la

suveranității, renun- 
amenintarea cu forța, 
reciproc avantajoase, 
reflectare in presa

vizitei 
Nicolae

viul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
acordat televiziunii americane in 
care se cere Statelor Unite să-și res-r 
pecte angajamentele privind retra
gerea trupelor din Coreea de sud.

în relatarea sa asupra 
de stat a . președintelui
Ceaușescu in Statele Unite, ziarul 
britanic „FINANCIAL TIMES" sub
liniază aprecierea șefului statului ro
mân că omenirea este confruntată 
astăzi cu probleme deosebit de gre
le de ordin economic, că în multe 
zone ale lumii sînt conflicte, care 
pot duce la stări de lucruri cu con
secințe foarte grave, dacă popoarele 
nu-și vor uni eforturile in direcția 
aplanării și soluționării corecte a 
acestor conflicte.

Largul ecou al vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in Statele Unite 
și-a găsit, de asemenea, reflectare 
în numeroase relatări ale agenției 
poloneze P.A.P., cotidianului „TRY- 
BUNA LUDU" și ale altor ziare din 
Polonia, ale ziarelor „SOVETSKAIA 
ROSSIA" Și „SELSKAIA JIZNT" din 
Uniunea Sovietică, ale agenției ceho
slovace C.T.K. și agenției A.D.N. din
R. D. Germană, ale ziarelor „KAN
SAN UUTISET" și „SUOMENMAA" 
din Finlanda, ale agenției PRENSA 
LATINA din Cuba.

Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu 
șj a tovarășei Elena Ceaușescu in 
Statele Unite este comentată pe larg 
de principalele cotidiane si posturi 
de radio din Brazilia. Sub titluri ca : 
„România dorește coexistentă paș
nică", „Ceaușescu se întîlneste cu

• Carter", cotidianele braziliene scot in 
evidentă aportul deosebit al tovară
șului Nicolae Ceaușescu la promo
varea unui climat de pace si secu
ritate in lume, la solutionarea pe ca
lea tratativelor a conflictelor. Presa 
braziliană subliniază, totodată, elo
giile aduse președintelui Nicolae 
Ceaușescu de către președintele 
Jimmy Cartei- pentru activitatea neo
bosită desfășurată in direcția soluțio
nării conflictului din Orientul Apro
piat.

Presa din Argentina a reflectat, de 
asemenea, pe larg dialogul româno- 
american la nivelul cel mai înalt. 
Sub titlul „Președintele român a in
sistat in S.U.A. pentru întărirea 
coexistenței pașnice", ziarul „C-LA- 
RIN" a publicat un ciclu de trei ar
ticole consacrat convorbirilor romă
no-americane. în același spirit de 
profundă apreciere a semnificațiilor 
ample ale recentului dialog rontâ- 
no-american. cotidianul „LA PREN
SA" inserează comentariul „Inte
res crescut pentru vizita pre
ședintelui . român in S.U.A.", „LA 
NACION" publică articolul „Preșe
dintele Ceaușescu in vizita la Was
hington", iar „LA OPINION" își in
titulează un editorial pe această te
rnă „Președintele Ceaușescu discută 
cu președintele Carter problemele 
Orientului Apropiat".

La fel ca in numeroase alte țări 
ale lumii^ posturile de televiziune din 
Argentina au transmis numeroase 
reportaje filmate din timpul recen
telor contacte româno-americane 
nivel înalt.

Cercurile politice șl diplomatice 
numeroase țări ale lumii, citate
marile agenții de presă internațio
nale. sint unanime in aprecierea că 
vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 
in Statele Unite si convorbirile sale 
cu președintele Jimmy Carter vor 
consolida și mai mult, pe multiple 
planuri, relațiile dintre România și
S. U.A.. constituind in același timp o 
nouă contribuție majoră la abordarea 
intr-un spirit nou. constructiv a ma
rilor probleme cu care este confrun
tată astăzi omenirea.

la

din 
de

I

„Acțiunile criminale ale teroriștilor impun mai mult ca oricînd 
vigilența sporită a întregului popor"

Întreaga Italie trăiește ore de 
mare tensiune și neliniște după ul
timul comunicat al „Brigăzilor ro
șii", prin care teroriștii au anuntat 
că Aldo Moro ar fi fost ucis. In 
ciuda probabilei autenticități a do
cumentului. verificat prin exami
narea caracterelor mașinii de scris 
și prin intermediul altor elemente, 
forțele politice, întreaga opinie pu
blică speră că președintele Consi
liului Național al Partidului Demo
crat Creștin se află încă in viață, 
că de fapt nu este vorba decit de 
o nouă manevră a „Brigăzilor ro
șii" cu scopul de a crea confuzie 
și derută.

De mai bine de 36 de ore cerce
tările pe care politia și carabinierii 
le întreprind în zona lacului Du- 
chessa, situat in provincia Rieti. 
la o altitudine de 1 800 metri, și 
Unde „Brigăzile roșii" au anunțat 
că ar fi aruncat corpul neinsufletit 
al lui Aldo Moro. continuă fără în
trerupere. Primele constatări evi
dențiază că în zona din jurul lacu
lui, acoperită de un strat gros de 
zăpadă, nu există nici un fel de 
urme recente, din 'care s-ar putea 
deduce că teroriștii au transportat 
aici presupusul cadavru al omultii 
politic italian. Un elicopter al ar
matei a adus la fața locului o echi
pă de pompieri înzestrată cu mij
loacele necesare pentru a fora stra
tul de gheață ce acoperă lacul, in 
scopul de a permite accesul scafan
drilor. Intre timp, a continuat son
darea copcilor in care s-ar putea 
găsi trupul liderului democrat- 
creștin. Oricum., așa cum au 
declarat autoritățile, cercetările vor 
continua pînă tind se va ajunge la 
o concluzie, intr-un sens sau altul.

Comunicatul sfidător al „Brigăzi
lor roșii". prin care se anunța oribi
la crimă, a făcut să crească și mai 
muli emoția și revolta

Situația din

opiniei pu-

Liban
între di-

Programul 
guvernului francez

PARIS 19 (Agerpres). — Primul 
ministru francez. Raymond Barre, a 
prezentat miercuri după-amiază, 
Adunarea Națională, 
politică

Ministrul de externe britanic se pronunță 
pentru retragerea lui lan Smith din viața politică

• Spre o apropiere 
feritele tendințe politice li
baneze î • Dpmisia cabine

tului Selim Al Hoss
BEIRUT 1.9 (Agerpres). — Primul 

ministru al Libanului, Selim Al 
Hoss, a prezentat miercuri demisia 
guvernului său președintelui Elias 
Sarkis, care a acceptat-o. în același 
timp, șeful statului libanez l-a rugat 
pe premierul demisionar să rămină 
in continuare' în funcție pînă la for
marea unui nou guvern.

In scrisoarea 
Al Hoss arată că 
forează evoluției 
politice din tară, 
care face, posibilă 
lierii naționale. Aceasta, relevă scri
soarea. s-a manifestat cu prilejul ul
timelor dezbateri parlamentare care 
au lăsat să se întrevadă o apropiere 
între diversele tendințe politice liba
neze. Selim Al Hoss apreciază ca 
această reconciliere națională va pu
tea fi concretizată si consolidată 
prin formarea unui nou guvern.

de demisie. “ Selim 
hotărirea sa se da- 
recente a situației 

evoluție pozitivă 
pregătirea reconci-

Precizări privind
eventualitatea aderării
Spaniei la N.A.T.O

in
. programul de

___ generală al guvernului, in 
care a afirmaț ațașamentul țării față 
de independența națională și a pre
conizat o serie de măsuri menite să 
restabilească echilibrul economic al 

■ Franței pină in I960.
Evocind problemele de politică 

externă, Barre a declarat că Franța 
sprijină destinderea internațională, 
care, a adăugat el. trebuie să se fon- 

I—deze ne „dialoguL.dintre state inde
pendente și suverane".

După ce a precizat că retragerea 
Franței din organismele integrate ale 
N.A.T.O. este ireversibilă, premierul 
Barre a relevat că țara sa va con
tinua cu perseverență eforturile vi- 
zind realizarea priorităților in dome
niul apărării. Pe de altă parte, pri
mul ministru francez a subliniat ne
cesitatea intensificării cooperării in
ternaționale in domeniile economic, 
comercial, monetar și financiar.

Pe plan interi), obiectivul princi
pal al guvernului este de a echili
bra situația de o manieră durabilă, 
pină in anul 1980. în acest scop, gu
vernul va continua politica de re
dresare. urmărind, printre altele, 
menținerea stabilității francului, con
trolul cheltuielilor publice. încetini
rea creșterii veniturilor.

■LONDRA 19 (Agerpres). — Minis
trul de externe al Marii Britanii. 
David Owen, a prezentat, marți, in 
Camera Comunelor raportul asupra 
rezultatelor turneului întreprins, săp- 
tăinina trecută. împreună cu secre
tarul de .stat american. Cyrus Vance, 
în sudul Africii. El a precizat că in 
această regiune a continentului afri
can există sentimentul puternic că 
renunțarea de către Marea Britanie 
și Statele Unite la eforturile lor vi- 
zînd soluționarea pe cale pașnică a 
crizei rhodesiene ar putea să antre
neze declanșarea unui conflict armat 
singeros.

David Owen a subliniat, de aseme
nea. că. in urma convorbirilor pe 
care Ie-a avut in Rhodesia, R.S.A. și

Tanzania, a constatat existenta unor 
ample divergente intre părțile impli
cate in criza rhodesiană — Frontul 
Patriotic Zimbabwe, pe de o parte, 
și guvernul rasist al Iui Ian Smith 
și așa-numitul Consiliu Executiv 
rhodesian. pe de altă parte. El a a- 
preciat că există totuși indicii potri
vit cărora „aria problemelor in care 
poate fi realizat un punct de vedere 
comun intre părțile interesate ar pu
tea fi lărgită".

Răspunzind unor întrebări ale 
deputaților. șeful diplomației brita
nice a arătat că retragerea lui Ian 
Smith din viața politică ar contribui 
Ia instaurarea unui climat mai favo
rabil și la reducerea tensiunilor 
sudul Africii.

in

In

NAMIBIA

Noi masuri represive adoptate 
de autoritățile sud-africane

WINDHOEK 19 (Agerpres). — Ad
ministratorul general sud-african in 
Namibia, Juge Steyn, a decretat pu
nerea in vigoare a „legislației de ur
gentă", care imputernicește poliția 
să dețină vreme îndelungată, cu sau 
fără justificare, orice persoană des-

pre care se consideră că „tulbură 
pacea politică în Namibia". „Legis
lația de urgență" permite, totodată, 
administratorului general sud-afri
can să prelungească „atit cît consi
deră necesar" perioada de deten
țiune.

MADRID 19 (Agerpres).
prima sa conferință de presă, ținută 
marți seara, la Madrid, președintele 
guvernului spaniol, Adolfo Suarez, 
referindu-se la situația economică a 
țării, și-a manifestat optimismul, 
arătînd că guvernul său va persevera 
in realizarea actualei politici econo
mice și a prevederilor Pactului de 
la Moncloa.

Abordind problema intrării Spaniei 
în N.A.T.O., Suarez a subliniat că 
o hotărire in acest sens trebuie exa
minată in profunzime. „Este o pro
blemă pe care va trebui s-o dezba
tem după proiectul de Constituție și, 

. nu voi accepta — a spus el — nici 
o presiune pentru a accelera deci
zia, mai înainte ca voința suverană 
a poporului să se fi exprimat". 
Adolfo Suarez a precizat că dezba
terea parlamentară asupra proiectu
lui de constituție s-ar putea încheia 
in vară, incit acesta să poată fi su
pus unui referendum, iar problema 
intrării ~ ................. ~
bui să 
înainte 
nitivă.

în ce privește relațiile Spaniei cu 
țările socialiste europene. Adolfo 
Suarez a arătat că guvernul său ac
ționează in direcția dezvoltării ra
porturilor cu aceste state. „Cred — a 
menționat el — că. in 1977. guvernul 
a procedat la o intensă abordare po
litică în această direcție".

Spaniei în N.A.T.O. va tre- 
fie examinată de Parlament, 
de a se lua o hotărire defi-

bl.ice, manifestate încă din momen
tul răpirii, in urmă cu 33 de zile, 
a lui Aldo Moro. Ziarul „L’UNITA" 
— organul P.C. Italian — care re
produce miercuri pentru prima oară 
un anunț al „Brigăzilor roșii" — 
apreciază samavolnicia comisă drept 
„atacul cel mai sălbatic împotriva 
democrației", adăugind că „nu exis
tă cuvinte care să poată exprima 
oprobriul față de această crimă". 
La rindul său. „IL POPOLO" — or
ganul democrației-creștine — scrie: 
„In aceste clipe, tind. sintem sfi- 
șiați intre teama de ireparabil și 
speranța firavă, democrația italia
nă iese întărită din teribila încerca
re prin care trece poporul nostru". 
„Marea majoritate a italienilor — 
conchide ziarul. „AVANTI" — în
cearcă sentimente de profundă in
dignare și oroare în fata acestei 
acțiuni criminale, care impune în
tregii mișcări muncitorești, forțelor 
politice și sindicale o vigilență și 
mai mare". Este o opinie împărtă
șită de păturile cele mai largi ale 
poporului italian, de toate forțele 
politice ale „arcului constituțional", 
hotărite, in aceste momente de în
cercare prin care trece țara și care 
pun în pericol instituțiile democra
tice. să-și întărească unițatea. ca 
unică modalitate de ieșire din ac
tuala criză.

Potrivit unui anunț al Președin
ției Consiliului de Miniștri, toți 
membrii guvernului italian se con
sideră mobilizați, pină la noi dispo
ziții. De asemenea. la sediile tutu
ror partidelor democratice s-au or
ganizat permanente de zi si noapte. 
Posturile de radio și televiziune 
emit fără întrerupere. O imensă 
mulțime tăcută se află masată pe 
străzile din jurul locuinței lui Aldo 
Moro, in așteptarea ultimelor vești.

R. BOGDAN

in lupta comuniș- 
promovarea inte- 
muncii, pentru

ATENA 19. — Corespondență de la 
AI. Câmpeanu : Primul secretar al 
C.C. al Partidului Comunist din Gre
cia, Harilaos Florakis, l-a primit pe 
tovarășul Miu Dobrescu, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.

Din paj-fea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Harilaos Florakis i-a fost transmis 
un salut prietenesc, împreună cu ura
rea de noi succese 
tilor greci pentru 
reselor oamenilor 
progres social.

Tovarășul Harilaos Florakis a a-
★

Președintele Mișcării Socialiste 
Panelene (P.A.S.O.K.), Andreas Pa- 
pandreu, l-a primit pe tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prezent, la Atena, la Con
gresul P.C. din Grecia (interior).

Cu acest prilej., din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
au fost transmise lui Andreas Papan- 
dreu un salut cordial, urări de suc
cese în activitatea P.A.S.O.K., pentru 
progres, pentru consolidarea demo
crației in Grecia.

Mulțumind. Andreas Papandreu a 
transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Partidului Comunist Ro
mân urări de noi succese in activi
tatea intensă desfășurată pentru con
struirea societății socialiste multila-

dresat, la rindul său, calde mulțu
miri pentru mesaj și a rugat să se 
transmită tovarășului Nicolae 
Ceaușescu urarea de noi succese în 
bogata activitate pe care o desfă
șoară în fruntea partidului și sta
tului, pentru prosperitatea poporului 
român, pentru dezvoltarea colaboră
rii in Balcani și, consolidarea păcii 
în întreaga lume.

A avut loc un schimb de.’-” 
în legătură cu activitatea celor Zyiiă 
partide, exprimindu-se dorința reci
procă de a se dezvolta în continuare 
raporturile de colaborare tovărășeas
că dintre ele.

A fost prezent ambasadorul Româ
niei la Atena, Ion Brad.

★

feral dezvoltate în România. în ac
țiunile sale pe plan internațional 
destinate întăririi păcii și dezvoltă
rii colaborării intre popoare.

★
Uniunii Democratice

Grecia (E.D.A.), Ilias 
tovarășul Miu

Președintele 
de Stingă din 
Iliou, l-a primit pe _____ _  ___
Dobrescu. A avut loc un schimb de 
opinii privind activitatea celor două 
partide, dezvoltarea relațiilor de co
laborare dintre ele.

★
Tovarășul Miu Dobrescu, președin

tele Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, a avut o întilnire cu 
Gheorghios Plytas, ministru pentru 
cultură și știință al Republicii Elene. 
Au fost examinate probleme ale dez
voltării in continuare a relațiilor 
dintre cele două țări în domeniul 
culturii și științei.

Primul ministru al Luxemburgului 
a primit pe ambasadorul României

Roma

Navon ales 
ai Israelului

Yitzhak 
președinte

TEL AVIV 
Yitzhak Navon. 
Partidului 
miercuri-

Alegerea a fost făcută de membrii 
Knessetului (Parlamentul israelian). 
Yitzhak 
pentru 
obținut 
membri 
tați au 
urne, iar alți 11 deputați nu erau 
prezenți in sală.

19 (Agerpres). — 
deputat din partea 

Muncii, a fost ales, 
președinte al Israelului.

Navon — singurul candidat 
funcția de președinte —- a 
86 de voturi. Din cei 120 de 
ai Knessetului. 23 de depu- 
introdus buletinele albe in

LUXEMBURG 19 (Agerpres). — în 
legătură cu apropiata încheiere a mi
siunii sale. Alexandru Lăzăreanu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Marele Ducat de Luxem
burg, a fost primit de Gaston Thorn, 
președintele , guvernului . luxembur
ghez. în cadrul convorbirii care a 
avut loc, cu acest prilej, a fost rele
vată evoluția pozitivă pe care au în
registrat-o relațiile dintre România 
și Luxemburg, in special ca urmare 
a schimbului de vizite la nivelul șe-

lilor de stat ai celor două țări, pre
cum și perspectivele amplificării lor 
în viitor.

Primul ministru luxemburghez a 
evocat cu plăcere intilnirile pe care 
a avut posibilitatea să le aibă cu 
președintele Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. intilniri 
care — a declarat Gaston Thorn — 
„au constituit pentru mine o expe
riență deosebit de utilă și importan
tă in activitatea pe plan interna
țional".

Sesiunea Adunării
a R. P. D.

PHENIAN 19 (Agerpres). — Adu
narea Populară Supremă a R. P. D. 
Coreene, în sesiune la Phenian, a 
adoptat „Legea muncii socialiste a 
Republicii Populare Democrate Co
reene". Stabilind principiile funda
mentale ale muncii socialiste in 
această țară, legea stipulează că 
munca este o datorie sacră a cetă
țenilor. consacră pe plan juridic re
alizările in domeniul perfecționării 
legislației muncii și evidențiază sar
cinile și obiectivele majore ale po

agențiile de presă
Plenara P.C.I. Roma au 

luat sfirșit lucrările plenarei Comi
tetului Central și Comisiei. Centrale 
de Control ale Partidului Comunist 
Italian. Participanții au examinat ra
portul cu privire la sarcinile P.C.I. 
in lupta pentru apărarea cuceririlor 
democratice ale oamenilor muncii și 
de transpunere în viață a acordurilor 
dintre partidele majorității parla
mentare. Raportul a fost prezentat 
de Paolo Bufalini, membru al Di
recțiunii P.C.I.

tuie o bază pentru reluarea negocie
rilor intercomunitare". a precizat, 
potrivit agenției France Presse, pre
ședintele Ciprului,

La Viena a avut loc> Ia 19 
aprilie, ultima ședință plenară a ce
lei de-a 14-a runde a convorbirilor 
privind reducerea trupelor și arma
mentelor și măsuri 
ropa centrală.

adiacente in Eu-

de stat al
Vance, a sosit

radio „Education" 
Mexicului a inițiat 
14 emisiuni săptă- 

As-

Postul de 
din capitala 
un ciclu de 
minale dedicate României, 
cultătorii vor fi informați des
pre personalitatea remarcabilă 
și activitatea prodigioasă pe 
plan intern și extern a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
despre mersul impetuos al țării 
noastre pe calea construcției so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate.

Secretarul 
S.U.A., Cyrus 
miercuri la Moscova pentru convor
biri intr-un șir de probleme de in
teres reciproc pentru U.R.S.S. și 
S.U.A., anunță agenția T.A.S.S.

Vizită în Bulgaria. Pre«e- 
dintele Consiliului de Stat al R.P. 
Bulgaria, Todor Jivkov, l-a primit 
pe ministrul afacerilor externe al 
Ghanei, Roger Felii, care a efectuat o 
vizită oficială in Bulgaria. Ministrul 
ghanez a fost primit și de președin- 
tel'e Consiliului de Miniștri, Stanko 
Todorov,

Populare Supreme 
Coreene

rioadei actuale in sfera muncii so
cialiste.

Președintele R. P. D. Coreene, 
Kim Ir Sen, a promulgat decretul 
Adunării Populare Supreme cu pri
vire la adoptarea acestei legi, carp 
urmează să intre în vigoare la 1 mai.

în continuarea lucrărilor sesiunii a 
fost prezentat raportul „Cu privire 
la rezultatele îndeplinirii bugetului 
de stat pe anul 1977 și bugetul pe 
anul 1978". Din fondurile bugetare a 
fost finanțată realizarea a 2 267 pro
iecte industriale.

■ ■■■■■ h
transmit

La „Tirgul internațional Osaka 
1978", deschis miercuri, participă 
peste 27 de țări și numeroase 
companii japoneze și străine. 
România este prezentă cu un 
pavilion in care sint expuse pro
duse ale industriei din domeniile 
electronicii, metalurgiei, chimiei, 
industriei ușoare și mobilei, in
dustriei alimentare, precum și 
alte bunuri de consum.

După deschiderea oficială, pa
vilionul românesc a fost vizitat 
de guvernatorul prefecturii 
Osaka, Ryoichi Kuroda, prima
rul municipiului Osaka, Yasumi 
Oshima. precum și de alți re
prezentanți ai organelor locale, 
care au făcut aprecieri pozitive 
cu privire la calitatea, și varie
tatea exponatelor românești.

Primire la Moscova.Leonid 
Brejnev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., l-a 
primit miercuri pe Isidoro Malmierca 
Peoli, ministrul relațiilor externe al 
Cubei. Convorbirea ce a avut loc cu 
acest prilej s-a referit la dezvol
tarea relațiilor bilaterale, precum și 
Ia unele probleme internaționale de 
interes reciproc.

Ministrul comerțului ui 
Greciei la Pekin. Li sien-m«, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a primit, miercuri, pe 
Gheorghios Panayotopoulos, ministrul 
comerțului al Greciei. A avut loc o 
convorbire la care a fost prezent și 
ministrul chinez al comerțului exte
rior, Li Cian.

Guvernul Cipruluia resP,ns 
propunerile comunității turce pri
vind reglementarea problemei ci
priote, a anuntat. miercuri, in ca
drul unei conferințe de presă preșe
dintele Republicii Cipru. Spyros Ky- 
prianou. „Am respins aceste propu
neri, considerînd că ele nu consti-

Victimele traficului ru
tier. Intr-un comunicat dat publi
cității Ia Geneva de Organizația In
ternațională a Muncii se arată că, în 
medie, in fiecare an 300 000 de oa
meni își găsesc moartea în acciden
te de circulație, iar 10 milioane sînt 
răniți.

Politia regimului rasist de la Sa
lisbury l-a împușcat pe George 
Simbi, vechi militant rhodesian îm
potriva discriminării rasiale. Versiu
nea oficială este că Simbi a fost 
omorît în fața casei sale pentru că 
a contravenit restricțiilor de circu
lație în vigoare în Rhodesia. In re
alitate însă, a declarat un purtător 
de cuvint al Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.), este 
vorba de un asasinat. „Georgfe Simbi, 
a precizat purtătorul de cuvint, era 
cunoscut ca un veritabil revoluționar, 
care s-a opus întotdeauna regimului 
de la Salisbury. A pretinde că a fost 
împușcat din pricina încălcării inter
dicțiilor de circulație este ridicol. Nu 
există nici o îndoială că el a fost 
asasinat".

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341, București Plata Sclntell nr 1. Tel 17 60 10 17 60 20 Abonamentele se fac ta oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi și InstitutH tn străinătate, abonamentele se fae prin ILEXIM — departamentul 
export-import presă, P. O. BOX 136—137 telex: 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTEU 40 360


