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ÎN ÎNTÎMPINAREA ZILEI DE 1 MAI

DIN ÎNTREAGA ȚARĂ-MESAJE

ALE INIJIA TIVEI Șl HĂRNICIEI
J

,CU PLANUL PE PA TRU LUNI ÎNDEPLINIT Alte județe

Sub președinția 

tovarășului Nitolae Ceaușesrii 

Ședința Biroului Executiv al Consiliulu

în întîmpinarea zilei de 1 Mai, colectivele industriale din 
județul Prahova raportează importante rezultate in muncă, 
in îndeplinirea planului pe 4 luni. De la începutul anului 
și pină in prezent, ele au dat peste plan 8 000 tone cărbune, 
peste 30 000 tone benzine, 70 000 tone motorine, 800 tone de- 
tergenți, aproape 500 tone etilenă, 450 tone polietilenă, 380 
tone dimetil tereftalat, 440 tone propilenă, 600 tone oțel 
aliat. 850 000 metri pătrați geam tras, 600 metri cubi che
restea, 8 000 hi produse lactate proaspete și alte produse 
finite. De asemenea, industria prahoveană și-a depășit pianul 
de export pe 4 luni. Producția suplimentară s-a obținut 
aproape în Întregime Pe seama creșterii productivității mun
cii. (Constantin Căprarul.

Realizind planul pe patru luni, cu trei zile înainte de ter
men. colectivele de oameni ai muncii din județul Hunedoara 
vor produce, pină la finele lunii aprilie, suplimentar, 73 
milioane kWh energie electrică, 12 000 tone cocs, 30 000 tone 
fontă, 22 000 tone oțel, 12 000 tone laminate, 500 tone mașini 
și utilaje pentru industria metalurgică, 28 000 mp placaje 
de marmură și dale mozaicate, 4 000 mc bușteni și lemn de 
mină, 30 000 mp țesături din mătase. în sectorul industriei 
alimentare se va realiza, în același timp, peste plan, 200 
tone carne pentru consum. 60 tone brinzeturi, 40 rone pro
duse zaharoase, care contribuie la mai buna aprovizionare 
a populației. (Sabin lonescu).

în aceste zile premergătoare tradiționalei sărbători a mun
cii de la 1 Mai. colectivele unităților industriale din județul 
Suceava raportează un remarcabil succes : îndeplinirea pla
nului Pe 4 luni la data de 28 aprilie. Realizările se regăsesc 
in importante sporuri de producție fizică, intre care : 1 100 
tone minereu de mangan, mașini-unelte de prelucrat metale 
în valoare de 4 milioane lei. 120 tone mașini și utilaje pen
tru exploatarea si prelucrarea lemnului, mobilă in valoare 
de 11 milioane lei. 40 tone preparate din carne, 100 tone 
lapte praf și alte produse necesare econ miei naționale. 
(Gheorghe Parascan).

Oamenii muncii din județul Bistrița-Năsă> I au îndeplinit, 
cu trei zile mai devreme, planul producției industriale pe 
primele 4 luni ale anului. De asemenea, ei au depășit cu 
6.3 la sută sarcinile de plan la export. Au fost livrate su
plimentar economiei naționale 252 000 mp țesături. însemnate 
cantități de construcții metalice, piese turnate din fontă, che
restea si alte produse. (Agerpres).

Ieri, 28 aprilie, industria județului Vrancea a îndeplinit 
prevederile de plan pe primele 4 luni ale anului. Succesul 
înregistrat a creat condiții ca, pină la încheierea perioadei 
amintite, să fie livrate peste plan produse de mecanică fină 
în valoare de 4 milioane lei, 3 500 metri cubi prefabricate 
din beton, 600 tone detergenți, 420 metri cubi cherestea, 
6 000 metri cubi bușteni, confecții în valoare de aproape 4 
milioane lei, bunuri alimentare și altele. întregul spor de 
producție s-a obținut in exclusivitate prin depășirea pro
ductivității muncii planificate. (Dan Drăgulescu).

Un important succes al constructorilor de pe Sebeș

Străpungerea ultimului tronson 
ai galeriei principale Oașa-Gîlceag
Cronica întrecerii socialiste 

in intîmpinarea zilei de 
1 Mai a consemnat, pe Va
lea Sebeșului, un important 
și semnificativ succes al 
constructorilor hidroenerge- 
ticieni.

Galeria principală de a- 
ducțiune Oașa-Gilceag, cu o 
lungime de 8,4 kilometri, re
prezintă unul dintre puncte- 
le-cheie ale șantierului. Pri
mul tronson al galeriei. Oa- 
șa-Prigoana, lung de 2 km, 
a fost străpuns in urmă cu 
un an. După acest prim re
zultat. oamenii lotului Pri
goana, ___
Moga“, cum sînt cunoscuți 
(maistrul Ion Moga fiind 
șeful lotului), si-au 
trat forțele spre 

^tronson al galeriei.

sau „oamenii lui

concen- 
celălalt 
$i*  re-

cent, după o ultimă puscare. 
minerii au început să-și sim
tă răsuflarea. Sosise momen
tul așteptat, clipa muncii îm
plinite. Șeful de brigadă Ion 
Andreica. împreună cu or
tacii săi Nicolae Gîtlan, Ion 
Crețu. Costache Cojocaru. 
Gheorghe Păun. Toader Pa- 
loșanu. Viorel Rus. Mircea 
Irimiciuc și alții s-au intîl- 
nit în galeria străpunsă cu 
Ion Paloșanu și Ion Tac, cu 
ortacii lor Nicolae Grătino- 
iu, Vasile Iliescu. Gheorghe 
Acatrinei, Ion Chindea și al
ții. Pe această galerie va 
porni apa din lacul de a- 
cumulare Oașa către turbi
nele din centrala Gilceag, 
unde acum se lucrează la 
montarea utilajelor. (Ștefan 
Dinică).

au încheiat însămînțările
Oamenii muncii de pe 

ogoarele județului Brăila 
au raportat in ziua de 27 
aprilie încheierea însămîn- 
țării porumbului pe întrea
ga suprafață planificată de 
peste 121000 hectare.

într-o telegramă adresa
tă C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, 
se arată : Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că in 
perioada ce urmează vom 
mobiliza mai mult for
țele și resursele materi
ale și umane de care dis
punem, vom face totul 
pentru realizarea sarcinilor 
de plan pe întregul cinci
nal, contribuind astfel, ală
turi de întregul popor, la 
traducerea în viață a mi
nunatului program de fău
rire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României 
spre comunism.

Și oamenii muncii din a- 
gricultura județului Praho
va au încheiat semănatul 
•porumbului boabe pe în
treaga suprafață prevăzută 
în plan.

în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de Co
mitetul județean Prahova 
al P.C.R., se spune : Vă a- 
sigurăm. mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că 
toți cei care își desfășoară 
munca pe ogoarele județu
lui își vor intensifica efor
turile și vor acționa cu toa
tă priceperea și capacitatea 
lor tehnico-organizatorică 
pentru îndeplinirea cu suc
ces a sarcinilor de mare 
răspundere ce le revin in 
anul 1978 și pe întregul cin
cinal. Sintem convinși că în 
felul acesta ne aducem 
contribuția la înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului, la în- 

aflorirea multilaterală 
României socialiste.

în județul Argeș au fost 
terminate în cursul zilei de

vineri însămînțările de pri
măvară.

în telegrama adresată 
C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de co
mitetul județean de partid, 
se arată : Vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe se
cretar general, că oamenii 
muncii din 
conducerea 
ganizațiilor 
mulați de 
sarcinile 
neavoastră, 
cupeți forțele pentru înfăp
tuirea neabătută a obiecti
velor Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționa
le ale partidului. Vă rugăm 
să primiți mulțumirile și 
recunoștința noastră fier
binte pentru grija constantă 
pe care o purtați dezvol
tării economico-sociale a 
județului Argeș, ca dc alt
fel tuturor județelor țării.

Vineri, oamenii muncii de 
pe ogoarele județului Con
stanța au terminat insămin- 
tarea porumbului pe cele 
peste 170 000 hectare.

în telegrama adresată cu 
acest prilej C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de Comitetul 
județean Constanta ai 
P.C.R., se spune : Vă asi
gurăm că, sub conducerea 
organelor și organizațiilor 
de partid, colectivele de 
muncă din unitățile agrico
le socialiste ale județului 
nostru vor milita neabătut 
și in continuare pentru în
făptuirea hotăririlor Con
gresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale 
partidului, pentru ridicarea 
producției agricole la nive
lul eforturilor făcute de sta
tul nostru socialist si al po
sibilităților de care dispu
nem.

însămînțarea porumbului 
pe întreaga suprafață pla
nificată s-a încheiat și în 
județul Dolj.

în telegrama adresată', 
C.C. al P.C.R., tovarășului^ 
Nicolae Ceaușescu, de Co-

agricultură, sub 
organelor și or- 
de partid, sti- 
indemnurile și 

date de dum- 
nu-și vor pre-

almitetul județean Dolj 
P.C.R., se spune : Vă asi
gurăm, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, sub condu
cerea organelor și organiza
țiilor de partid, toți lucră
torii ogoarelor din județ 
vor folosi întreaga lor ca
pacitate și putere de mun
că. baza tehnico-materială 
de care dispunem, spre a 
situa Doljul pe un loc frun
taș in întrecerea pentru 
sporirea producției agricole 
din acest an.

Comuniștii, lucrătorii o- 
goarelor — români, ma
ghiari și germani — din 
județul Brașov raportează 
la 28 aprilie că au încheiat 
campania însămințărilor la 
cartofi, sfeclă de zahăr, or- 
zoaică, porumb boabe, le
gume de sezon, plante fu
rajere și celelalte 
specifice perioadei.

într-o telegramă 
tă C.C. al P.C.R., 
șului Nicolae Ceaușescu, de 
Comitetul județean Brașov 
al P.C.R.. se arată : Rapor- 
tindu-vă aceste realizări, vă 
exprimăm, totodată, mult 
stimate tovarășe secretar 
general, cele mai calde 
mulțumiri pentru sprijinul 
permanent pe care îl acor
dați . județului nostru, ca 
de altfel tuturor județelor 
tării, pentru clarviziunea și 
înțelepciunea cu care con
duceți poporul român în 
măreața operă de edificare 
a societății socialiste multi
lateral dezvoltate si înain
tare a României spre comu
nism. asigurindu-vă. și cu 
acest prilej, că, intr-o strîn- 
să unitate, toți oamenii 
muncii din județul Brașov, 
avîndu-i in frunte pe co
muniști. vor acționa neobo
sit, sub semnul transformă
rii cantității înr-o nouă ca
litate in toate domeniile de 
activitate, pentru înfăptui
rea exemplară a obiective
lor stabilite de Congresul 
al XI-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

culturi

adresa- 
tovară-

Sub steag 
de purpură

r ODA TARII
IN PRIMAVABA
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în ziua de 28 aprilie a avut loc. sub 
președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Frontului Unității Socialis
te. ședința Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste.

în cadrul ședinței. Biroul Exe
cutiv a examinat raportul cu privire 
la activitatea desfășurată de consi
liile Frontului Unității Socialiste în 
anul 1977. apreciind rezultatele obți
nute de acestea in direcția mobiliză
rii oamenilor muncii la înfăptuirea 
prevederilor planului național unic 
de dezvoltare economico-socială a 
tării, a angajamentelor asumate in 
întrecerea socialistă.

Examinînd apoi componenta consi
liilor locale ale Frontului Unității 
Socialiste și a comisiilor pe domenii 
de activitate. Biroul Executiv a ho- 
tărit îmbunătățirea activității si com
ponentei acestora. întărirea mai pu
ternică a legăturii lor cu masele 
largi de cetățeni. în conformitate cu 
orientările si indicațiile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cuprinse în cu
vântările Ia plenara C.C. al P.C.R. 
din 22—23 martie a.c. și la Confe
rința pe tară a președinților consi
liilor populare, cu privire la lărgirea 
democrației socialiste, la crearea con
dițiilor și cadrului corespunzător de 
participare mai intensă la viata po
litică. social-economică si la munca 
de conducere din diferite domenii a 
unui număr mai mare de cetățeni 
care nu sint membri ai partidului 
comunist.

în continuare. Biroul Executiv a 
dezbătut și aprobat raportul privind 
desfășurarea acțiunii de constituire 
ă comisiilor pentru coordonarea și 
îndrumarea activității de control al 
oamenilor muncii, precum si de ale
gere a echipelor de control.

Biroul Executiv a aprobat propu
nerile cu privire Ia alcătuirea. într-o 
formă lărgită, a Comisiei 
pentru coordonarea și 
activității de control a 
muncii, 
varășul 
ședințe 
Uniunii 
România.

Biroul Executiv a discutat si 
aprobat raportul cu privire la activi
tatea internațională desfășurată de 
Consiliul National al Frontului Uni
tății Socialiste în anul 1977 si planul 
de relații externe al Consiliului pe 
anul 1978. conceput pe baza sarcini
lor și orientărilor din raportul to-

centrale 
indrumarea 

oamenilor 
avind ca președinte pe to- 
Gheorghe Petrescu, vicepre- 
al Consiliului Central al 

Generale a Sindicatelor din

IERI A

Ceausescu . Iavarășului Nicolae 
Conferința Națională a P.C.R.

Biroul Executiv a dat 
apreciere rolului deosebit al to
varășului Nicolae Ceaușescu in 
elaborarea si transpunerea în viată 
a politicii externe a Republicii So
cialiste România.. activității dinamice 
și perseverente a secretarului general 
al partidului, președintele republi
cii. președintele Frontului Unității 
Socialiste, pentru dezvoltarea rela
țiilor internaționale ale României si 
participarea să la schimbul mondial 
de valori, contribuției sale, ce se 
bucură de un larg prestigiu, la 
eforturile pentru solutionarea justă a 
marilor probleme care confruntă 
omenirea contemporană.

Membrii Biroului Executiv si-au 
exprimat deplina satisfacție fată de 
rezultatele deosebit de rodnice ale 
vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu în 
Statele Unite ale Americii. apre
ciind-o ca un eveniment de cea mai 
mare însemnătate, cu profunde con
secințe pozitive pe planul raporturi
lor româno-ameri'Cane si cu o amplă 
rezonantă în sfera vieții interna
ționale.

Examinînd constituirea și folosirea 
Fondului Solidarității Internaționale, 
Biroul Executiv a constatat cu sa
tisfacție că acest fond s-a bucurat 
și se bucură în continuare de spri
jinul și contribuția maselor largi de 
oameni ai muncii de la orașe și sate 
—- expresie a sentimentelor de soli
daritate a poporului român cu lupta 
de eliberare socială și națională a 
popoarelor de pretutindeni, a atitudi
nii sale umaniste fată de cei care au 
avut de suferit în urma unor cala
mități naturale.

A fost aprobat, de asemenea, pla
nul de muncă al Biroului Executiv 
pe primul semestru al acestui an, 
care cuprinde măsuri menite să asi
gure in continuare indrumarea efi
cientă a activității consiliilor Fron
tului Unității Socialiste.

în cadrul ședinței, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a apreciat activi
tatea desfășurată de consiliile și 
comisiile Frontului Unității Socia
liste, subliniind totodată necesitatea 
creșterii rolului acestora in mobili
zarea și antrenarea maselor largi de 
oameni ai muncii, de cetățeni, la 
înfăptuirea sarcinilor trasate de 
Congresul al XI-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Referindu-se la activitatea 
control a comisiilor oamenilor mun
cii. la creșterea eficientei si contri
buției acestora la cunoașterea, apli
carea și respectarea hotăririlor de

o înaltă 
al 

Ceausescu

de

partid și a legilor țării, secre 
general al partidului a recoma 
să se pună un accent deosebit 
această activitate pe solution 
cit mai rapidă a propunerilor și 
sizărilor oamenilor muncii, in sc 
lichidării lipsurilor și neajunsu 
care mai există in comerț, in s 
serviciilor și in alte domenii. ■ 
tru educarea socialistă a person 
lui muncitor din toate unitățile 
puse controlului.

în legătură cu lărgirea compor 
ței consiliilor și comisiilor 10 
ale Frontului Unității Socialiste, 
varășul Nicolae Ceaușescu a ind 
ca cea mai mare parte a membr 
comisiilor să fie formată din cetă 
nemembri de partid, crescind. totc 
tă. in mod corespunzător, număru 
cestora în consiliile F.U.S.. pentr 
se crea astfel cadrul corespunzi 
în vederea participării cit mai 1< 
a cetățenilor patriei, indiferent 
naționalitate, la activitatea poli' 
și obștească.

Referitor la activitatea internai 
nală desfășurată de Frontul Unit: 
Socialiste, secretarul general al pai 
dului a relevat necesitatea intensi 
carii acesteia, de a se acționa n 
activ și pe linia F.U.S. pentru den 
cratizarea relațiilor dintre state, fs 
rirea unei noi ordini economice 
politice in lume, soluționarea pe ci 
politică a problemelor litigioase șl 
stărilor conflictuale, pentru prom 
varea ideilor păcii. înțelegerii si c 
laborării internaționale.

Secretarul general al partidului 
indicat, de asemenea, să se action 
ze in continuare pe linia constituii 
Fondului românesc al Solidarită’ 
Internaționale, recomandînd organ 
zarea, în acest scop, a unui num; 
mai mare de manifestări cultura 
artistice și- sportive care să repri 
zinte o sursă importantă de formai 
a fondului și, implicit, o expresie < 
locventă a sentimentelor internați! 
naliste ale poporului român.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a re 
comandat Consiliului Național i 
Frontului Unității Socialiste, orga 
nizațiilor componente ale F.U.S. si 
extindă legăturile lor de colaborar- 
cu organisme similare din țările so 
cialiste, din alte țări, cu partide de 
mocrate. cu mișcări de eliberare na 
tională, cu alte forțe progresiste d< 
pretutindeni. Totodată, secretarul ge
neral al partidului a indicat să se 
intensifice activitatea pentru cu
noașterea realităților și realizări
lor României socialiste peste hotare, 
pentru popularizarea 
făptuiri ale poporului 
ra de edificare a noii

AVUT LOC ÎN CAPITALĂ

.. '*  
mărețelor în- 
nostru in ope- 
orînduiri.

Adunarea de constituire a Centrului
Național pentru promovarea prieteniei 
și colaborării cu alte popoare (C.N.P.C.)
Sub egida Frontului Unității So

cialiste. in aula Bibliotecii centrale 
universitare din Capitală a avut loc, 
vineri după-amiază, adunarea de con
stituire a Centrului Național pentru 
promovarea prieteniei si colaborării 
cu alte popoare (C.N.P.C.).(Continuare in pag. a IV-a)

E MAI și-n zvon aprins de bucurie 
Ni se înalță țara-n piscuri, sus, 
Căci pentru viitor, la temelie, 
O dragoste și-o flacără am pus.

E MAI ÎNTîl și-i inima fierbinte 
Și viselor noi aripe le cresc, 
Sub steag de purpur mergem înainte 
Pe plaiul de legendă românesc.

E MAI șî-adie-un vînt de primăvară 
Ce mîngîie în brazda de pămînt 
Firul de grîu țîșnit din bezne-afară 
Spre aurul din soare alergînd.

E MAI ÎNTÎI și-i inima o floare 
De cintec luminat de cer senin, 
E-a muncii minunată sărbătoare 
Și-i gînd de împlinire mai deplin

Viorel COSMA

Sentiment

Munca e însăși viața, rostul nostru ; 
ca sănătatea ni-i, și bucurie — 
cînd scrim, cînd batem cu ciocanul, 
cînd măcinăm sau punem bobu-n glie.

Ea-i fericirea de-a vedea cu ochii 
rodul de-o viață-n ceasul serii, plin 
recolta devenită avuție, 
comoară scumpă pentru cei ce vin.

Astfel se leagă șirul nesfîrșit 
de bucurii mai mari ori mai mărunte : 
prin mîini de muncitori ce s-au unit 
peste meridianele cărunte

Astfel se încălzește luminos 
celui ce-a muncit cu-nflăcărare ;inima

în fluxul zămislirii de frumos 
el e stăpîn pe taina cea mai

LASZL6FFY
In românește de Dim

mare.

Aladâr
RACHICI

La adunare au participat tovarășii 
Stefan Voitec. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R,, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
Virgil Cazacu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Politic Execu
tiv, secretar al C.C. al P.C.R,, 
Stefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul afaceri
lor externe, Miu Dobrescu. mem
bru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. pre
ședintele Consiliului Culturii si Edu
cației Socialiste. Vasile Musai, secre
tar al C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. 
al P.C.R. și ai guvernului, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, or- 

' ganizatii de masă si obștești, oameni 
ai muncii din întreprinderi bucu- 
reștene. oameni de știință si cul
tură.

Adunarea a fost deschisă de tova
rășul Ștefan Voitec, care a relevat 
importanța constituirii, din inițiativa 
secretarului general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a Cen
trului Național pentru promovarea 
prieteniei si colaborării cu alte po
poare. organism obștesc ce se Înscrie 
ca un pas important pe linia aplică
rii măsurilor stabilite de Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R, pri
vind dezvoltarea legăturilor si ampli
ficarea schimburilor internaționale 
ale României in domeniile culturii, 
educației, științei si informațiilor. 
Extinderea si diversificarea colabo
rării cu alte țări si popoare in 
aceste domenii, a arătat vorbitorul, 
reprezintă o parte integrantă a orien
tărilor generale stabilite de Congre
sul al XI-lea. de Programul parti
dului nostru privind dezvoltarea am
plă. pe multiple planuri, a raporturi
lor cu toate tarile socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cu toate 
statele lumii, indiferent de sistemul 
lor social. Pornind de la cerințele 
reale ale fazei actuale a dezvoltării 
economico-sociale a României pe ca
lea edificării societății socialiste mul-

noile reali-tilateral dezvoltate, de la 
tăți ale lumii contemporane, partidul 
nostru promovează larg și activ schim
burile pe tărîm cultural-științific, in 
domeniul invățămintului și informa
țiilor, contactelor umane, cu convin
gerea că acestea au un rol însemnat 
in afirmarea unei politici noi. de 
egalitate și echitate, de înțelegere, 
apropiere și conlucrare pașnică intre 
popoare.

Mărețele realizări obținute de po
porul român pe făgașul noii orindu- 
iri, dezvoltarea în ritm rapid a eco
nomiei. științei și culturii, perfecțio
narea continuă a democrației socia
liste, politica externă dinamică a 
României, contribuția sa constructi
vă la soluționarea marilor probleme 
care confruntă omenirea se bucură 
astăzi în lume de o prețuire și un 
prestigiu neegalate in întreaga sa is
torie. Mărturii elocvente sint aprecie
rile excepționale de pretutindeni in 
lume la adresa personalității și acti
vității secretarului general al parti
dului. președintele tării, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a rolului său 
esențial în elaborarea și promovarea 
politicii României, de prietenie si în
țelegere, între națiuni, de pace si 
colaborare în întreaga lume, atenția 
cu care sînt urmărite si importanta 
care se acordă acțiunilor întreprinse 
Si pozițiilor exprimate de România 
socialistă. Se impune deci, ca o con
secință logică, necesitatea ca și par
ticiparea țării noastre la circuitul 
mondial al valorilor spirituale să 
fie mereu pe măsura izbinzilor 
reale obținute în toate domeniile de 
activitate, să facă 
și să dea expresie 
nalității creatoare 
porului român.

A luat apoi cuvintul tovarășul Va
sile Mușat. care, in lumina hotăririi 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., a subliniat rațiunile con
stituirii C.N.P.C., rolul ce revină 
acestuia în promovarea prieteniei și 
schimburilor culturale cu alte po
poare.

cunoscută lumii 
superioară origi- 
a geniului po-

(Continuare in pag. a IV-a)

Sub soarele socialismului, Miercurea Ciuc a înflorit în ultimul deceniu într-o mâsurâ ce nu-și găsește corespondent în întreaga sa istorie Foto : Eugen Dichiseam»
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—— Prin scrisori și telegrame adresate------- -
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

membrii de partid cu stagiu din ilegalitate 
exprimă calde mulțumiri șiprofunda lor recunoștință 
pentru recenta măsură de majorare a pensiilor

La Comitetul Central al partidului, pe adresa tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, continuâ sâ sosească telegrame și scrisori prin care membrii 
de partid cu stagiu din ilegalitate din întreaga țară își exprimă sentimen

tele de profundă recunoștință șl mulțumire pentru grija deosebită pe care 
conducerea partidului și statului, personal secretarul general al partidului, 
o manifestă pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor lor de viață.

ÎNCEPtND DE LA 1 MAI

hi categorii de oameni ai muncii 
beneficiara de majorarea retribuțiilor 

Lucrătorii din silvicultură, industria locală și activitățile cuprinse la alte 
ramuri ale industriei, din domeniul ocrotirii sănătății și asistenței 

sociale, din administrație și instituții financiare

în telegrama adresată de mem
brii de partid cu stagiu din ilega
litate din sectorul 4 al municipiului 
București se arată : „Această mă
sură luată din inițiativa dumnea
voastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, parte integran
tă a Programului partidului de ri
dicare a nivelului de trai material 
și spiritual al întregului popor, 
ilustrează înaltul umanism ce vă 
caracterizează, precum și aprecie
rea deosebită care o acordați ac
tivității și contribuției cadrelor de 
partid din ilegalitate la edificarea 
noii noastre orânduiri. Folosim 
acest prilej pentru a ne exprima 
încă o dată, alături de toți oamenii 
muncii din țara noastră. înalta 
prețuire și totala adeziune față de 
politica internă șl externă a parti
dului. în aceste momente emoțio
nante pentru noi — se arată în te
legramă — vă rugăm, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. să primiți 
gindurile noastre de mulțumire, cele 
mai curate si mai frumoase urări 
de sănătate, fericire, viată înde
lungată și putere de muncă, pen
tru a putea obține noi și mari 
succese în măreața operă de con
struire a comunismului în patria 
noastră, pe care o conduceți cu 
fermitate si clarviziune, cu devota
ment și abnegație".

Membrii de partid cu stagiu din 
ilegalitate din județul Viicea ara
tă. printre altele. în telegrama lor : 
„Odată cu întreaga noastră națiune, 
vă mulțumim din adincul inimii, 
mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru înalta gri
jă pe care o manifestați permanent, 
zi de zi, pentru creșterea nivelului 
de trai material și spiritual al po
porului — telul suprem al politicii 
partidului nostru. Am simțit și noi, 
membrii de partid cu stagiu din 
ilegalitate, din plin și permanent 
această grijă și ne exprimăm re
cunoștința sinceră pentru majora
rea pensiilor noastre cu începere 
de la 1 aprilie a.c., pentru căldura 
și dragostea pe care conducerea 
partidului, personal dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, le manifestați 
față de noi în contextul preocupă
rilor dumneavoastră generale pen
tru continua prosperitate și înflo
rire a patriei noastre dragi."

„Am luat cunoștință cu deosebi
tă satisfacție și emoție de conți
nutul Decretului prezidențial cu 
privire la majorarea pensiilor 
noastre — adoptat în contextul po
liticii partidului nostru de creștere 
necontenită a nivelului de trai al 
întregului nostru popor — se spu
ne în telegrama adresată de 
membrii de partid cu stagiu 
din ilegalitate din județul Mureș. 
Sîntem mindri de minunatele 
rezultate obținute de poporul 
nostru în toate domeniile ac
tivității economico-sociale, de 
modul în care partidul a re
zolvat problema națională în spi
ritul marxism-leninismului aplicat 
creator la condițiile istorice ale 
României, asigurând în acest fel 
deplina egalitate în drepturi a tu
turor fiilor scumpei noastre patrii. 
Avem cele mai alese sentimente 
față de dumneavoastră, mult iubi
te și stimate tovarășe secretar ge
neral, personalitate politică proe
minentă a mișcării comuniste și 
muncitorești, a vieții internaționa
le, pentru contribuția hotăritoare 
pe care o aveți la elaborarea și 
înfăptuirea politicii partidului și 
statului nostru, prestigiul Români
ei socialiste, al poporului nostru 
fiind astfel strîns legat de presti
giul și numele dumneavoastră, a- 
preciat Pe toate meridianele lumii".

într-o altă telegramă adresată 
secretarului general al partidului 
se arată : „Este o mare onoare și 
bucurie pentru noi. cei peste 400 
de militanți din ilegalitate ai Parti
dului Comunist Român din secto
rul 1 al Capitalei, de a ne exprima 
astăzi cele mai înalte sentimente 
de dragoste si stimă fată de grija 
permanentă pe care o acordați 
dumneavoastră personal, mult iu
bite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, celor cu stagiu îndelun
gat in rândurile partidului. Prin 
această nouă si evidentă dovadă de 
prețuire a muncii noastre, noi ve
dem dragostea dumneavoastră pen
tru oameni, virtuțile unui adevărat 
revoluționar, care știe ca nimeni al
tul să dea faptei noblețe, să gîn- 
dească ca un încercat vizionar vii
torul de aur al României socialiste, 
in drumul ei spre comunism.

Vă sîntem recunoscători pentru 
grija pe care o purtați celor care în 
anii grei ai ilegalității au luptat cu 
indtrjire. cu înflăcărare, pentru 
destinele noi ale României. Mereu 
cu gîndul si cu fapta vom fi. în ca
drul Partidului Comunist Român, 
lîngă dumneavoastră, tovarășe se
cretar general al partidului, care 
cu înțelepciune si fermitate condu
ceți România pe cele mai înalte 
culmi de civilizație si progres so
cial".

„Cu ocazia majorării pensiei — 
se spune în scrisoarea adresată se
cretarului general al partidului, 
scrisoare semnată de Vargancsrk 
Iosif, membru de partid din ilega
litate din anul 1925. în prezent 
membru al Colegiului județului 
Harghita — vă mulțumesc din 
toată inima, partidului și dumnea
voastră personal. Voi activa și in 
viitor cu elan comunist pentru 
construirea comunismului in patria 
noastră dragă".

„Noi, comuniștii pensionari cu 
stagiu din ilegalitate din sectorul 3, 
municipiul București, ne îndreptăm 
si cu această ocazie gîndul nostru 
de profundă recunoștință si mulțu
mire spre dumneavoastră, mult iu
bite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, fiu credincios si devo
tat al poporului român, luptător 
hotărât pentru cauza socialismului, 
a păcii si progresului în lume, 
pentru grifa ce o manifestați fată 

de noi. cei care, sub conducerea 
partidului si a dumneavoastră, am 
luptat neobosit pentru făurirea unei 
Românii libere si .prospere. Ca în
totdeauna. dumneavoastră. mult 
iubite si stimate tovarășe secretar 
general, ati fost inițiatorul măsuri
lor de creștere a retribuției oame
nilor muncii, a pensiilor de asigu
rări sociale de stat, a majorării alo
cațiilor pentru copii, al tuturor mă
surilor care să facă viata întregu
lui nost.ru popor tot mai îmbelșu
gată. Ați așezat la baza relațiilor 
din societatea noastră principiile 
eticii si echității socialiste, uma
nismul socialist. Dacă patria noas
tră socialisță se bucură de un imens 
prestigiu în lume si este cunoscută 
pe toate meridianele globului, 
aceasta se datorește personalității 
dumneavoastră, imensei contribuții 
ce o aduceți întăririi colaborării 
între popoare, triumfului ideilor si 
cauzei socialismului si păcii, făuri
rii unei lumi mai drepte si mai 
bune pe planeta noastră."

Un grup de membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate din Cluj- 
Napoca : Anca Iosif, Dezo Suzana, 
Elbe Anca. Crestein Anna. Kalkay 
Istvan, Prine Iren, Florian Vera, 
Takacs Ioan, Neciu Dumitru, Vince 
Francisc, Orbok Geza, Amasi Ar
min, Bariu Ștefan, Markovici Zol- 
tan. Miciu Ioan, Dimiftache Ioan, 
Rozenthal Jakab, Szel Gergely, 
Baki Elisabeta, Vass Iosif, Schwei
ger Ludovic, Vereș Pal, Petra Ni
colae. Szilagyi Iosif, Farkas Mauri- 
tiu, Kallos Vilcovici Ecaterina își 
exprimă într-o telegramă bucuria 
fată de condițiile bune _ de viață 
asigurate astăzi în România tutu
ror cetățenilor, indiferent de națio
nalitate. „Vă rugăm să primiți, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. sentimentele noastre 
profunde de recunoștință pentru a- 
jutorul pe care ni-1 oferiți nouă și 
familiilor noastre. Noi vedem și în 
aceasta o expresie grăitoare a 
stimei și prețuirii de care ne 
bucurăm din partea conducerii 
partidului, a dumneavoastră per
sonal. noi membrii de partid care 
am activat in anii grei ai orîndui- 
rii burghezo-moșierești în lupta 
pentru victoria clasei muncitoare 
împotriva claselor asupritoare, pen
tru eliberarea României de sub ju
gul fascist. Sîntem pe deplin con
vinși că acest gest profund tovără
șesc ne obligă, și în acest context 
vă încredințăm, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. că și pe 
viitor vom depune eforturi susținu
te pentru îndeplinirea tuturor sar
cinilor ce ne revin din hotărîrile 
adoptate de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidu
lui".

în telegrama adresată de membrii 
de partid cu stagiu din ilegalitate 
din sectorul 6 al Capitalei se spu
ne, între altele : „Am luat cunoș
tință cu deosebită si nețărmurită 
satisfacție despre inițiativa dum
neavoastră privind majorarea pen
siilor acelora care au slujit cu 
credință și devotament cauza Parti
dului Comunist Român încă din 
anii ilegalității. Vă asigurăm 
pe dumneavoastră, mult iubite 
conducător, asigurăm partidul nos
tru. întregul popor că membrii de 
partid cu stagiu din ilegalitate vor 
face totul ca împreună cu toți oa
menii muncii din sectorul 6 să ne 
aducem în continuare contribuția, 
după puterile si capacitatea noastră. 
Ia traducerea în viată a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al partidului 
și ale Conferinței Naționale a 
partidului".

în scrisoarea sa. Curiac Alexan
dru din București, str. Popa Soare 
nr 23, sectorul 1, membru de partid 
din ilegalitate, arată, printre altele: 
„Această măsură reflectă încă 
o dată grija pe care dumneavoastră 
personal o purtați întregului popor, 
comuniștilor care și-au consacrat 
întreaga lor activitate pentru în
făptuirea socialismului si comunis
mului în tara noastră. Rămîn ace
lași ostaș al partidului și mă an
gajez și pe viitor să-mi aduc con
tribuția la realizarea grandiosului 
program aprobat de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Ro
mân. Vă mulțumesc din inimă și 
vă urez multă sănătate și fericire 
pentru binele patriei și al poporu
lui român".

„Ca membru de partid din anul 
1929 — se spune în scrisoarea 
adresată de Keresztes Geza, mem
bru de partid cu stagiu din ilegali
tate — trăiesc momente de adîncă 
emoție, satisfacție deplină si mîn- 
drie patriotică pentru că astăzi sint 
împreună cu toii fiii patriei martor 
al uriașelor prefaceri si înnoiri în 
viata economico-socială a tării, că 
idealurile pentru care au luptat 
înaintașii, uneori pînă la sacrificiul 
suprem, au devenit realitate, avînd 
convingerea că aceste grandioase 
transformări sint rod al conducerii 
științifice de către Partidul Comu
nist Român, in fruntea căruia vă 
aflați dumneavoastră, neobosit re
voluționar si comunist, fiu credin
cios si devotat al minunatului nos
tru popor, exemplu de dăruire, cu
tezanță și pasiune în tot ceea ce fa
ceți".

în scrisoarea ea. Blagoîev Milan, 
din Timișoara, membru de partid 
cu stagiu din ilegalitate, subliniază 
printre altele : „Ca de atîtea ori 
de cînd conduceți destinele patriei 
și ale partidului, si de data aceasta 
ati dat dovada grijii ce-o purtați 
celor ce muncesc și acelora care 
în anii întunecați ai regimului 
burghezo-mosieresc au luptat sub 
conducerea partidului pentru o 
patrie înfloritoare și socialistă. 
Multumindu-vă din tot sufletul meu 
pentru faptul că mi-ati făcut 
bătrînetea mai fericită, vă asigur, 
scumpe tovarășe Ceausescu, că si 
de aici încolo voi fi ostas devotat 
al partidului si voi îndeplini fără 
șovăire programul său minunat de 
construire a socialismului și comu

nismului în scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România".

„Pensionarii membri de partid 
cu stagiu din ilegalitate din secto
rul 8 ai municipiului București, 
alături de întregul nostru popor, 
vă mulțumim din adincul inimii, 
dumneavoastră. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. patriot în
flăcărat și internaționalist con
secvent. pentru minunatele condiții 
de muncă si viată create oameni
lor muncii, tuturor cetățenilor pa
triei noastre. Angajați ferm, 
alături de întreaga noastră na
țiune socialistă, pe drumul lumi
nos al comunismului, ne exprimăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
totala adeziune fată de politica in
ternă si externă a partidului și 
statului nostru în fruntea cărora vă 
aflați dumneavoastră, exemplu de 
dăruire cetățenească si patriotică, 
de grijă neobosită pentru liberta
tea și fericirea poporului, pentru 
destinele întregii omeniri. Perso
nalitate eminentă a vieții politice 
contemporane, v-ati cîstigat prețui
rea binemeritată a întregii lumi 
pentru deosebita contribuție pe care 
ati adus-o și o aduceți în per
manență la promovarea idealurilor 
de progres, egalitate si indepen
dentă a tuturor popoarelor lumii, 
pentru înălțarea României pe cul
mile civilizației și bunăstării".

„Alături de femeile din scumpa 
noastră patrie — scrie Kaylik Roza
lia, din Sibiu, membră de partid 
din ilegalitate — astăzi cind grija 
partidului nostru, prin politica sa 
înțeleaptă, ne-a acordat o atenție 
deosebită prin majorarea pensiilor, 
iubite și mult stimate tovarășe 
secretar general, permiteti-mi să 
vă adresez via mea recunoștință 
pentru grija permanentă ce o ma- 
.nifestați față de creșterea bună
stării materiale și spirituale a po
porului, pentru îmbunătățirea con
dițiilor de muncă și viață, pentru 
crearea tuturor acelor condiții care 
să ne permită o participare activă 
la traducerea în viață a politicii 
interne și externe a partidului nos
tru. Vă încredințez că. alături de 
femeile din patria noastră! voi de
pune și în continuare întreaga mea 
capacitate, devotamentul în slujba 
înfăptuirii telurilor mărețe înscrise 
pe stindardul partidului nostru co
munist".

„Mulțumindu-vă din adincul ini
mii noastre pentru condițiile de 
viață ce ni le-ați asigurat — se 
spune în scrisoarea semnată de 
Wexler Janeta. Iusca Costache, 
Peisic Iancu, Popescu Ernest din 
Botoșani — ne îndreptăm gindurile 
pline de dragoste și recunoștință, 
pentru tot ceea ce ati făcut si fa
ceți pentru binele, fericirea și 
prosperitatea țării noastre socia
liste. în anii grei ai ilegalității 
ne-am înregimentat în rindurile 
partidului cu singura si fierbintea 
dorință de a contribui la făurirea 
unei lumi drepte pentru cei ce 
muncesc, la înfăptuirea idealului 
partidului pentru care nu ne-am 
cruțat forțele și elanul, puterea de 
sacrificiu. Cu aceeași vigoare am 
participat în anii de după 23 Au
gust 1944 la toate marile bătălii ale 
partidului pentru făurirea noii orân
duiri. Datorită dumneavoastră, mun
ca noastră este și astăzi răsplătită. 
Primiți din partea noastră, stimate 
Si iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
urarea de sănătate si viată lungă 
pe care v-o dorim din toată inima, 
spre fericirea întregului popor ro
mân".

în scrisoarea lui Csiki Ja
nos, din Tg. Mureș, strada Ar
geșului nr. 8, se spune : „Mult sti
mate și iubite tovarășe Ceausescu, 
din partea mea, care v-am cunos
cut încă din anul 1934, în Bucu
rești, vă mulțumesc foarte mult 
pentru grija pe care ne-o purtați 
nouă, foștilor ilegaliști ai mișcării 
muncitorești revoluționare din pa
tria noastră, prin care căutați ca 
să putem trăi o bătrinețe plăcută 

‘și fericită, și vă asigur atît pe 
dumneavoastră, cit si Partidul nos
tru Comunist Român că și de acum 
înainte voi munci ca și pină acum, 
în vederea întăririi unității parti
dului nostru si înfăptuirii sarcinilor 
care stau în fata partidului nostru, 
cit si în interesul înfrățirii națio
nalităților conlocuitoare cu poporul 
român".

„Am luat cunoștință cu deosebi
tă emoție și bucurie de Decretul 
cu privire la majorarea pensiilor 
comuniștilor cu stagiu din ilegali
tate — se arată în telegrama adre
sată de membrii de partid cu sta
giu din ilegalitate din sectorul 2 al 
Capitalei — expresie a perseveren
ței cu care dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, militați pentru transpu
nerea în viață a principiilor eticii 
și echității socialiste, pentru ridica
rea continuă a nivelului de trai al 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră. Vă rugăm să ne îngăduiți 
să vă mulțumim din inimă pentru 
grija permanentă ce o purtați tutu
ror cetățenilor patriei, să vă adre
săm și cu acest prilej omagiul nos
tru fierbinte, recunoștința noastră 
nemărginită, să vă urăm sănătate, 
fericire, viață îndelungată pentru 
binele scumpei noastre patrii, pen
tru triumful cauzei socialismului și 
păcii în întreaga lume".

Traian Iuliana și Gancz Terezia 
din Toplița, județul Harghita, mem
bre de partid cu stagiu din ilega
litate, subliniază că „măsurile și 
hotărîrile luate de partidul si sta
tul nostru pentru continua ridicare 
a nivelului de viată material și spi
ritual al poporului, pentru majora
rea retribuției și pensiilor deschid 
noi perspective luminoase pentru 
toti oamenii muncii. Ne exprimăm 
din toată inima cele mai alese sen
timente de dragoste și prețuire, 
mulțumirea noastră, stima și res
pectul pentru grija deosebită ce 
ne-o purtati, pentru măsurile și ho
tărîrile înțelepte stabilite prin do
cumentele programatice ale parti

dului și statului nostru. Dorim să 
vă mulțumim încă o dată pentru 
viata noastră fericită, bătrînetea 
noastră lipsită de griji, omenia cu 
care sîntem înconjurate la tot pa
sul".

Subliniind deosebita bucurie și 
satisfacție prilejuite de Decretul 
prezidențial privind majorarea pen
siilor, în telegrama adresată de 
membrii de partid cu stagiu din i- 
legalitate din sectorul 7 al Capi
talei se spune, între altele : „Vă 
rugăm să primiți întreaga noastră 
gratitudine și cele mai alese senti
mente de recunoștință pentru grija 
adîrrc umană ‘ce o purtați îmbună
tățirii permanente a condițiilor de 
viață ale întregului popor. Este 
pentru noi un minunat prilej de a 
ne reafirma profundul atașament, 
totala noastră adeziune fată de în
țeleaptă politică internă si externă 
a partidului și statului nostru, rod 
al gîndirii dumneavoastră creatoa
re. al activității pline de dăruire ce 
o desfăsurați pentru înflorirea 
României socialiste, pentru feri
cirea si prosperitatea poporului ro
mân".

în telegrama adresată de vechii 
militanți ai partidului cu stagiu 
din ilegalitate din județul Covasna 
— români, maghiari și de alte 
naționalități, se arată, printre al
tele : „Noua creștere a pen
siilor este încă o dovadă a faptu
lui că în orînduirea noastră socia
listă prețuirea activității oameni
lor muncii nu încetează odată cu 
reducerea capacității de muncă și 
că omul rămîne întotdeauna bunul 
cel mai de preț al societății. Nimic 
nu este mai îmbucurător pentru 
noi decît să vedem că ceea ce 
pentru noi. cei ce am luptat alături 
de dumneavoastră în ilegalitate, 
constituia doar un vis este astăzi 
fapt împlinit. Vă rugăm să ne 
credeți că nu partea materială a 
acestei hotărîri ne-a emoționat 
profund, ci umanismul pe care il 
îmbracă ea. atenția constantă față 
de aprecierea luptei noastre revo
luționare, plină de sacrificii, pri
vată adesea de libertate, pusă în 
slujba înaltelor idealuri ale socia
lismului si comunismului".

„Ca vechi militanți ai mișcării 
comuniste și muncitorești care 
v-am cunoscut și am luptat alături 
de dumneavoastră și de tovarășa 
Elena Ceaușescu. în anii grei ai 
ilegalității, în cadrul organizației 
din fostul sector 3 — albastru, care 
ne-am dedicat întreaga viață cau
zei socialismului — se arată în te
legrama adresată de membrii de 
partid cu stagiu din ilegalitate din 
sectorul 5 al Capitalei — sîntem 
fericiți să vedem cum toate năzu
ințele și idealurile noastre s-au 
transformat în realitate și Româ
nia, sub conducerea dumneavoas
tră, iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, devine pe zi ce 
trece tot mai puternică și înflori
toare, tot mai prețuită și stimată 
ne toate meridianele lumii. 
Remarcabilele succese în dez
voltarea economico-socială în actu
alul cincinal au creat condițiile 
pentru majorarea substanțială a 
retribuției tuturor oamenilor mun
cii, a pensiilor și a celorlalte ve
nituri ale populației, iar noile mă
suri economico-financiare aprobate 
de plenara C.C. al P.C.R. din ini
țiativa dumneavoastră creează po
sibilitatea obținerii de noi venituri 
pentru oamenii muncii. Vă mulțu
mim din toată inima, stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru atenția și considerația pe 
care Ie acordați cu toate ocaziile 
vechilor militanți ai mișcării mun
citorești și democratice din țara 
noastră".

„în același cuget și simțire cu 
întregul nostru popor, membrii de 
partid cu stagiu din ilegalitate din 
județul Dolj își exprimă senti
mentele de mîndrie și profundă 
satisfacție pentru realizările de 
însemnătate istorică înfăptuite în 
anii luminoși ai socialismului. 
Sîntem mindri și bucuroși că 
în fruntea partidului și statului 
vă avem pe dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
conducător încercat al înaintării 
țării noastre pe drumul progresu
lui și civilizației socialiste, al a- 
firmării tot mai puternice a Româ
niei pe plan mondial. Și noi am 
urmărit cu cel mai viu interes și 
profundă satisfacție noua solie de 
pace și colaborare internațională 
pe care a reprezentat-o recenta vi
zită efectuată de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în Statele Unite 
ale Americii. Sîntem cit se poate 
de fericiți că atît dumneavoastră, 
cît și România — țara noastră 
scumpă — deveniți mai cunoscut! 
și mai apreciați în lume".

„Purtînd în inimi cea mai fierbin
te recunoștință pentru modul stră
lucit în care conduceți destinele po
porului nostru, lupta sa revolu
ționară pentru făurirea viitorului 
comunist, noi. membrii de partid 
din județul Satu Mare cu stagiu 
din ilegalitate, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, ne 
îndreptăm gindurile si sentimentele 
pline de recunoștință către dum
neavoastră. cel mai înțelept fiu al 
partidului si tării. în semn de dra
goste si profundă mulțumire pen
tru măsura de a se spori cuantumul 
pensiei militanților din ilegalitate. 
Asemenea întregii noastre națiuni, 
exprimăm adincul sentiment de 
mindrie patriotică față de roadele 
deosebit de bogate ale strălucitei 
solii de pace, prietenie și colabo
rare a poporului nostru, pe care, 
împreună cu eminenta și distinsa 
dumneavoastră tovarășă de viață și 
luptă revoluționară, ați purtat-o pe 
pămîntul Americii, contribuție de 
mare preț la cauza păcii, la afirma
rea cu putere a noilor principii ce 
trebuie să guverneze relațiile din
tre state".

Acțiunea de majorare, în prima 
etapă, a retribuțiilor oamenilor mun
cii— începută în vara anului trecut 
și stabilită să se încheie la 1 iunie 
anul acesta, cu 3 luni mai devreme 
decit fusese prevăzut initial — se 
apropie de sfîrșit. Printre cei aproa
pe 440 000 de oameni ai muncii care 
vor beneficia de la 1 mai de majo
rarea retribuțiilor se află LUCRATO
RII DIN SILVICULTURA, cei care 
se ocupă de îngrijirea și întineri
rea pădurilor. de administrarea 
patrimoniului forestier al țării — 
îndeletnicire cu o bogată tradi
ție in tara noastră. Rezultat al 
muncii harnice a silvicultorilor, al 
fondurilor sporite de investiții a- 
locate din bugetul statului pen
tru sectorul silvic — de aproape 9 ori 
mai mari în prezent decît în 1950 — 
ca si al unei exploatări raționale 
și valorificări superioare a masei 
lemnoase, suprafața de păduri a 
crescut de la un an la altul, cu de
osebire în ultima perioadă. Ca o re
cunoaștere a contribuției deosebite 
pe care o aduc, prin munca lor. la 
dezvoltarea economiei naționale, sil
vicultorii s-au bucurat. în decursul 
anilor, de mai multe majorări de 
venituri, retribuția lor medie fiind 
acum de peste 5 ori mai mare decît 
în 1950.

De la 1 mai va primi retribuții 
majorate Si PERSONALUL DIN SEC
TORUL DE OCROTIRE A SĂNĂTĂ
ȚII ȘI DE ASISTENTA SOCIA
LA. In spiritul politicii partidu
lui și statului nostru, de ri
dicare continuă a calității vieții oa
menilor. societatea asigură tuturor 
cetățenilor condiții mereu mai bune 
pentru întărirea .stării de sănătate, 
pentru ocrotirea și consolidarea fa
miliei, creșterea, pregătirea si edu
carea noilor generații, crearea unei 
ambiante generale cit mai favorabile 
dezvoltării sănătoase, menținerii vi
gorii și tinereții întregii națiuni.

Fondurile de la bugetul statului 
destinate ocrotirii sănătății sint in 
acest an de aproape 18 ori mai mari 
decît în 1950. Noile măsuri cuprinse 
în Programul adoptat de Plenara C.C. 
al P.C.R. din octombrie anul trecut, 
ca și prevederile proiectului de Lege 
privind asigurarea sănătății popu
lației. supus în aceste zile dezbaterii 
publice, creează un cadru superior 
pentru folosirea cu eficientă sporită 
a întregii baze materiale puse la 
dispoziție de societate pentru îngri
jirea vieții oamenilor.

Tot de la 1 mai vor beneficia de 
majorarea retribuțiilor oamenii mun
cii din INDUSTRIA LOCALĂ ȘI 
ACTIVITĂȚILE CUPRINSE LA 
ALTE RAMURI ALE INDUSTRIEI 
— unde creșterea medie a retribu
țiilor în prima etapă este de 15,9 
la sută, precum și lucrătorii din 
ADMINISTRAȚIE ȘI INSTITUȚII 
FINANCIARE, unde creșterile de 
retribuții vor fi cele stabilite pen
tru rețeaua pe clase de retribuire. 
Fără îndoială, toți lucrătorii din ad
ministrație, din ministere și depar
tamente centrale, din aparatul con
siliilor populare, din instituțiile fi
nanciare care beneficiază acum de 
retribuții majorate își vor spori efor
turile pentru a duce la îndeplinire, 
alături de colectivele de oameni ai 
muncii din întreprinderi și instituții, 
sarcinile stabilite de conducerea par
tidului privind perfecționarea activi
tății de conducere și planificare, 
contribuind astfel la înfăptuirea in
tegrală a obiectivelor Congresului al 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, la asigurarea resurselor 
materiale ale creșterii in continuare 
a nivelului de trai al întregului po
por.

Mihai IONESCU

VOR CÎSTIGA ÎN PLUS
9

UN MUNCITOR SILVIC
— categoria 3, treapta III —

Venituri înainte de ma|orare — 1 590 lei 
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 

la sută)
Venituri după majorare — 1 851 lei 

SPORUL DE CÎȘTIG — 261 lei

UN PĂDURAR
— gradația 5 —

Venituri înainte de ma|orare — 1 627 lei 
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 

la sută) 
Venituri după ma|orare — 1 892 lei 

SPORUL DE CIȘTIG — 265 lei

UN BRIGADIER SILVIC
— gradația 6 —

Venituri înainte de majorare — 1 870 lei 
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 

la sută)
Venituri după majorare — 2167 lei 

SPORUL DE CIȘTIG — 297 lei

UN TEHNICIAN SILVIC PRINCIPAL
— gradația 5 —

Venituri înainte de ma|orare — 2 201 lei 
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 

la sută)
Venituri după majorare — 2 541 lei 

SPORUL DE CÎȘTIG — 340 lei

UN MEDIC PRIMAR DE SPECIALITATE
— gradul I din unități sau secții clinice de urgență, 

gradația 5 —
Venituri înainte de majorare — 4 816 lei 

(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 
la sută)

Venituri după majorare — 5 566 lei 
SPORUL DE CIȘTIG — 750 lei

UN MEDIC PRIMAR DE SPECIALITATE
— gradul III, din spitale sau policlinici, gradația 5 — 

Venituri inainte de majorare — 3 454 lei 
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 la 

sută)
Venituri după majorare — 4 004 lei 

SPORUL DE CIȘTIG — 550 lei

UN MEDIC DE DISPENSAR COMUNAL
— gradația 4 —

Venituri înainte de majorare — 2 882 lei 
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 la 

t sută)
Venituri după majorare — 3 333 lei 

SPORUL DE CIȘTIG — 451 lei

UN MEDIC PRIMAR DE SPECIALITATE
— gradul III, din unități sau secții clinice, gradația 4 — 

Venituri inainte de majorare — 3 639 lei 
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 

la sută)
Venituri după majorare — 4 213 lei 

SPORUL DE CIȘTIG 574 lei

UN MEDIC PRINCIPAL DE SPECIALITATE
— din unități sau secții clinice, gradația 5 — 

Venituri înainte de majorare — 3 300 lei 
(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 la 

sută)
Venituri după majorare — 3 828 lei 

SPORUL DE CiȘTIG — 528 lei

O SORĂ MEDICALĂ PRINCIPALĂ
— din unități sau secții de pediatrie, cu 3 schimburi, 

gradația 6 —
Venituri înainte de majorare — 1 969 lei 

(retribuția tarifară, plus sporul de vechime — 10 la 
sută)

Venituri după majorare — 2 277 lei 
SPORUL DE CiȘTIG — 308 lei

CREȘTEREA MEDIE A RETRIBUȚIEI TARIFARE
în silvicultură

PE ANSAMBLUL CINCINALULUI

1975 1978 ETAPA

Cifra pe ansamblul cincinalului va fi îmbunătățită corespunzător majorării 
stabilite pe economie de Conferința Națională a partidului

în domeniul ocrotirii sănătății 
și asistenței sociale

Cifra pe ansamblul cincinalului va fl îmbunătățită corespunzător majorării 
stabilite pe economie de Conferința Națională a partidului

1975 1978 E?'"*

nost.ru
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Ce departe sint vremurile cină despre minerii de la Bdlan se apunea că arătau ca niște sărmane „lumini pilpiitoare" ! lată-i azi pe eroii bătăliei cu adincurile munților, înainte de intrarea in șut

ODĂ TĂRII 
In primăvară 
Faptele de muncă si clntecele de frăție 

ale oamenilor Harghitei
de reporter pentru portretul 
unui județ tîndr

Zece fișe

1. MĂREȚ PEISAJ, STRĂ
VECHI ASPIRAȚII. De la Tu?- 
nad, trenul înaintează spre Mier- 
ctirea-Ciuc urmind drumul invers 
al apelor Oltului. Culmi păduroase, 
din care răsar buchete de acoperi
șuri roșii, respiră pină aproape de 
ferestrele vagoanelor. Se simte in 
nări aburul dulce al primăverii — 
deși în această regiune iernile sint 
cele mai friguroase și mai lungi 
din România, iar sus, in brădet, 
intre culmile vulcanice ale răsări
tului bănuiești sclipirea acvatică, 
rece încă, a lacului Sfînta Ana. 
Bondar negru, greoi, locomotiva 
înaintează gifiind prin cuveta de- 
presionară ce unește poalele mun
ților Bodoc și Harghita, iar la coti
turi zărești desfășurindu-se înainte 
șinele paralele de oțel ale căii fe
rate. Dublă subliniere metalică a 
frumuseții unui peisaj măreț prin 
pitoresc, original și optimist prin 
firea oamenilor săi, care urcă cu 
calm dai’ plini de veselie din stațiile 
ce preced Miercurea Ciucului. De la 
o localitate la alta vorbirea se colo
rează tot mai mult cu dialoguri se
cuiești. iar călătorii au'aerul dru
mețului cel mai modern — omul 
care face naveta: spre școli, spre în
treprinderi. Sintem deja la Harghita 
și, privind această vie și veselă for
fotă a unor oameni care merg să 
muncească și să învețe, o scrisoare 
din vechime îmi vine în minte :

„Avem minunate legende, vestigii 
istorice prețioase, peisaje de o rară 
frumusețe, un subsol bogat, oameni 
harnici și pricepuți. dar sîntem să
raci, ne lipsesc posibilitățile de 
afirmare, nu avem ceea ce ne tre
buie ca piinea cea de toate zilele : 
industrie".

Scrisoarea poartă o semnătură 
prestigioasă, aceea a intelectualului 
Orban Balasz. Ne-a lăsat-o în vo
lumul „Descrierea secuimii", des
criere făcută cu un secol în urmă.

Cum arată el. acest milenar colț 
de pămint românesc, in care secui
mea și-a păstrat, ținute în respect 
de întregul popor, limba, portul, 
tradițiile — acum, în primăvara a- 
nului 1978 7

2. PRIVIRE DINTR-UN 
„TURN". Urc, împreună cu tova
rășul Hie Boer, activist al Comite
tului orășenesc de partid Miercurea- 
Ciuc, pe terasa unuia din noile 
blocuri-tum ale acestui oraș. Am 
venit aici pentru a-i da fotorepor
terului posibilitatea să înregistreze 
pe peliculă imaginea orașului, a- 
cum, în primăvara anului 1978; ima
gine ce poate fi văzută în pagina 
intii a ziarului.

„Priviți, îmi spune activistuj de 
partid, de aici se poate distinge 
foarte exact ce era orașul Miercu- 
rea-Ciuc în 1968 — cînd s-a trecut 
la constituirea județului Harghita, 
ca urmare a cunoscutei inițiative a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
După cum se poate vedea bine și 
ceea ce este el astăzi".

într-adevăr, pilcul de case mici, 
patriarhale. înconjurate de verdea
ță — vechiul Miercurea-Ciuc — se 
detașează net și prin dimensiuni 

Patru dintre fruntașele întrecerii socialiste, muncitoare ale Fabricii de tricotaje din Miercurea-Ciuc: Mathe Erzsebet, Agnes Lakatos, Magdalena Peter, Ilona Barto

dar și printr-o anumită patină, a 
vremii, de orașul cel nou, — mo
dern. luminos, ridicat pe verticală, 
dominant. L-am rugat pe tovarășul 
Boer să numească principalele con
strucții realizate în deceniul cel mai 
important din viața acestor locuri 
pentru a le transcrie cu exacti
tate.

„Mai întii. ne-a spus el, priviți 
la poalele acestui bloc-turn. Clădi
rea mică de jos era singura con
strucție «nouă»- găsită aici după e- 
liberare, unica ridicată in răstimpul 
stăpînirii horthyste. Era, de fapt, o 
cazemată. Se mai văd și acum în 
pereți găurile prin care ieșeau gu
rile de tun. Azi servește drept ma
gazie".

Prima construcție pe care ne-o 
arată activistul de partid, și care a 
fost realizată după 1968, este... un 
cartier cu 10 000 de locuitori, „Tu- 
dor Vladimirescu", străbătut de un 
bulevard larg, cu patru benzi de 
circulație — ..Bulevardul Frăției". 
De o parte, blocuri-turn eu unspre
zece niveluri, aidoma celui pe terasa 
căruia ne aflăm ; de cealaltă —• 
un microcartier din construcții 
cu cinci niveluri reprezentind sti
lizarea unui model specific clă
dirilor harghitene tradiționale. 
Școli, grădinițe, magazine, librării, 
cofetării, restaurante, cooperative 
de servire intră firesc în ansamblul 
acestui frumos cartier.

Și, iată lista construcțiilor reali
zate in ultimul deceniu la Miercu
rea-Ciuc, transcrisă in ordinea vi
zualizării de pe terasa blocului - 
turn : Liceul industrial nr. 3, Poli
clinica orășenească. Spitalul jude
țean, întreprinderea de tractoare, 
Filatura, Fabrica de tricotaje, 
I.A.S.-ul, întreprinderea de indus
trializare a laptelui, întreprinderea 
minieră „Harghita", Fabrica de 
bere, întreprinderea de industriali
zare a cărnii, întreprinderea de 
prelucrare a lemnului’(cu 2 fabrici, 
una de PAL, alta de mobilă), în
treprinderea de piese de, schimb, 
întreprinderea de industrie locală 
județeană, întreprinderea pentru 
mecanizarea și transportul lemnu
lui, cartierul de locuințe din zona 
gării (altul decit „T. Vladimires
cu"), hotelul „Bradul", magazinul 
„Central", patinoarul artificial...

„Care era. tovarășe Boer, cea mai 
mare clădire existentă aici inainte 
de 1944 ?“, întreb,

„Tribunalul".
Și-mi arată o clădire galbenă, cu 

poziție centrală, pe peretele căreia 
o placă de marmură consemnează 
că aici au fost judecați în 1934 co
muniștii români și ceangăi partici
pant la vestita mișcare organizată 
de P.C.R. in Valea Ghimeșului.

„Știți, spune tovarășul Boer. Mier
curea-Ciuc avea în 1968 15 000 de 
locuitori, azi are 32 000, iar in 1980 
va avea 50 000. De altfel, se poate 
spune că nici în 200 de ani anteriori 
nu s-a construit în orașul nostru 
cit s-a construit în ultimul dece
niu".

3. 0 BIOGRAFIE SEMNI
FICATIVĂ. Vizităm platforma 
industrială din zona de Est. La 

poarta întreprinderii de tractoare 
pe șenile intilnim un bărbat bălai, 
cam la 40 de ani, cu un pachet de 
fișe in mină. Pe ecusonul din piept 
scrie că se numește Iosif Koncse și 
că este maistru principal în cadrul 
secției CTC. Mai aflăm că este, in 
același timp, secretarul comitetului 
de partid din întreprindere și. deci, 
președintele consiliului oamenilor 
muncii.

„Aveți, ne dăm seama, o sumede
nie de treburi..."

„Ni s-au dat răspunderi foarte- 
foarte mari... Acest fapt, mie, îmi 
pune multe probleme".

Mi-a istorisit, în birou, biografia 
lui. S-a născut intr-o comună din 
județ. Tatăl, un secui simplu, s-a 
gmdit să-l facă tractorist. L-a dat 
la școală : s-a calificat, i S-a dat o 
mașină. A intrat în rindul comu

Un afiș care n-ar fi putut apărea pe timpuri: la magazinul „Central'' din Miercurea-Ciuc — expoziție perma
nentă cu vinzare a produselor industriei ușoare din Miercurea-Ciuc

niștilor. în S.M.T. era nevoie de 
un secretar de partid. A fost ales 
secretar. Apoi a fost nevoie de un 
maistru la I.A.S. A fost trimis la 
școală, a absolvit bine. Era și acolo 
nevoie de un secretar de partid și 
oamenii l-au ales pe el. Apoi a ve
nit construcția întreprinderii de 
tractoare, era nevoie de maiștri. A 
fost trimis la calificare, s-a intors 
specialist in construcții de mașini. 
A fost ales din nou secretar de 
partid.

„Vă dati seama ?“. mă întreabă 
tovarășul Koncse.

„Nu. Care-i problema ?“
„Cum așa. tovarășe? Păi stați 

să vă mai spun. în’ primul an — 
1976 — s-au produs aici 76 de trac
toare. încă n-a fost prea complicat, 
în 1977 s-au produs insă 1 899 de 
tractoare. în 1978 planul este de 
2 800 de tractoare. Am ajuns să ex
portăm în 10 țări. Iar în 1980 tre
buie să se producă 10 000 de trac
toare. Sarcină dată personal de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu".

„Care este, totuși, problema ?“. 
întreb.

„Tovarășe, tatăl meu a vrut să 
mă facă doar tractorist... Să con
duc un singur tractor..."

Am zimbit. Era limpede. Istoria 
nouă, socialismul l-au împins pe 
fiul familiei de secui, Koncse, mult 
mai departe decit și-n vis ar fi 
putut bănui părinții lui vreodată. 
Și incă, uite, că nu-1 lasă în pace, 
îi pune probleme noi — de apro
fundare a cunoștințelor privind 
mersul producției, de colaborare cu 
alte intreprinderi, de afirmare a 
industriei românești pe piața in
ternă și externă, de colaborare cu 
cadrele tehnice, de conducere a co
lectivului (care crește mereu)...

Ce i se poate răspunde ? îl in
formez că la „Naționalul" din 
București Amza Pellea juca mai a- 
nul trecut rolul unui primar dintr-o 
comună argeșeană in care pătrunde 
industrializarea și care voia să lase 
pe altcineva în locul lui, speriat 
fiind de „creșterea problemelor".

„Și ce-a făcut ?“, mă întreabă vă
dit interesat tovarășul Koncse.

„S-a tot dus pe la județ, a în
cercat apoi să convingă chiar și un 
ministru adjunct să se întoarcă la 
locul de baștină și să vină in locul 
lui primar, ca să facă față proble
melor. dar pînă la urmă a ajuns la 
concluzia că, deocamdată, acolo, in 
localitatea lui, tot el este cel mai 
bun...".

A ascultat tăcut, meditativ aceas
tă povestire. Ne-a condus prin sec
ții și nu se oprea să ne îndemne a 
scrie despre tovarășii săi de muncă, 
incepînd de la tovarășul Constantin 
Burtea, directorul întreprinderii, la 
inginerii Gabor Szep, Gyorgy An
drei. Aurgl Sima sau Benkd Ale
xandru, șefi de secții, pină la mun
citori fruntași ca Falvegiy Kolo- 
man, Sandu Ioan. Imre Ladislau, 
Grigore Pintea, Csoma Elisabeta, 
Dumitru Roca si multi alții.

„Avem un colectiv bun. un co
lectiv de oameni care trăiesc și 
muncesc in bună prietenie, fră
țește".

La sfirșitul vizitei fi rin întreprin
dere l-am întrebat pe tovarășul 
Koncse ce să-i urez personal.

„Urați-mi să îndeplinim, cu bine 
sarcina trasată de tovarășul Nicolae

Ceaușescu. Zece mii de tractoare în 
1980..."

I-am strîns mina prietenește.

4. 0 POZĂ DE FAMILIE.
La sediul comitetului de nartid al 
întreprinderii de tricotaje „Mier
curea-Ciuc" era zarvă mare. Fiirtos 
Maria, secretara comitetului, o fe
meie energică, activă, și ea preșe
dintă a consiliului oamenilor mun
cii, n-are complexele pe care și le 
face tovarășul Koncse. Lucrează 
aici de mai mulți ani (8, ciți are în
treprinderea). Cu inginerul Dionisie 
Demeter, directorul (tinăr, 36 am), 
toți membrii comitetului de partid 
colaborează foarte bine. Animația 
din sala sediului era provocată de 
o bucurie : sărbătorirea a 94 de 
fruntași, marea majoritate femei.

Vizitind una din secții am ru
gat-o pe tovarășa secretară să in
dice numele unei femei dintre cele 
care tocmai lucrau la mașinile cele 
mai apropiate de acel loc și care 

locuiesc în cartierul pe care-1 foto- 
grafiasem de sus, de pe blocul-turn. 
Dacă va fi de acord, vrem să-i fa
cem o vizită acasă.

„Cea mai apropiată de aici, de 
noi, e venită doar de cîteva luni — 
se scuză secretara — poate nu este 
cea mai semnificativă, deși este și 
dinsa o femeie harnică, s-a calificat 
în întreprindere și lucrează deja 
bine". r

Batem, seara, la adresa indicată. 
O găsim pe muncitoarea Piroșka 
Szarvaș împreună cu soțul, maistru 
de schimb la filatură, altă între
prindere de pe platforma indus- 
trială-Est, cu cei trei copii (Un bă
iat, Janos, elev la liceul de silvi
cultură, tinăr care practică sportul, 
care a fost trimis in tabără la 
București, și cele două fetițe — Iu- 
liana, care urmează cursuri de 
vioară, și micuța Piroska, pe care 
au înscris-o la un curs de arte 
plastice). Toți cinci fac frecvent 
călătorii în țară, au fost și in stră
inătate. Au o casă cu 3 camere — 
curate, cochete, bine mobilate, cu 
cite o mică bibliotecă în fiecare. Se 
înțeleg bine în bloc cu vecinii — 
români, secui sau de alte naționa
lități.

5. FIȘĂ STATISTICĂ, 
în holul modernei clădiri a cabi
netului județean de partid (director 
tovarășul Majai Adalbert) ne în- 
timpină un evantai de grafice re
prezentind biografia județului Har
ghita în ultimii ani. Notez cîteva 
date.
• Dinamica producției îndustria-

ale (in procente): 1968 ■= 100;
1978 = 400; 1980 ■= 480. .

• Investiții (milioane lei): 1966 
—1970 = 2 356; 1976—1980 = 9 000.
• Dinamica producției agricole 

(in milioane lei) : 1965 «=> 1114,9 ; 
1976 ■= 1 434,2 ; plan 1980 = 2 159,2.

® Apartamente construite din 
fondurile statului : 1966—1970 =
4 827; 1971—1975 ■= 7101; 1976—1980 
= 12 400.

» Cheltuieli social-culturale în 
1978 (in procente față de 1968, luat 
ca an de referință): invățămint = 
210: sănătate ■= 260; cultură-artă 
■= 150; asistentă socială = 250.

O știre de ultimă oră vorbește și 
ea pe deplin despre marile ritmuri 
ale județului : producția industria
lă realizată în primele patru luni 
ale anului 1978 este egală cu întrea
ga producție a anului 1970 !

6. ISTORIE COMUNĂ. A 
căzut seara. Tovarășul Ilie Boer ne 
roagă să intrăm „numai cinci mi
nute" și pe la dînsul. Soția nu știe, 
dar n-o să se supere. Casă frumoa
să. Covoare persane, mobilă mo
dernă, tablouri, bibliotecă mare. Au 
două fetițe „care vorbesc bine ro
mânește", se laudă dinsul. Normal 
— ii spunem, iar el ride arătin- 
du-ne că numele (Boer) induce pe 
multi în eroare : de fapt este se
cui, soția la fel. Românește a învă
țat pe la zece-cincisprezece ani. De 
unde, dar. numele atit de românesc?

„Din istorie, dintr-o istorie care 
a făcut ea prin aceste părți nume
le meu să fie românesc, iar alte nu
me, ale unor români, să sune ca 
ale secuilor" — ne explică. 

i Soția sa vorbește însă mai puțin 
bine românește. Aceasta s-a dato
rat și faptului că — așa cum garan
tează legile țării — fiecare e liber 
să utilizeze limba pe care o cunoaș
te cel mai bine. „La serviciu, la pia
ță, la instituții — subliniază și din
sa — aici la Miercurea-Ciuc se fo
losește în mod firesc limba secu- 
iască". „Fetele insă, adaugă so
țul, n-am mai vrut să se limiteze 
numai la limba maternă". Convins 
fiind că fiicele sale, ca să poată 
beneficia, în mod firesc, de toate 
posibilitățile pe care le oferă socie
tatea socialistă din România trebuie 
să știe bine ljmba țării, a căutat — 
ca de altfel multi alți cetățeni de 
naționalitate maghiară, germană 
etc. — să le îndrume spre o bună 
studiere a limbii române. Astfel, 
arăta el, fetele sale citesc astăzi 
in mod egal atit în românește cit 
și în maghiară, și ne demonstrează 
aceasta arătindUȚne biblioteca. Și 
adaugă : „Eu cred că este absolut 
normal să fie așa".

7. ALBUMUL UNUI PRE
mașinaȘEDINTE. Străbatem cu

un drum dintre cele mai frumoase : 
Miercurea-Ciuc — Gheorgheni — 
Ditrău. Ne însoțește un alt tovarăș 
activist (de data aceasta de la ju
deț). Alegem la intimplare o co
mună — Dănești — in care să po
posim pentru citva timp. Ladislau 
Pongracz, primarul, 37 de ani. un 
om cu figură de sportiv sau de ac
tor, nu se aștepta la oaspeți, pare 
ușor încurcat de faptul că apărem 
așa. pe nepusă masă, dar nu-i vine 
să ne lase singuri și, ca să grăbeas
că explicațiile despre comuna pe 
care o conduce, cere să i se aducă 
„setul lui de fotografii". Comuna 
are două sate aproape sută la sută 
secuiești : Mădăraș (despre care se 
spunea că aici „și popa e olar") și 
Dănești Mădărășenii s-au lăsat 
insă de olărit in ultimii ani, s-au 
apucat de tehnică, in schimb dă- 
neștenii au trecut, intre altele, la 
vechea ocupație a celor dinții, des- 
chizind una dintre cele mai renu
mite cooperative de ceramică nea
gră din țară (exportă în 8 state, din 
U.R.S.S. pină in S.U.A. : plan de 
producție: 3 500 000 lei anual).

„Totuși, dacă ați venit, nu vă las 
să nu-i vedeți pe ceramistii noștri", 
spune primarul si isi asază pozele 
deoparte. „Să vă arătăm măcar o 
copie a vasului pe care l-am trimis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu de 
ziua sa".

într-adevăr, mari meșteșugari, 
miini măiestre. O copie a vasului 
trimis in dar secretarului general 
al partidului cu cea mai fierbinte 
urare a lor de viață lungă, de suc
cese și bucurii, o păstrează ca pe o 
mărturie a sentimentelor lor de 
dragoste față de țară, față de Parti
dul Comunist Român. Dar, ca să nu 
fie nedrept, primarul ne mai duce 
la un meșter amator, sculptor in 
lemn, Anton Molnar. Toată casa, 
practic, este sculptată de mina lui, 
inclusiv tablourile. Sculpturi repre
zentind scene din istoria națională : 
Plevna 1877, copia monumentului 
ostașului român din Miercurea- 
Ciuc, imagini de pe Columna lui 
Traian și, bineînțeles, scene din 
viata secuilor, de altădată si din 
prezent.

Pină la urmă, primarul trebuie, 
totuși, să apeleze la fotografii, 
lată, ne arată el, casele cele mai 
frumoase (comuna e mare, nu le 
poți vedea pe toate nici trecînd pe 
drum ; peste 75 la sută din con
strucții sint înălțate după 1944), că
minul cultural, blocul pentru spe
cialiști. bazinul de înot aflat în con
strucție, cele 2 băi comunale. Iată-i 
pe membrii echipei de dansuri din 
Dănești, ai corului de tineret din 
Mădăraș (80 de băieți și fete), ai 
ansamblului folcloric. Iată cele 3 
orchestre (2 de muzică pop, una de 
ceterași), orchestra semisimfonică 
(„cintă Beethoven, Liszt, Enescu" 
— ne spune primarul). Iată și cele 
2 patinoare artificiale din comună 
(două echipe de copii pînă la 12 ani, 
plus una de juniori, plus două e- 
chipe de seniori), iată și echipele de 
fotbal, de popice...

Ne luăm rămas bun : nu mai e 
loc pe fișă pentru... enumerări 1

8. DITRĂUL DEVINE
ORAȘ. Kurko Iosif, primar, și
Terezia Toth. locțiitoare a secreta
rului comitetului de partid, răspund 
pe rind la interviul pe care 11-1 
luăm după ce auzim că Ditrăul este 
una dintre comunele ce urmează a 
deveni oraș în acest cincinal. Deci : 
ce se întreprinde pentru ca locali
tatea să întrunească condițiile ce
rute unei așezări urbane ?

1) Populația trebuie să ajungă la 
12 000 locuitori (în prezent sint 7 284). 
Aceasta presupune și atragerea din 
zonele învecinate, ceea ce, la rin
dul ei, înseamnă dezvoltarea indus
triei locale, dar, mai ales, rechema
rea numeroșilor muncitori care s-au 
deplasat în alte părți în anii din 
urmă (crește producția fabricii de 
mobilă cu 50 la sută, se construieș
te încă o fabrică cu 1 000 muncitori, 
se dezvoltă sistemul de cooperație 
care are deja 24 unități de servire, 
cariera de piatră, sectorul U.M.T.F. 
etc.).

2) Dezvoltarea urbanistică. Au 
construit 74 de apartamente, un spi
tal, un dispensar, au atins procen
tul de sută la sută la școlarizare, 
dispunînd, azi, de 14 grădinițe. Au 
în proiect sau în construcție 10 noi 

săli de clasă, un spital nou, o baie, 
alte 12 apartamente, poștă, unități 
pentru prestări de servicii, au în
ceput documentația pentru canali
zare („oraș fără canalizare se poa
te ?“. zice primarul). Pină în 1983 
vor introduce peste tot și apa pota
bilă, lucrează la modernizări de 
străzi, construiesc o centrală tele
fonică nouă și iși propun să vindă 
în comună, în 1978, mărfuri de pes
te 42 milioane lei (realizat 1977 : 38 
milioane).

9. 0 ALTĂ FIȘĂ STA- 
TISTICĂ. Sintem oaspeții tova
rășului*  Eugen Hancu, directorul di
recției de statistică a județului. îl 
rugăm să ne vorbească despre 
populația județului. Lingă calcula
torul care stă mereu pe masă, to
varășul Hancu asază fișele speci
fice instituției pe care o conduce. 
La 1 iulie 1977, județul Harghita nu
măra 328 255 locuitori. în 1968 cifra 
era de 273 964. Pentru zece ani, o 
creștere substanțială. Dar în 1938 ?, 
întreb. 250 149 locuitori, arată fișele, 
în ultimii zece ani, o creștere de 
două ori mai mare decit în treizeci 
de ani anteriori. Compoziția popu
lației ? La 1 iulie 1977 : 87 la sută 
secui, maghiari. 13 la sută români 
și de alte naționalități. Fișele, il 
rugăm pe tovarășul Hancu. trebuie 
să califice și creșterea populației ; 
vreți să ne dați cifrele ?

Le transcriem :
Din 1966 pină in prezent creșterea 

populației s-a făcut in proporție de 
86 la sută pe seama sporului natu
ral. Sosiți din alte zone ale țării 
in ultimii zece ani : 6 450 persoane. 
Procentajul copiilor cuprinși în 
școli : 16 la sută în școli cu limba 
de predare română : 84 la sută în 
școli cu limba de predare maghiară. 
Din 590 grupe la unitățile preșco
lare, 500 sint în limba maghiară ; 
din 2 257 clase la școlile generale. 
1 873 sint in limba maghiară : iar 
din 375 clase la licee. 222 sint in 
limba maghiară.

Iată și citeva exemple de-a drep
tul emoționante, revelatorii pentru 
politica de egalitate, de respect și 
prețuire pentru toți ..cetățenii tării, 
indiferent de naționalitate. în sa
tul Desag, din comuna Zetea. mai 
izolat prin poziția sa naturală, 
deși nu există decit 5 copii de 
virstă școlară, funcționează o școa
lă (cu clasele I—IV) in limba 
maghiară, special organizată pen
tru ca ei să-și urmeze normal stu
diile. Caz izolat ? Da’ de unde ! în 
cătunul Alexandria (comuna Feli- 
ceni) sint doar sase copii de 
virstă școlară. Și totuși există 
școală (tot în limba maghiară), deși 
inclusiv in anii următori evoluția 
efectivelor de elevi va fi (statistic 
constatat) următoarea : 4. 5, 6, 5. Pe 
județ situația se prezintă astfel: 4 
școli (clasele I—IV. sub 5 elevi) 
sint în limba maghiară, iar 2 în ro
mână: iar la școlile generale (cla
sele V—VIII, sub 10—15 elevi). 2 
sint în română și 12 în maghiară.

îi explicăm tovarășului director 
de ce sintem curioși să aflăm aces
te cifre : s-au găsit unii care au a- 
firmat că. prin politica de indus
trializare a județelor altădată răma
se în urmă, s-ar îi făcut un... trans
fer de populație, că s-ar fi desfiin
țat bibliotecile, casele de cultură 
sau școlile cu limba de predare spe
cifică unei naționalități conlocui
toare sau a alteia.

„Noi sintem oameni ai cifrelor 
exacte, tovarășe, precizează direc
torul de la statistică. Noi lucrăm 
cu calculatorul electronic, care nu 
greșește. Indivizii aceia, despre 
care vorbiți, cu ce lucrează ?“.

10. „ODĂ ȚĂRII ÎN PRI
MĂVARĂ" - „TAVASZI 
ODA A HAZAH0Z". străzi
le orașului Miercurea-Ciuc am vă
zut. în timpul vizitei în județul Har
ghita, zeci de afișe purtînd, in lim
bile română si maghiară, a- 
cest titlu. Este vorba de mani
festări din suita de acțiuni consa
crate marii întreceri din ca
drul Festivalului national „Cintarea 
României". Dar cum timpul nu 
permitea să luăm parte la spec
tacolele către care ne chemau 
afișele, am intrat la Casa de cultu
ră din Miercurea-Ciuc, la un spec
tacol dat de formații de copii și ale 
respectivului lăcaș care adună for
țele creatoare ale tinerilor din oraș. 
Sub conducerea profesoarelor si e- 
ducatoarelor Elisabeta Kiss. Magda
lena Țăpuc. Clara Tdrok. Gabriela 
Orban. Olga Vaci. Iacob Viorica, ar
tiștii cu fundițe sau cravate cu tri
color făceau sala, arhiplină, să ro- 
potească de aplauze. Micii artiști 
— șoimi ai patriei și pionieri — 
cintau atit in românește, cit și in 
secuiește, cu toată seninătatea vîr- 
stei lor —pentru țară, pentru partid, 
pentru tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ale cărui cuvinte despre rezolva
rea problemei naționale in Româ
nia, despre formarea unui om nou, 
cu o înaltă conștiință patriotică, re
voluționară, stau înscrise de o parte 
și de alta a modernei scene a casei 
de cultură.

Vocile lor aveau puterea imul 
fierbinte angajament :

„Jurăm să nu ne-ndoaie 
Nici clipa, nici vecia. 
Trăiască tricolorul.
Trăiască România !“

Eugen FLORESCU
Fotografii de E. DICHISEANU
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1DBNAREA DE CONSTITUIRE A CENTRULUI NATIONAL 
PENTRU PROMOVAREA PRIETENIEI ȘI COLABORĂRII

CU ALTE POPOARE (C.N.P.C.)
(Urmare din pag. I)

Vorbitorul a arătat că acestui or
ganism obștesc îi revin sarcini im
portante în coordonarea activității 
instituțiilor centrale și organizațiilor 
de masă, în domeniul relațiilor de 
prietenie și schimburilor cu alte țări 
pe tărimul culturii, științei, educa
ției. informațiilor. Centrul Național, 
instituțiile și organizațiile de masă 
sînt chemate să militeze pentru pro
movarea largă în lume a valorilor 
culturii românești, să aducă o contri
buție mai mare la cunoașterea reci
procă a creației artistice în rîndul 
oamenilor de pretutindeni prin sti
mularea schimburilor, contactelor în
tre oamenii de creație. Sint necesare, 
de asemenea, acțiuni pentru lărgirea 
contactelor, a schimburilor de expe
riență, în domeniul învățămîntului, 
al educației tinerei generații și for
mării cadrelor, precum și in planul 
informației reciproce în domeniul 
științei — factor de bază al dezvol
tării economico-sociale a țărilor.

Centrul de coordonare si organis
mele de specialitate au datoria să 
întreprindă acțiuni susținute, mai e- 
ficiente pentru informarea corectă si 
sistematică a opiniei publice din 
străinătate asupra transformărilor 
social-economice din țara noastră.

în continuare a fost prezentată 
componența Consiliului de conducere 
al C.N.P.C., din care fac parte mem
bri și membri supleant! ai C.C. al 
P.C.R.. miniștri, conducători de in
stituții centrale si organizații de masă 
și obștești, oameni ai muncii — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități din întreaga tară — per
sonalități ale vieții noastre științifice 
și culturale, ziariști.

Ca președinte a fost desemnat to
varășul Mihnea Gheorghiu, președin
tele Academiei de științe sociale si 
politice, iar ca vicepreședinți, tovară
șii : George Macovescu, președinte al 
Uniunii scriitorilor, Maria Groza, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Femeilor, Ilie Rădulescu, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Afacerilor Externe, Dumitru Ghișe, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste. Banyai La- 
dislau. vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale si politice.

Din Consiliul de conducere al 
C.N.P.C. fac parte următorii mem
bri : Constantin Petre, adjunct al 
ministrului educației si învățămîntu- 
lui. Ștefan Enache. adjunct al mi
nistrului turismului. Ion Constanti- 
nescu, președintele Camerei de Co
merț si Industrie, Iosif Tripșa, vice
președinte al Consiliului Național 
pentru Știință si Tehnologie. Gheor- 
ghe Airinei. adjunct al ministrului 
transporturilor și telecomunicațiilor. 
Ion Gheorghe. vicepreședinte al Co
mitetului pentru Problemele Consi
liilor Populare. Cornelia Filipaș. se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. Radu Enach£. secretar al 
C.C. al U.T.C., Rodica Timircan. vice
președinte al Consiliului U.A.S.C.R.. 
Cseresznyes Bela, vicepreședinte al 
U.N.C.A.P., Nicolae Dragason, secre
tar al C.N.E.F.S.. Iuliu Fejes, direc
tor general adjunct al Radioteleviziu- 
nii Române. Adrian Ionescu, director 
general adjunct al „Agerpres". Nico
lae Teodorescu. academician. Florian 
Balaure, prorector al Academiei 
„Ștefan Gheorghiu". Gheorghe Zaha- 
ria, director adjunct al Institutului 
de studii istorice si social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R., Ion Vințe, 
vicepreședinte al Consiliului oame
nilor muncii de naționalitate maghia
ră. Ernst Breitenstein, vicepreședin
te al Consiliului oamenilor muncii de 
naționalitate germană, redactor-sef al 
ziarului „Neuer Weg", Szilagyi De- 
zideriu. vicepreședinte al Consiliului 
ziariștilor, redactor-șef al ziarului 
„Elore". Viorel Mârgineanu. secretar 
al Uniunii artiștilor plastici. loan Bo- 
tar. secretar al I.R.R.C.S., Ion Po
pescu. director la Departamentul cul
telor. Virgil Cândea. secretar al Aso
ciației „România". Ion Răvar. direc
tor general adjunct al Direcției Cen
trale de Statistică. Alexandru Bălăci, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, pre
ședintele Asociației pentru Națiunile 
Unite din Republica Socialistă 
România, Radu Beligan, artist al po
porului, director al Teatrului Național, 
Cornel Bogdan, ambasador in M.A.E., 
Petre Brâncuși, muzicolog, pre
ședintele Uniunii compozitorilor, 
Elie Carafoli. academician. Dinu 
Cernescu, regizor la Teatrul Ciu
lești, George Ciucu, rectorul Univer
sității București, membru cores
pondent al Academiei Republicii So
cialiste România, Emil Condurachi, 
academician, secretar al Asociației 
internaționale de studii sud-est eu
ropene, Maria Costache, redactor-șef 
al revistei „Femeia". Hadrian Daico- 
viciu, profesor la Universitatea Cluj- 
Napoca. Gheorghe Dolgu. membru 
al Academiei de științe sociale și 
politice, rector al Academiei de stu
dii economice. Constantin Flitan, am
basador în M.A.E., Grigore Geamănu, 
jurist, membru al Academiei de ști
ințe sociale și politice, Sanda 
Ghimpu, profesor la Universitatea 
București. Alexandru Graur, acade
mician. Ioan Grigorescu. publicist la 

ziarul „Scînteia", Dan Hăulică. critic 
de artă, redactor-șef al revistei „Seco
lul XX", George Ivașcu, profesor 
universitar, redactor-șef al revistei 
„România literară". Alexandru Lăză- 
reanu. ambasador în M.A.E.. Jean 
Livescu. membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia, directorul Bibliotecii Acade
miei. Mircea Malița. membru al Aca
demiei de științe sociale si politice, 
Ilie Matei, adjunct șef secție la C.C. 
al P.C.R.. Sergiu Nicolaescu, regizor. 
Ștefan Pascu, academician, director 
al Institutului de istorie și arheologie 
Cluj-Napoca, Mihai Dulea, șef sec
tor la C.C. al P.C.R.. Dionisie Pip- 
pidi. membru corespondent al Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia. directorul Institutului de arheo
logie. Constantin Popa, rector al Uni
versității Timișoara. Titus Popovici, 
scriitor, Gheorghe Pușcaș, profesor la 
Institutul medico-farmaceutic Tg. 
Mureș, Crina Sîrbu. redactor la zia
rul „România liberă". Marin Stanciu, 
director general al centralei „Româ- 
nia-film". Carmen Stănescu. artistă 
emerită, Bucur Șchiopu, profesor, 
Mihai Tudosia, rectorul Universității 
din Iași, Ion Voicu. artist al poporu
lui, directorul filarmonicii „George 
Enescu".

în continuare, a luat cuvîntul to
varășul Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. înfiin
țarea Centrului Național pentru pro
movarea prieteniei și colaborării cu 
alte popoare, a arătat vorbitorul, re
prezintă unul din momentele im
portante de profundă semnificație 
ale preocupării conducerii noastre de 
partid, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru perfecționarea 
continuă a cadrului organizatoric 
menit să traducă în viață hotăririle 
Congresului al XI-lea al partidului 
și ale Conferinței Naționale, să asi
gure o legătură organică între sar
cinile actuale pe planul relațiilor 
cultural-științifice cu alte țări și mij
loacele concrete de înfăptuire a aces
tora. în continuare, vorbitorul s-a 
referit pe larg la dezvoltarea multi
laterală a relațiilor țării noastre cu 
toate statele lumii, arătînd că Româ
nia a creat un cadru organizat pen
tru desfășurarea schimburilor cultu
ral-științifice și de presă cu aproape 
100 de țări, existînd în prezent un 
schimb viu de valori spirituale reali
zat prin cele circa 130 de lectorate 
de limba, literatura, istoria si civili
zația poporului român din 39 de țări, 
prin asociațiile de prietenie cu Româ
nia din 32 de țări, prin raporturile 
cultivate de numeroase municipii din 
tara noastră în cadrul Federației in
ternaționale a orașelor înfrățite, prin 
vizitele unui mare număr de ziariști 
străini, prin manifestările cultural- 
artistice și științifice din țară și din 
străinătate. Vorbitorul a relevat im
portanța deosebită pe care o are 
sprijinirea inițiativelor și interesului 
unor edituri și personalități străine 
pentru publicarea operelor tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, care s-au edi
tat pină în prezent în 25 de țări, 
ajungind la peste 60 de titluri, ope
re ce constituie cea mai convingă
toare și mai autorizată imagine a 
preocupărilor interne și externe ale 
partidului, statului și poporului 
nostru.

După ce s-a referit pe larg la va
lorile de artă si cultură create de 
poporul român, la înscrierea tot 
mai puternică a culturii românești 
în circuitul mondial de valori spi
rituale, Alexandru Bălăci, membru 
corespondent al Academiei Republi
cii Socialiste România, președintele 
Asociației pentru Națiunile Unite din 
tara noastră, a subliniat. în cuvîntul 
său. faptul că România a fost tot
deauna un participant activ la coo
perarea culturală internațională, a 
activat intens pentru consolidarea 
relațiilor culturale, considerîndu-le 
drept adevărate punți de legătură 
între popoare. Hotărirea Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la dezvoltarea legăturilor de 
prietenie, a colaborării și schimbu
rilor cu alte țări în domeniile cultu
rii, educației, științei și informațiilor, 
dovedește temeinic voința puternică 
a României socialiste de a contribui 
activ la cooperarea cultural-stiintifi- 
că. cu scopul primordial de a dez
volta la maximum cunoașterea si 
prețuirea implicită între popoare, in
staurarea si consolidarea unui climat 
de profund respect între națiuni si 
indivizi, pentru pace si pentru edifi
carea unei lumi ordonate de justiție 
și de adevăr pe această planetă.

în cuvintul său. tovarășul Szilagyi 
Dezideriu. redactor-șef al ziarului 
„Elore", a relevat că Centrul Națio
nal va milita activ pentru ca Româ
nia să fie și mai bine cunoscută pe 
toate meridianele globului, urmărind 
ca opinia publică mondială să obțină 
informații corecte, obiective, despre 
eforturile țării noastre, ale tuturor 
fiilor patriei — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
pentru o viață nouă, demnă și me
reu mai îmbelșugată, despre viața 
noastră spirituală de care se bucură 
deopotrivă toți cetățenii. în Repu
blica Socialistă România există azi 

condiții ce n-au fost niciodată pen
tru dezvoltarea plenară a tuturor fii
lor patriei, fără deosebire de națio
nalitate. Știm că în străinătate unele 
cercuri interesate în învrăjbirea in
tre popoare încearcă să informeze, 
mai bine zis să calomnieze, cu ură 
dușmănoasă, realitățile noastre. Este 
limpede pentru orice om de bună 
credință că asemenea manifestări 
sint potrivnice dezideratelor de pace, 
prietenie și bună înțelegere între po
poare, fiind profund ostile dreptății, 
adevărului.

Relevînd că drept rezultat al reali
zărilor țării noastre, al dezvoltării 
sale multilaterale, al politicii con
secvente de pace și colaborare. 
România socialistă se bucură de a- 
tenție și prietenie deosebite pe plan 
internațional, vorbitorul a subliniat : 
România are azi în lume mulți prie
teni, prestigiul imens al președintelui 
țării răsfringîndu-se nemijlocit asu
pra autorității internaționale a tării 
noastre.

Arătînd că realizarea Centrului 
Național se înscrie în ansamblul 
preocupărilor partidului și statului 
nostru de extindere a relațiilor prie
tenești cu toate statele lumii, indi
ferent de orânduirea socială, Corne
lia Filipaș, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., a subliniat că 
noul organism va contribui la adîn
cirea cunoașterii peste hotare a tre
cutului glorios de luptă al poporului 
nostru pentru libertate națională și 
socială, a realizărilor obținute în o- 
pera de edificare a noii societăți, la 
cunoașterea mai cuprinzătoare a va
lorilor culturii românești, ca si a vie
ții și culturii altor popoare în tara 
noastră. Constituirea acestui orga
nism obștesc are loc în condițiile cînd 
România socialistă se bucură, pe toa
te meridianele globului, de un imens 
prestigiu strîns legat de realizările 
obținute în dezvoltarea ascendentă a 
țării. Prestigiul României in lume 
este strîns legat de numele si ac
tivitatea neobosită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, inițiatorul și pro
motorul vastei opere de ridicare a 
României pe noi trepte de civilizație 
și progres, al tuturor acțiunilor în
treprinse de țara noastră pentru dez
voltarea colaborării și înțelegerii 
între popoare, pentru cauza destin
derii, securității și păcii, pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună.

în continuare, vorbitoarea s-a re
ferit la aportul sindicatelor din 
România Ia promovarea, pe plan in
ternational, a principiilor politicii 
externe a partidului și statului nos
tru. arătind că U.G.S.R. întreține în 
prezent legături bune de prietenie si 
cooperare cu 516 organizații sindica
le din 122 de țări de pe toate con
tinentele.

în cuvîntul său. tovarășul Ernst 
Breitenstein, redactor-șef al ziarului 
„Neuer Weg". a spus : Astăzi ia fiin
ță un nou organism obștesc, care ne 
arată că în România socialistă prac
tic nu există compartiment al vieții 
sociale care să nu se afle sub con
trolul poporului, a cărui activitate să 
nu se realizeze cu participarea 
directă a celor ce muncesc. Arătînd 
că Centrul Național va avea de în
deplinit un rol de seamă într-un 
sector de viață cu influentă nemij
locită asupra fenomenelor și proce
selor menite să asigure un climat 
propice apropierii si prieteniei între 
popoare, păcii și securității în lume, 
vorbitorul a relevat larga apreciere 
de care se bucură România, politica 
ei, activitatea șefului statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Țara 
noastră, acest lucru il știe si 
îl recunoaște astăzi o lume întreagă, 
oferă din punctul de vedere al rela
țiilor internaționale, bi și multilate
rale. pe linie de stat și de partid, pe 
linie obștească, pe linia contactelor 
economice, științifice, culturale un 
exemplu unic, un model peste care 
nimeni în lume nu mai poate trece, 
o experiență, devenită, dacă mă pot 
exprima in acest fel. un bun de cel 
mai mare preț pentru întreaga viată 
internațională. Acest lucru în sine 
ne îndreptățește, cred eu, la afirma
ția că ceea ce fac partidul și sta
tul nostru pe acest tărim. pornind, 
firește, de la interesele naționa
le. servește deopotrivă și interesele 
internaționale, cauza prieteniei si so
lidarității intre popoare, cauza păcii 
în lume.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Consider drept o datorie de onoare 
de a sublinia și cu acest prilej im
portanța deosebită, științifică si uma
nă a rezolvării problemei naționale 
în România. Patria noastră oferă si 
sub acest aspect un model vrednic 
de luat în seamă. Egalitatea tuturor 
cetățenilor acestei țări, indiferent de 
naționalitatea de care aparțin, de 
limba maternă pe care-o vorbesc, a 
devenit de mult o realitate pe care 
oamenii de bună credință de ne toate 
continentele au consemnat-o ca atare. 
Cu atît mai surprinzătoare sint a- 
tacurile la care se dedau in ultima 
vreme unele cercuri din străinătate 
la adresa politicii României fată de 
naționalitățile sale conlocuitoare. 
Respingem aceste atacuri, nu pentru 
că ele ar putea avea vreo influentă 
la noi în țară. întrucit noi știm mai 
bine ce se întîmplă aici, acasă la 
noi ; dar le respingem și Ie înfierăm 

pentru că aduc prejudicii cauzei prie
teniei și colaborării intre popoare.

Subliniind necesitatea schimbului 
de valori spirituale dintre popoare. 
George Macovescu. președintele 
Uniunii scriitorilor, a relevat faptul 
că literatura este unul din mijloacele 
de cunoaștere a vieții spirituale a 
unui popor. Crearea acestui centru 
național este un nou mijloc, este o 
nouă posibilitate de a ne face cu
noscut! în străinătate. Scriitorii din 
România sint hotărîti de a face cu
noscută peste graniță literatura noas
tră. Este nevoie să facem traduceri 
de valori deosebite, după cum este 
nevoie să traducem în limba română 
capodoperele literaturii universale.

Este de datoria noastră să spriji
nim acest lucru, este de datoria noas
tră ca în cadrul centrului să facem 
în așa fel încît literatura noastră să 
fie cunoscută în lumea intreagă. ,

în numele Consiliului de conducere 
al Centrului Național pentru promo
varea prieteniei și colaborării cu alte 
popoare. Mihnea Gheorghiu, președin
tele C.N.P.C.. a asigurat că membrii 
noului organism vor contribui cu toa
te forțele la mai buna cunoaștere a 
patriei noastre, a poporului român, 
peste hotare, la intensificarea relații
lor și a cooperării cu alte state, la 
adîncirea cunoașterii reciproce și a 
conlucrării internaționale, acțiune 
universală în care România socialistă 
se înfățișează ca un partener loial, 
de nădejde. Se impune elaborarea. în 
cel mai scurt timp, a unui plan com
plex de activitate pentru ridicarea 
pe o treaptă superioară a raporturi
lor și schimburilor culturale ale țării 
noastre cu străinătatea. Nu-i vorba 
de a face publicitate — a spus vorbi
torul — nu-i vorba de reclamă (deși 
în multe cazuri, acest concept intră 
de drept în categoriile civilizației ac
tuale), e vorba de a nu permite ca 
adevărul cinstit despre țara și po
porul nostru să fie denaturat in min
ciună și calomnie. Nimeni in lume 
nu poate să nu recunoască Româ
niei socialiste că face totul pentru 
realizarea mai bunei apropieri și în
țelegeri între oameni și popoare — 
domeniu în care activitatea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu oferă un exem
plu universal.

în încheierea reuniunii a fost adop
tată. înt.r-o atmosferă entuziastă, 
o telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în care se spune :

Noi. participantii la adunarea de 
constituire a Centrului Național pen
tru promovarea prieteniei si colabo
rării cu alte popoare, important or
ganism obstesc care ia ființă astăzi 
din inițiativa si cu sprijinul dumnea
voastră. exprimăm sentimentul nos
tru de profundă stimă si nețărmurită 
recunoștință pentru activitatea prodi
gioasă pe care o desfăsurati în frun
tea partidului si statului nostru, pen
tru contribuția deosebită pe care 
dumneavoastră, revoluționar si patriot 
înflăcărat, personalitate proeminentă 
a vieții internaționale, o aduceți Ja 
cauza progresului, a păcii si securită
ții în lume, la dezvoltarea legături
lor și amplificarea schimburilor in
ternaționale ale României în dome
niile culturii, educației, științei și in
formațiilor. la adîncirea cunoașterii 
reciproce si întărirea prieteniei cu 
toate popoarele lumii.

Noul organism va acționa cu perse
verentă si deplină responsabilitate 
pentru o mai amplă reflectare peste 
hotare a politicii interne si externe 
a tării noastre, a dezvoltării econo
mice si sociale a României, a trecu
tului istoric si a minunatei vieți de 
astăzi a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani si de alte naționa
lități. a întregului popor român, a 
realizărilor remarcabile obținute în 
toate domeniile de activitate.

Dorim să vă încredințăm, mult sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom milita cu întreaga noastră ener
gie. pricepere si pasiune pentru a 
face ca valorile spirituale ale Româ
niei socialiste — cartea, filmul, tea
trul. neasemuitele comori ale artei 
noastre populare, presa, radioul si te
leviziunea. celelalte mijloace de in
formare — să devină în tot mai înalt 
grad mesagere ale cunoașterii si a- 
propierii între popoare, ale păcii si 
prieteniei în întreaga lume.

Bogata si multilaterala dumnea
voastră activitate în fruntea partidu
lui și a statului, inepuizabila dumnea
voastră energie si putere de dăruire 
puse, în slujba înfloririi patriei so
cialiste si fericirii poporului român, 
dezvoltării prieteniei si colaborării în
tre națiuni, edificării unei lumi mai 
drepte si mai bune, constituie pentru 
noi toți un însufleți tor exemplu, un 
puternic indemn de a munci neobosit 
pentru ca Centrul Național pentru 
promovarea prieteniei si colaborării 
cu alte popoare să fie la înălțimea 
misiunii nobile ce i-a fost încredin
țată.

Vă asigurăm, mult stimate si iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că vom 
face totul pentru a ne aduce întreaga 
contribuție la înfăptuirea politicii in
terne si externe a partidului si statu
lui nostru. Ia dezvoltarea si intensi- 

' ficarea colaborării si prieteniei din
tre poporul român si. celelalte po
poare. la adîncirea cunoașterii reci
proce si a conlucrării internaționale, 
la cauza păcii și securității în întrea
ga lume.
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de practicarea frumoa
selor obiceiuri de nun
tă. a datinilor de 
ceput de an nou. a 
lusului în mijlocul 
rii. a șezătorilor 
serile de iarnă și a 
nelipsitei hore de du
minică.

Am urmărit. în cîte- 
va etape ale desfășu
rării Iui. apoi în fina
lă. festivalul recent 
încheiat „Din bătrini 
pînă la noi", manifes
tare plurivalentă pe 
terenul artei populare 
în județul Ilfov. La 
Daia, aproape de Du
năre, la Ghimpați, că
tre Teleorman. la 
Curcani spre Oltenița, 
si-au dat întîlnire. în 
prima fază. coruri, 
ansambluri de dansuri 
populare, interpreti la 
diferite instrumente 
tradiționale. cîntăreti 
vocali, rapsozi, din 
comunele înscrise in 
raza acestor centre. Ce 
am putut observa ? 
Mai întii faptul că 
între concepția organi
zatorilor și realizare a 
existat o concordantă 
aproape (dacă 
chiar) perfectă, 
acest festival 
țean, încadrat în Fes
tivalul tării „Cîntarea 
României", 
rit să se 
atît prin 
generațiilor de partici
pants cit și a .creației 
de demult si a 
celei de azi. ceea ce 
s-a păstrat cu ceea ce 
se naște sub privirile 
noastre. climatul

nou de viată al satu
lui de cimpie. Utili- 
zind o metaforă des 
întilnită in creațiile 
folclorice, această par
te a Bărăganului poate 
fi comparată cu o 
mare și frumoasă gră
dină. in care întîlnești 
nesfîrsite lanuri 
griu si porumb, 
floarea-soarelui. 
sfeclă de zahăr si 
plante roditoare, 
și bazine pomicole și 
viticole, zone de gră
dinărit dintre cele mai 
reprezentative, unități 
cooperatiste si de stat 
mari crescătoare de a- 
nimale. Sînt ocupații 
străvechi ale locuito
rilor. ridicate insă la 
nivelul cerințelor mo
derne de organizare și 
productivitate, marcind 
un puternic impact în 
viata oamenilor. Este 
ceea ce. transpus pe 
versuri și melodie, se 
constata la Daia. punc
tul de debut al festi
valului ilfovean. dar 
și în încheierea aces
tuia : 
Să cintăm de 

c-am avut 
bogat

Anu-acesta să 
cîmpul mai îmbel
șugat.

Alături de cîntecele 
de haiducie, de bala
dele și melodiile de 
dor aduse pe scenă de 
bătrini. de jocurile 
care fără ei. acești bă
trini păstrători de fru
museți (remarcabile ni 
s-au părut formațiile 
de dansuri alcătuite 
din veteranii satelor 
Mihai Bravu si Ta
mas). nu le-am mai 
putea vedea si admira 
in sobra lor splendoa
re. au apărut cu pro
ducții mai noi bărbați 
și femei în puterea 
virstei. sau cu creații 
din zilele noastre ti
neri si tinere, școlari.

de 
de 
de 

alte 
dar

bucurie 
un rod

ne fie

nu 
Prin 

jude-

s-a urmă- 
confrunte. 
mijlocirea

Dans batrinesc m interpretarea formației din comuna Mitreni

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

ACTUALITATEA LA FOTBAL

Pregătirea lotului nostru pentru întîlnirea 
cu reprezentativa Bulgariei

Se apropie, după cum se știe, con
fruntarea fotbalistică dintre reprezen
tativele României și Bulgariei. 
Miercuri după-amiazâ. pe stadionul 
„23 August" (in cuplaj cu meciul de 
rugbi România B-Anglia B). fotba
liștii noștri tricolori vor juca pentru 
ciștigarea grupei și calificarea in fi
nala Cupei Balcanice inter-țări. Par
tenerii lor alcătuiesc o echipă tînărâ 
dar puternică, ambițioasă și bine ro
dată : după ratarea calificării la 
Turneul final din Argentina, fotbalul 
bulgar și-a intrerupt vreme îndelun
gată campionatul pentru ca echipa 
națională remaniată să poată juca in 
deplasare 6 partide de pregătire și 
testare, cu Argentina, Peru. Mexic. 
Scoția, Cehoslovacia și Polonia. Nu 
va fi un joc ușor, dar reprezentanții 
noștri au, bineînțeles, prima șansă, 
în acest spirit optimist și realist, ieri 
au și început pregătirile selecționa- 
bililor.

Operația de selecție a fost îngreu
nată, din păcate, de o seamă de im
pedimente practic de neinlăturat. 
Astfel, accidentării mai vechi a ste- 
listului Zamfir i s-a adăugat în ul
tima etapă accidentarea unui alt ti
tular — Romilă — ca și.a rezervei 
acestuia. Stoica ; adăugind și lipsa 
totală de formă sportivă a lui Duda 
Georgescu — înțelegem că selecțio
nerii au avut citeva probleme de re
zolvat. Pe baza propunerilor făcute 
de Ștefan Covaci și Constantin Cer- 
năianu, conducerea mișcării sportive 
și cea a fotbalului au analizat in 
mod amănunțit fiecare caz în parte : 
pentru postul de mijlocaș dreapta s-a 
apelat la Dumitru, luindu-se in con
siderație jocul bun și rezistenta fizică 
sporită de care a dat dovadă in a- 
cest retur : pentru posturile de ex
treme au fost aduși craiovenii Cri- 
șan și Marcu, amindoi iuți, buni teh
nicieni, și in revenire de formă ; pen

trăiește si între 
ce se afirmă ca 
festivalul ilfo- 

. a relevat o for- 
de activitate

Pentru că. definit ca 
manifestare chemată 
să înscrie o trăsătură 
de unire între trecut 
și prezent, sau. chiar 
mai mult, să realizeze 
o sudură trainică intre 
ce a fost și ceea ce 
este. între ceea ce s-a 
creat valoros in trecut 
și 
ceea 
nou. 
vean 
mulă 
cultural-artistică de o 
valoare indiscutabilă.

Finala, care a avui 
loc la sfîrșitul săptă- 
minii trecute, la Afu
mați. localitate de ve
che rezonantă istorică, 
s-a compus dintr-un 
program insumind ci- 
teva zeci de puncte 
care — ca să ne ex
primăm într-un limbaj 
uzual — au fost unul 
mai revelator decît al
tul. imul mai fermecă
tor decît altul. Timp 
de aproape cinci ore, 
într-o sală 
spectatori 
respectului 
tul artistic, 
și auzit tot ceea ce 
este mai reprezentativ 
în zonă, de la călușa
rii din Găujani. acești 
virtuozi ai mișcării rit
mate. pină la Ioana 
Marin de la Corbeanca 
cu al său cîntec pro
priu „Bărăgan. mîn- 
dră grădină". Un spec
tacol la care si-au a- 
dus concursul fantezia 
și pasiunea pentru 
frumos, viorile si ca- 
valele. glasurile ome
nești. frumusețea cos
tumației, virtuozitatea 
bărbătească a călușa
rilor și gratia femeilor 
interpretînd dansuri 
locale ca Ia Bulbucata.

plină de 
cu simțul 
pentru ac- 
s-a văzut

N. POPESCU- 
BOGDĂNEȘTI

tru vîrf de atac, alături de Bălăci a 
fost selecționat Radu II — creditat 
cu evoluții spectaculoase in ultima 
vreme. Lotul aprobat de conducerea 
C.N.E.F.S. și biroul federației de 
fotbal, și convocat ieri la București, 
are deci următoarea componență : 
doi portari : Răducanu și Conan ; 
șase fundași : Cheran. M. Zamfir. 
Sătinăreanu II, Ștefănescu, Mehedin- 
țu. Vigu ; patru mijlocași : Dumitru, 
Biiloni, Iordănescu, Rădulescu ; cinci 
înaintași : Crișan, Bălăci, Radu II, 
Marcu. Vrînceanu. Despre portarul 
Speriatu ni s-a explicat că a fost ti
tularizat la lotul olimpic, tocmai în 
ideea de a creste și a se forma pen
tru reprezentativă în meciuri inter
naționale efective și nu pe banca de 
rezerve.

Așadar, treeîndu-se în revistă ju
cătorii disponibili, s-a ajuns la acești 
17. din care vor fi aleși cei 11 ce vor 
juca miercuri. Sint. după cum se 
vede, fotbaliști de frunte in campio
natul nostru. care s-au remarcat 
printr-o pregătire fizică și tehnică 
mai bună decit ceilalți colegi ai lor. 
Unii au o bogată activitate interna
țională — Răducanu. Cheran. Săt- 
măreanu, Vigu. Dumitru. Iordănescu 
— și se contează mult pe potențialul 
și personalitatea lor ; alții se reim- 
pun atenției după o perioadă de ano
nimat — Coman, Ștefănescu, Mehe- 
dințu, Crișan. Marcu — și se așteaptă 
mult de la experiența lor ; cîțiva 
sînt tineri deja cîștigați de lot — 
BolSni, Rădulescu. Bălăci — sau ti
neri debutanți — M. Zamfir, Vrîn- 
ceanu — de la care se speră, deopo
trivă. un aport pe măsura talentului 
de care nu duc lipsă. Desigur, jocul 
fiecăruia prezintă. pe lingă aceste 
valențe, și unele slăbiciuni ce trebuie 
remediate, atit cit se poate în aces
te zile — și se poate mult — printr-o 
pregătire temeinică, serioasă și plină 
de dăruire.

Alte județe 
au încheiat 

însămînțările 
(Urmare din pag. I)

La rîndul lor. și oamenii muncii din 
unitățile agricole ale județului Alba 
— români, maghiari, germani — au 
anunțat încheierea, la data de 28 a- 
prilie, a însămințării porumbului.

în telegrama adresată C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
de Comitetul județean Alba al P.C.R.. 
se spune : Ne angajăm, mult iubite 
si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să acționăm pe multiple planuri, cu 
răspundere și dăruire, cu patos re
voluționar pentru înfăptuirea marilor 
obiective stabilite de Congresul al 
XI-lea si Conferința Națională ale 
partidului. a indicațiilor dum
neavoastră. în vederea realizării e- 
xemplare a sarcinilor ce revin agri
culturii socialiste in acest al treilea 
an al cincinalului revoluției tehnico- 
știintifice.

Au terminat 
plantarea cartofilor
în telegrama adresată C.C. at 

P.C.R., tovarășului Nicolae Ceausescu. 
Comitetul județean Suceava al P.C.R. 
raportează că oamenii muncii de pe 
ogoarele sucevene, actionînd cu dă
ruire si abnegație, sub conducerea 
organelor si organizațiilor de partid, 
au terminat plantatul cartofului Di 
suprafața' planificată de peste 20 300 
hectare, cultură de bază în agricul
tura județului.

Vă asigurăm, mult iubite tovarăș* * 
Nicolae Ceaușescu — se spune in tq- 
legramă — că vom depune toate e- 
forturile pentru realizarea si depă
șirea producțiilor vegetale si anima
le. sporind tot mai mult contribuția 
sucevenilor la dezvoltarea avuției 
naționale, la buna aprovizionare a 
industriei cu materii prime si a 
populației cu produse agroalimen- 
tare. la înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea si Conferinței Na
ționale ale partidului.

• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lam
pă — 19,30, (sala mică) : Moartea 
ultimului golan — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert simfo
nic. Dirijor : Alexandr Dmitriev 
(U.R.S.S1.). Solist : Dorel Fodo- 
reanu — 20.
• Opera Română : Tosca — 19.
• Teatrul de operetă : Stelele
operetei —• 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu) : 
1-eonce și Lena — 19,30, (sala

Simpozion pe tema 
educației civice 

în școală
Ieri a avut loc, la Liceul de ma- 

tematică-fizică „Nicolae Bălcescu" 
din Capitală, simpozionul „Proble
me actuale ale educației civice in 
școală", organizat de Inspectoratul 
școlar municipal, in colaborare cu 
Tribunalul și Procuratura municipiu
lui București. în cadrul acestei ma
nifestări. la care au participat Su- 
zana Gâdea. ministrul educației și 
invățămîntului. Constantin Stătescu, 
ministrul justiției. Gheorghe Bobo- 
cea. procurorul general al Republi
cii Socialiste România, cadre didac
tice din invățămintul liceal și gene
ral din Capitală, precum și' repre
zentanți ai caselor corpului didactic 
din țară, au fost prezentate o serie 
de comunicări tratind diverse aspec
te ale educației civice a elevilor in 
școală, familie și societate, ale for
mării conștiinței juridice a școlari
lor. prin conlucrarea mai strînsă a 
școlii cu organele de justiție. ale 
integrării tinerilor in viața socială. 
(Dumitru Tîrcob).

Calitățile generale ale jucătorilor 
selecționați, puterea lor de mobili
zare constituie premise pentru o 
pregătire corespunzătoare, o muncă 
fără rezerve și o disciplină fără ra
bat. astfel încît, racordindu-se la 
înalta tensiune a partidei de miercuri, 
ei să poată aplica întocmai indica
țiile tactice primite, să poată etala 
un joc gindit și eficace, care să le 
asigure victoria. Victoria pe care o 
așteaptă și o doresc, în același gînd, 
și milioanele de iubitori ai fotbalului.

G. MITROI 

Componența 
lotului olimpic...

Ieri a fost stabilit și lotul olimpic 
pentru meciurile cu echipa repre
zentativă A (programat duminică, de 
la ora 17. pe stadionul „23 August" 
din Capitală) și cu echipa Chemie 
Halle (programat marțea viitoare, de 
la ora 17. pe stadionul din Buzău). 
Iată numele celor 20 de jucători : 
Speriatu. Lung — Anghelini. Agiu, 
Tilihoi. Nicolae (Gloria Buzău). Gri
gore (Sportul studențesc). Lucută. 
Barna — Zahiu. Leac. Bărbulescu. 
Hajnal — Grigore (C.S. Tirgoviste); 
Dănilă. Fanici, Nedelcu, Chihaia. 
Fazekas. Radu (Gloria Buzău).

...și a celui de tineret
Lotul de tineret. în care intră ju

cători născuti după 1 august 1959. 
are următoarea alcătuire pentru me
ciul cu echipa maghiară Videoton 
(programat marțea viitoare la Plo
iești): Windt. Mindrilă — Agachi, Bu- 
tufei, Elisei. Stancu, Irimia. Gal — 
Ignat. Ticleanu. Vamanu. I. Marin. 
Petcu (Corvinul) — Nucă. Ad. Iones
cu. Oancea. Câmătaru. Coras.

cinema
• Aure! Vlaicu : PATRIA — 9;
11,15; 13.30: 16,45; 18: 20.15. FA
VORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,30, CAPITOL — 9,15; 11,30;
13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Două mame : TIMPURI NOI
— 9; 11.15; 13,30; 15.45; 18: 20.
• Urmăriți fără vină : LUCEA
FĂRUL — 9; 11; 13: 15: 17; 19: 21, 
BUCUREȘTI — 8.45: 10.45; 12,45; 
14,45; 16,45; 18,45; 20.45.
• Dragoste și... statistică : FES
TIVAL — 9; 12,30; 16; 19.30.
• Rătăcire : SCALA - 9: 11.15;
13,30: 16: 18,15: 20.30, MELODIA — 
9; 11,15; 13,30: 16; 18.15: 20,30.
MODERN — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30.
• Urmărire periculoasa : VICTO
RIA — 9.30; 12,30; 16; 19, VOLGA
— 9; 12; 16: 19.

• Septembrie : CENTRAL — 9;
11.15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. BU- 
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15. AURORA — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18: 20,15.
• Guerrilla : FEROVIAR — 9;
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLO- 
BEASCA — 15,30; 18; 20.15, FLA
MURA — 11.15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Harababura : FLAMURA — 9.
• Cartea junglei — 9,30: 11; 12,45;
14.15. Ediție specială — 16: 18; 20 : 
DOINA.
• Alt bărbat, altă femeie : EFO
RIE — 9; 11.30; 14: 17; 19.30.
• Polițistul pilot de curse : CI
NEMA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 
18: 20. EXCELSIOR — 9: 11,15;
13.30; 15,45: 18. 20.15. GLORIA — 
9: 11,15; 13.30; 13,45; 18; 20,15.
• Sărbătoarea cartofilor copți :
MIORIȚA - 9; 11; 13.15: 15.30:
17,45; 20.
• Capcana — 9,45: 11.45, Aparta
mentul — 14; 16,15, Regele bear 
(ambele serii) — 18.30 : CINEMA
TECA.

• Puntea : GRIVIȚA — 9; 11,15;
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Mînia : TOMIS — 9: 12; 16;
19, BUCEGI - 9; 12; 16: 19.
• Bătălia navală din 1894 : DA
CIA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.
• Mașina de întineret: POPULAR 
— 16; 18.
• Zmeul de hîrtie : FLACĂRA
— 9.30; 13; 16; 19, MUNCA — 9; 
12: 18; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : LIRA — 
15.30; 18; 20,15.
• Din nou „liniște**  : COTRO- 
CENI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18;
20.15.
• Profetul, aurul si ardelenii î 
DRUMUL SĂRII — 16: 18; 20. FE
RENTARI — 15.30; 17,30; 19.30.
• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
PACEA — 14,30: 17; 19,30, COS
MOS — 13; 15.15; 17,30; 19,45.
• E atît de aproape fericirea :
GTULESTI - 9; 11: 13.15: 15.30:
17.45: 20, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20.15.

• Concediul care nu a avut loc : 
VIITORUL — 15.30; 17,45; 20.
• Urgia : PROGRESUL — 16; 18; 
20.

teatre

Grădina Icoanei) : Interviu — 
19.30.
• Teatrul Mic : Rețeta fericirii
— 19.30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19.30.
(sala Studio) : Jucătorii de cărți
— Ursul — 19.
• Teatrul Giulești : Serenada tîr- 
zte — 19.30,
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Salutări de 
la Vasile — 19.30, (sala Victoria) : 
Rapsodii de primăvară — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Drag mi-e cîntecul și 
jocul — 18.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Pia
tră la rinichi — 19.30.
• Teatrul ,.lon Creangă" : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Anotim
purile mînzuiui — 17.
• Circul București : Circul lilipu
tanilor de la Circul Mare din 
Moscova — 16; 19,30.

tv
PROGRAMUL 1

12.00 Telex
12,05 Curs de limbă spaniolă
12.30 Roman-foileton : „Familia Palli- 

ser" — Episodul 10
13.20 Concert distractiv,
14.05 Incursiune tn cotidian. „Se mută 

un munte"
14.25 Tragerea de amortizare ADAS
14.35 Vatră folclorică : Arbore, județul 

Suceava
14,S5 Stadion
16.40 Clubul tineretului
17.45 Agenda cultural-artistică
18,15 Aprilie '78 — Cronica evenimente

lor politice Interne și internațio
nale

18.30 Antologia filmului pentru copii și 
tineret : Charles Chaplin

19.30 Telejurnal
19.50 Întrecerea socialistă în tntîmpina- 

rea zilei de 1 Mai. Raport munci
toresc

20.00 Teleenciclopedia
20.30 Mari filme western : „Omul din 

Laramie", Premieră TV. Producție 
a studiourilor americane. Cu : Ja
mes Stewart. Arthur Kennedy, Do
nald Crisp, Cathy O'Donnell. Alex 
Nicol. Aline Mac Mahon, Wallace 
Ford. Jack Elam. Regia : Anthony 
Mann

22.10 tntîlnire cu satira șl umorul
22.50 Telejurnal • Sport

PROGRAMUL 2
20.00 Desene animate
20.20 Tinerii și muzica lor
20.40 La ordinea zilei tn economie
20.50 Atelier de creație literar-artistlcâ
21.20 Bijuterii muzicale
22,00 Dicționar cinematografic
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încheierea vizitei in țara noastră a delegației
Marelui Hural Popular al R. P. Mongole

Tovarășul Janos Fazekas. vice
prim-ministru al guvernului, președin
tele părții române în Comisia inter- 
guvernamentală româno-mongolă de 
colaborare economică și tehnico-stiin- 
tifică. a primit, vineri dimineață, 
delegația Marelui Hural Popular al 
R.P. Mongole, condusă de tovarășul 
Banzragciin Lamjav. membru al 
Prezidiului Marelui Hural Popular, 
șef de secție la C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor de colaborare dintre România 
și Mongolia. în diverse domenii de 
interes reciproc.

La întrevedere au participat to
varășul Dumitru Coliu. președintele 
Comisiei pentru consiliile populare și 
administrația de stat a M.A.N.. de- 
putati.

Convorbiri economice rorâno-filipineze
Vineri’ dimineața, tovarășul Paul 

Niculescu. viceprim-ministru al gu
vernului. ministrul finanțelor, a pri
mit pe Alfredo Pio de Roda, 
subsecretar de stat la Ministerul Fi
nanțelor al Republicii Filipine.

în timpul întrevederii, desfășurate 
lntr-o atmosferă de cordialitate, au 
fost abordate probleme privind ex

Informații utile
Orarul unităților 

comerciale
Duminică, 30 aprilie, în Capitală 

vor funcționa pină la orele 12} toate 
magazinele de desfacere.

Luni, 1 mai, toate unitățile comer
ciale vor fi închise cu excepția ma
gazinelor de piine (50 la sută din re
țea) și a centrelor de desfacere a 
gheții. care vor funcționa intre orele 
6—10. De asemenea, vor mai fi des
chise 12 farmacii cu program con
tinuu. zi și noapte, și 37 farmacii, 
care vor funcționa intre orele 7,30— 
20,30.

Marți, 2 mai. toate unitățile vor fi 
închise, cu excepția magazinelor de 
piine, care vor funcționa intre orele 
6—11. De asemenea, vor mai fi des
chise centrele de desfacere a lapte
lui si gheții. intre orele 6—10. tutun
geriile (50 la sută din rețea), care vor 
funcționa intre orele 7—11. în aceas
tă zi vor fi deschise 12 farmacii cu 
program continuu, zi și noapte, și 38 
farmacii, care vor funcționa intre 
orele 7.30—20,30.

★
Unitățile de alimentație publică, 

precum și cele din zonele de agre
ment și traseele turistice vor func
ționa normal, iar în zilele de 1 și 
2 mai, după orarul obișnuit al zilei 
de duminică.

Asistența sanitară
Serviciile de gardă ale spitalelor 

de adulți și copii vor funcționa în

A fost prezent Țagaanlamyn Du- 
ghersuren, ambasadorul R.P. Mongole 
la București.

★ '
In cursul după-amîezii, delegația 

parlamentară mongolă a părăsit 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Marii Adunări 
Naționale, Urgii Teodorescu. vice
președinte .1 M.A.N., Dumitru Co
liu, președitele Comisiei pentru 
consiliile ppulare și administrația 
de stat, c alte persoane oficiale.

Au fos prezenți Țagaanlamyn 
Dughersun, ambasadorul Republi
cii Popula Mongole la București, 
și membrii ambasadei.

(Agerpres)

tinderea ilatiilor financiare dintre 
cele doutări. menite să conducă la 
dezvoltai cooperării bilaterale pe 
plan ectmic si în alte domenii, 
precum a schimburilor comerciale.

A fosirezent ambasadorul Repu
blicii Fiine la București. Leticia 
Ramos îhani.

patru zilele 
aceste le în program permanent. 
Policlir.e teritoriale principale de 
sector, adulți și copii, vor asigura 
in tot sul zilei și nopții gardă 
pentrunsultații pe profil de boli 
interne respectiv, pediatrie. Servi
ciile dțistență la domiciliu pentru 
adulți opii, de la nivelul fiecărui 
sector,r funcționa in această pe
rioadă ermanent, ații ziua cît și 
noapte

Servi de gardă de oftalmologie 
pentruilți și copii va funcționa la 
niveluiitalului clinic de oftalmo
logie <P-ța Cosmonauților nr. 1, 
sect, l'gențele ORL pentru adulți 
din serele 1, 2, 3 și 7 vor fi re
zolvați clinica ORL Colțea, iar 
cele efect. 4, 5, 6 și 8 prin Centrul 
de fordiologie — Panduri. Urgen
țele Cpentru copii vor fi rezolva
te deția ORL a Spitalului clinic 
centre copii.

Urgie stomatologice apărute 
în aci perioadă, atit ziua cit și 
noaptse vor rezolva prin gardă 
cu m in următoarele unități sa- 
nitaroliclinica de stomatologie 

. din sua Ștefan cel Mare 27 ; po- 
liclin de stomatologie din str. 
AvrijlO : centrul de stomatologie 
din Baba Novac 2 ; policlinica 
„Bucdin str. Bucur 21 ; policli
nica tomatologie din Calea Vic
tories ; policlinica de stomatolo
gie <tr. Știrbei Vodă 132 ; poli- 
clinide stomatologie din bd. 
I. Gîca'lO—22.

Cronica zilei
în sala Operei Române a avut loc, 

vineri seara, spectacolul de gală pre
zentat de Ansamblul național de cin-, 
tece și dansuri din Republica Islami
că Pakistan.

Din bogatul lor repertoriu, oaspe
ții au susținut. în cadrul spectacolu
lui, cîntece si dansuri populare pakis
taneze. dansuri cu caracter tematic 
inspirate din viata si munca poporu
lui pakistanez, precum și muzică in
strumentală tradițională.

Au asistat tovarășii Ion Dincă, 
Paul Niculescu, Ștefan Voitec, Miu 
Dobrescu, Cornel^ Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, per
sonalități ale vieții culturale și ar
tistice bucureștene, precum și un nu
meros public.

Au fost de fată S. A. Moid, amba
sadorul Republicii Islamice Pakistan 
la București, alți șefi de misiuni di
plomatice.

Interpretarea mesagerilor artei pa
kistaneze a fost răsplătită cu vii a- 
plauze.

*

O delegație a Asociației interna
ționale a aeroporturilor civile 
(I.C.A.A.) a făcut o vizită de studii 
si schimb de experiență în țara 
noastră. Cu acest prilej, delegația a 
vizitat aeroporturi din Capitală și 
din țară, precum si obiective de in
teres social-economic si cultural din 
municipiul București și din județul 
Suceava.

(Agerpres)

de 1 și 2 mai
Unitățile de reparații

Reparații televizoare. In zilele de 
30 aprilie, 1 și 2 mai, între orele 
S—21, va funcționa dispeceratul coo
perativei ..Radio-Progres“ din str. Sf. 
Gheorghe Nou 23, tel. 13 42 77, care 
va asigura intervenții pe teren.

Reparații auto, spălat, gresat, vul
canizare. în ziua de 30 aprilie, între 
orele 8—13, va funcționa unitatea 8, 
bd. Aerogării 38. In ziua de 1 mai, 
între orele 8—13, vor funcționa uni
tatea 10, str. N. Sebe nr. 2 (bd. Leon- 
tin Sălăjan), și unitatea 16. șos. Ște
fan cel Mare 92. în ziua de 2 mai, 
intre orele 8—13, va fi deschisă uni
tatea 20, str. Călărași 260. Pentru 
tractarea autoturismelor rămase în 
pană cetățenii se pot adresa în aces
te zile la dispeceratul cooperativei 
,.Automecanica“ din str. Olteni nr. 36. 
tel. 20 32 35, care va funcționa intre 
orele 7—21.

Reparații la instalațiile sanitare, 
electrice și de încălzire. In zilele de 
30 aprilie, 1 și 2 mai va funcționa in 
program permanent, ziua și noaptea, 
dispeceratul cooperativei „Instalato- 
rul“, din str. Traian nr. 156, tel. 
21 65 13.

Reparații la obiecte electrocasnice 
și de uz casnic. în zilele de 30 apri
lie, 1 și 2 mai, intre orele 8—20. va 
funcționa dispeceratul cooperativei 
..Mctalocasnica'1 din str. Cuza Vodă 
nr. 152, tel. 41 33 85 și 41 27 34.

Centrul de informare al cooperati
vei meșteșugărești va funcționa in 
zilele de 30 aprilie, 1 și 2 mai, intre 
orele 8—14. și va- răspunde la tel. 
13 58 65 și 13 58 84.

Excelenței Sale Locotenent-colonel
AHMED HUSSEIN AL-GHASHMI

Președintele Republicii Arabe Yemen
SANAA

Am deosebita plăcere să vă adresez sincere felicitări cu prilejul alegerii 
în funcția de președinte al Republicii Arabe Yemen și cele mai bune urări 
de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate poporului yemenit 
prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații statornicite între țările noastre 
se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii și 
cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele 

Republicii Socialiste România

Recepție oferită de
Cu prilejul Zilei naționale a Ja

poniei. ambasadorul acestei țări la 
București, Junji Yamada, a oferit, 
vineri, o recepție.

Au participat Cornel Burtică, vice- 
psrim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale. Tamara 
Dobrin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii si Educației Socialiste. Eu
gen Jebeleanu. vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului U-

Cu prilejul Zilei
Cu prilejul Zilei naționale a Olan

dei. ambasadorul acestei țări la Bucu
rești, Louis Jean Marie Bauwens, a 
oferit, vineri seara, o recepție.

Au participat Gheorghe Oprea, prim 
viceprim-ministru al guvernului. Tra
ian Dudaș, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor. Petre Blajovici, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii și Industriei Alimen
tare. Nicolae Stefan, prim-adjunct al

VREMEA ÎN
Potrivit prognozei Institutului me

teorologic. luna mai se va încadra 
din punct de vedere termic în limite 
normale. în prima săptămină vremea 
va fi ceva mai răcoroasă. Ploile vor 
fi destul de frecvente, cantitățile lu
nare situîndu-se în jurul valorilor 
normale. în a doua jumătate a lunii, 
izolat, se vor semnala și căderi de 
grindină.

între 1 și 6 mai vremea va fi în 
general instabilă, mai ales in cursul 
după-amiezelor. Cerul va fi variabil 
si vor cădea averse locale. însoțite 
de descărcări electrice, mai frecvente 
Ia începutul intervalului. Vîntul va 
sufla slab pină la moderat, cu in
tensificări în unele zile in estul tării 
și va predomina din sectorul nor
dic. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 2 și 12 grade, izolat mai 
coborîte în estul Transilvaniei. iar ' 
maximele între 14 si 24 de grade.

în zilele de 7—12 mai vremea va 
fi caldă, cu cer variabil, mai mult 
senin noaptea în sud-estul tării. 
Averse izolate. însoțite de descăr
cări electrice, se vor semnala mai 
ales spre sfirsitul intervalului. Vin- 
tul va sufla slab pină la moderat, 
predomini nd din . sectorul vestic. 
Temperatura va fi in creștere, mi
nimele fiind cuprinse între 5 si 15 
grade, ' iar maximele între 18—28 
grade, izolat mai ridicate.

Vremea, intre 13—18 mai. va fi

ambasadorul Japoniei
nității Socialiste. Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Marin Trăistaru, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
conducători de instituții și între
prinderi.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

naționale a Olandei
ministrului comerțului exterior si 
cooperării economice internaționale. 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
altor ministere și instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră, alti membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)

LUNA MAI
caldă la început, apoi în răcire 
ușoară. Cerul va fi temporar noros 
si vor cădea ploi, care vor avea și 
caracter de aversă, mai frecvente în 
nordul tării. Temperaturile minime 
vor oscila între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 16—25 de grade, local 
mai ridicate.

Vremea va deveni apoi. între 
19—23 mai. instabilă. Cerul va fi 
schimbător și vor cădea ploi, care vor 
prezenta si caracter de aversă, înso
țite local de descărcări electrice, iar 
izolat si de grindină. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse intre 6—16 
grade, iar maximele între 17—25 gra
de. local mai ridicate.

în perioada 24—27 mai vremea va 
fi relativ frumoasă și caldă. Cerul 
va fi variabil și izolat vor cădea 
averse. Vîntul va sufla slab oină ia 
moderat din sectorul sud-estic. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
intre 8 și 18 grade, iar maximele in
tre 20 si 30 de grade, izolat mai ri
dicate.

în ultimele zile ale lunii mai 
vremea va deveni în general insta
bilă. cu cer alternînd între înnorări 
și înseninări trecătoare. Vor cădea 
ploi cu caracter de aversă. însoțite 
de descărcări electrice. Izolat se vor 
semnala si căderi de grindină. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse 
între 6 și 16 grade, iar maximele in
tre 21 și 31 de grade.

sArbAtoarea naționala a japoniei

Maiestății Sale Imperiale HIROHITO 
împăratul Japoniei

Sărbătoarea națională a Japoniei — ziua de naștere a Maiestății Voastre, 
îmi oferă plăcuta ocazie de a vă transmite calde felicitări, precum și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres pentru poporul 
japonez.

îmi exprim încrederea că relațiile prietenești de conlucrare în diverse 
domenii dintre România și Japonia se vor dezvolta și diversifica tot mai 
puternic, spre binele celor două popoare, al colaborării și înțelegerii inter
naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului TAKEO FUKUDA
Prim-ministru al Japoniei

Cu ocazia Zilei naționale a Japoniei, vă adresez, în numele guvernului 
român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de fe
ricire și succes.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Itinerar intr-un univers al electronicii
O călătorie cu superexpresul 

„Hikkari", care străbate în timp re
cord distanța, dintre capitala nipo
nă, Tokio, și Osaka, al doilea oraș 
ca mărime al țării, oferă o imagi
ne sugestivă a Japoniei contempo
rane. Vastele aglomerări urbane din 
Cimpia Kanto, din regiunile Chubu 
și Kansai, edificiile industriale mo
derne, numeroasele tuneluri și 
poduri, construite cu îndrăzneală și 
ingeniozitate, alternează cu oreză- 
riile minuțios îngrijite, cu culturile 
de ceai amenajate in trepte. în a- 
valanșa de imagini stăruie silueta 
maiestuoasă a muntelui Fuji, simbol 
național, venerat de secole de ja
ponezi, care străjuiește cea mai 
mare zonă industrială a țării, To- 
kio-Kawasaki-Yokohama.

Potențialul economic al Japoniei 
este în prezent de 25 de ori mai 
mare decit acum patru decenii, țara 
situindu-se pe unul din primele 
locuri în lume, atît în ce privește 
produsul național brut, cit și nive
lul tehnologic. Modernizarea acce
lerată a structurilor industriale și a 
proceselor de fabricație în cele mai 
diverse sectoare productive, cerce
tarea științifică au stimulat progre
sul remarcabil înregistrat în dome
niile de vîrf ale industriei — elec
tronica, electrotehnica, siderurgia, 
construcția de nave, mecanica fină, 
industria chimică.

în perimetrul orașului Kawasaki, 
veritabil nucleu industrial al țării, 
atît prin densitatea cît și prin va
rietatea obiectivelor industriale, se 
află Centrul de cercetări și dezvol
tare al firmei „Toshiba11, un adevă
rat pionier al electronicii nipone, cu 
care întreprinderi românești au ini
țiat acțiuni de cooperare tehnică și 
economică pentru componente elec
tronice profesionale. Acest centru 
este „creierul1* care dirijează acti
vitatea fabricilor și uzinelor firmei 
și elaborează tehnologia nouă, me
nită să fie ulterior introdusă in 
producția de masă. Cele șapte la
boratoare specializate ale centrului, 
de fapt uzine științifice, lucrează în 

strînsă cooperare cu unitățile pro
ductive. realizind aplicarea rapidă 
in practică a descoperirilor tehnolo
gice. în ultimii ani. centrul și-a 
concentrat cercetările in direcția 
miniaturizării circuitelor integrate, 
aplicabile in cele mai variate do
menii, și a obținerii unui randa
ment energetic maxim pe unitatea 
de combustibil consumat.

Cooperarea cu firma „Toshiba", 
alături de alte acțiuni similare, cum 
sini construirea, în cooperare cu 
„Nishin Steel", a instalației pentru 
oțel inoxidabil de la întreprinderea 
de oțeluri aliate din Tirgoviște, 
colaborarea cu compania „Koyo 
Seiko11 in producția și desfacerea de 
rulmenți speciali și de echipament 
pentru industria de rulmenți, coope
rarea cu firma japoneză „Ishikawa- 
jima—Harima Heavy Industries11 
(I.H.I.) în domeniile construcțiilor 
de nave de mare tonaj și echipa
mente complexe, în producția de 
laminoare constituie mărturii eloc
vente ale dorinței României și Ja
poniei de a dezvolta relațiile de 
conlucrare statornicite între ele. 
Protocolul recentei sesiuni a Comi
tetului economic mixt româno-ja- 
ponez relevă importanța stabilirii 
de către întreprinderile românești 
de comerț exterior și companiile 
japoneze a unor noi căi și mijloa
ce menite să contribuie la dezvolta
rea și diversificarea în continuare a 
schimburilor comerciale, a cooperă
rii bilaterale si pe terțe piețe.

Relațiile de prietenie și colabora
re româno-nipone, pe cele mai di
verse planuri, au cunoscut, de altfel, 
an de an, o dezvoltare tot mai ac
centuată, puternic stimulată de dia
logul la cel mai înalt nivel și la 
alte niveluri, de documentele și în
țelegerile semnate cu prilejul vizi
tei întreprinse cu trei ani in urmă 
de președintele Nicolae Ceaușescu 
în Japonia, care au deschis noi ori
zonturi legăturilor dintre cele două 
țări.

Paul ȘIACONU

LISA OFICIALA l
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului Nr. 

crt.
Numărul 
libretului Nr. 

crt
cu dob și cîștiguri în autoturisme

de economii dc economii
a HDrereior ae economii emise ae uniîatiie u.t.c. din tara
ieșite cîștigătoare cu cîte un auism „DACIA 1 300" la tragerea la sorți pentru trimestrul 1 1978 406

407
408
409

763-203-6406
741-106-2180 
741-201-38826 
741-201-53438

495
496
497
498

701- 135-12552
702- 1-14814
702-1-63129
702-1-90179

584
585
586
587Nr. Numărul Nr. 

crt.
Nun Nr Numărul Nr. 

crt.
Numărul Nr. Numărul

libretului libri crt. libretului libretului 410 741-214-1970 499 702-1-108383 588
crt. de economii de ecii de economii de economii crt. de economii 411 744-205-210 500 702-1-122411 589

412 756-1-18803 501
502

702-208-1265
702-222-2140

590
735-201 163 717-1-93395 413 756-206-1683 591

1 706-201-2386 82 244 743-1-145667 325 724-104-27798 414 706-201-12718 503 702-108-7245 592
2 733-201-26539 83 713-1-1 164 717-1-109960 245 743-152-32 326 724-104-50471 415 750-1-28294 504 735-1-34376 593
3 715-1-179503 84 703-1-1 165 717-1-122555 246 743-209-12386 327 724-151-1142 416 750-1-48822 505 735-1-61284 594
4 715-1-216163 85 703-1-' 166 717-216-1762 247 743-209-32445 328 721-285-126 417 \ 750-211-22215 506 735-1-78208 595
5 717-216-8569 86 703-1-1 167 713-101-2X88 248 723-417-295 329 '708-1-26328 418 J 750-211-44235 507 735-1-90749 596
6 719-209-4847 87 703-25' 168 713-12&»277

713-802-143
249 745-2-29646 330 708-1-45709 419 754-205-3359 508 735-202-439 597

7 706-164-9897 88 703-20 169 250 745-104-6 331 708-209-6816 / 420 750-201-12450 509 713-1-3315 598
8 732-1-88835 89 703-801 170 724-1-34870 251- 725-529-273 332 713-420-405 421 745-1-14152 510 703-1-21160 599
9 750-1-19481 90 703-37 171 724-398-736 252 747-1-32769 333 710-1-29003/ 422 734-1-26766 511 703-1-48686 600

10 724-104-49114 91 706-15 172 • 714-109-283 253 747-225-2857 334 710-1-47320 423 734-1-51664 512 703-1-65404 601
11 752-227-692 92 706-52 173 749-1-24247 254 737-1-6826 335 710-214-193 424 734-1-66718 513 703-254-8032 602
12 752-232-1644 93 732-1- 174 749-226-40 255 755-202-6067 336 738-1-10319 425 703-618-50 514 703-201-4734 603
13 735-1-34381 94 732-1- 175 730-207-273 256 755-207-1705 337 733-201-16491 426 740-1-28790 515 703-809-28232 604
14 723-210-58 95 732-1- 176 731-1-9354 257 755-201-11025 338 722-123-3634 427 702-902-481 516 703-414-1343 605
15 709-218-281 96 732-1- 177 71^-1-6413 258 727-137-11909 339 710-113-15716 ■428 746-1-8642 517 706-164-1152 606
16 736-211-4501 97 732-21 178 719-1-34865 259 752-1-8600 340 710-119-11357 429 746-1-29597 518 706-526-1349 607
17 702-1-88133 98 732-21 179 719-209-7255 260 752-1-58735 341 710-120-18341 430 714-1-9723 519 732-1-55688 608
18 748-202-6210 99 705-1 180 719-201-24019 261 752-1-80089 342 710-120-34658 431 719-134-203 520 732-1-81957 609
19 718-1-15392 100 718-21 181 719-222-2636 262 752-1-93973 343 710-620-587 432 736-1-59668 521 732-1-98689 610
20 701-1-20545 101 707-1 182 719-203-19939 263 752-202-7516 344 715-1-72809 433 736-1-90206 522 732-1-111606 611
21 702-1-124613 102 720-1 183 711-205-8841 264 752-223-700 345 715-1-113759 434 736-1-111101 523 732-213-326 612
22 703-1-27613 103 709-1 184 711-1-11845 265 728-1-15172 346 715-1-142569 435 736-1-126168 524 732-204-5232 613
23 732-1-85277 104 709-1 . 185 717-178-57 266 711-212-136 347 715-1-164966 436 736-69-1978* 525 705-1-24454 614
24 709-1-92881 105 709-1 186 727-1-39760 267 753-1-19699 348 715-1-182715 437 736-212-34043 526 718-201-1031 615
25 721-1-6807 106 709-1 187 727-1-71252 268 757-1-6624 349 715-1-197426 438 736-212-54381 527 707-1-14963 616
26 733-201-22230 107 709-1 188 727-1-89837 269 704-1-18418 350 715-1-210600 439 736-279-10195 528 720-1-2545 617*
27 715-1-169279 108 709-2 189 727-204-2543 270 728-116-645 351 715-207-2660 440 736-202-12011 529 709-1-55580 618
28 711-102-17555 109 709-2 190 711-207-2952 271. 739-1-24826 352 718-1-9520 441 736-202-32435 530 709-1-88287 619
29 742-1-2251 110 709-21 191 759-214-396 ' 272 739-212-1160 353 718-205-6596 442 736-267-2542 531 709-1-111660 620
30 717-1-112848 111 709-î 192 725-1-9548 273 739-205-9028 354 754-1-17706 443 736-285-357 532 709-1-128288 621
31 724-223-858 112 724-3 193 763-203-6894 274 723-1-14753 355 1 754-1-42429 444 741-1-5183 533 709-1-141665 622
32 711-264-485 113 724-8 194 741-201-1206 275 723-1-33806 356 754-203-3845 445 741-1-38294 534 709-202-2301 623
33 741-201-16031 114 724-1 195 741-201-39440 276 723-211-921 357 711-102-11311 446 741-1-52510 535 709-214-988 624
34 750-211-29202 115 724- 196 741-201-53772 277 701-1-17192 358 711-141-71 447 758-201-4267 536 709-217-26034 625
35 714-201-2151 116 708- 197 741-214-2314 278 701-270-1411 359 716-1-25332 448 706-719-1171 537 709-222-1240 626

.36 736-212-40307 117 708- 198 744-205rl235 279 715-256-55 360 716-1-62824 449 758-1-15189 538 724-104-29668 627
37 758-201-10076 118 708- 199 756-1-19407 280 754-201-412 361 716-1-85468 540 758-210-1940 539 724-104-51363 628
38 743-1-148420 119 709- 200 756-206-2087 281 701-203-16333 362 716-1-102715 451 723-103-5774 540 724-537-681 629
39 747-204-232 120 710- 201 706-201-13064 282 701-135-11881 363 716-1-116013 452 723-137-357 541 724-422-472 630
40 752-232-1784 121 710- 202 750-1-29301 283 702-1-9376 364 716-209-8953 453 743-1-51004 542 708-1-27780 631
41 723-1-20146 122 710- 203 750-1-49225 284 702-1-60809 365 716-287-1393 454 743-1-86197 543 708-1-46573 632
42 702-1-70041 123 738- 204 750-211-23181 285 702-1-88955 366 716-203-12550 455 743-1-111158 544 708-209-8320 633
43 735-177-6475 124 733-9 205 750-211-44671 286 702-1-107542 367 724-614-40 456 743-1-130147 545 709-401-364 634
44 706-164-8014 125 7224 206 754-205-4062 287 702-1-121678 368 742-1-20514 457 743-1-145247 546 710-1-30554 635
45 707-1-18688 126 710-7 207 750-201-12919 288 702-206-4091 369 736-210-417 458 743-21-16 547 710-1-48165 636
46 724-102-4396 127 71013 208 745-1-14697 289 702-222-1204 370 748-1-25110 459 743-209-11160 548 710-233-97 637
47 710-1-51175 128 71(61 209 734-1-28006 290 702-108-6340 371 748-1-44658 460 743-209-32068 549 738-1-11050 638
48 715-1-86390 129 710' 210 734-1-52194 291 735-1-32459 372 748-265-617 461 745-321-72 550 733-201-18189 639
49 754-1-27536 130 710! 211 734-1-67076 292 735-1-60083 373 748-208-2442 462 745-2-29120 551 722-130-349 640
50 716-215-11087 131 715 212 703-621-250 293 735-1-77297 374 717-1-35394 463 745-78-45 552 710-113-17325 641
51 717-1-47605 132 715> 213 740-1-29317 294 735-1-90126 375 717-1-70798 464 725-520-331 553 710-119-12803 642
52 720-624-258 133 715 214 702-902-848 295 735-201-4950 376 717-1-92806 465 747-1-32227 554 710-120-19818 643
53 719-202-1331 134 715 215 746-1-9899 296 702-552-964 377 717-1-109485 46(5 747-225-2477 555 710-126-823 644
54 762-203-945 135 713 216 746-1-30007 297. 703-1-18289 378 717-1-122227 467 737-1-6385 556 710-622-636 645
55 706-360-25 136 713 217 714-1-10242 298 703-1-47518 379 717-214-1661 468 755-202-5118 557 715-1-76051 646
56 734-1-69961 137 713 218 719-610-221 299 703-1-64582 380 713-101-1288 469 755-207-1224 558 715-1-116148 64757 736-1-115762 138 719 219 736-1-60737 300 703-254-6871 381 713-127-162 470 755-201-10698 559 715-1-144047 648
58 741-1-20347 139 71! 220 736-1-90922 301 703-201-3862 382 713-612-184 471 727-137-11114 560 715-1-166095 649
59 743-1-94194 140 718 221 736-1-111591 302 703-809-27396 383 724-1-34305 472 752-1-2687 561 715-1-183663 65060 747-1-14404 141 75‘ 222 736-1-126552 303 703-213-1198 384 724-398-416 473 752-1-57903 562 715-1-198328 65161 752-1-84030 142 75< 223 736-69-2788 304 706-147-143 385 751-208-211 474 752-1-79539 563 715-1-211283 65262 739-1-28639 143 751 224 736-212-34893 305 706-526-435 386 749-1-23640 475 752-1-93620 564 715-207-4099 653
63 715-1-160129 144 7113 225 736-212-54814 306 732-1-53490 387 749-216-127 476 752-202-6749 565 718-1-11395 65464 701-1-17693 145 71 226 736-279-11160 307 732-1-80797 388 730-206-219 477 752-222-744 566 718-205-7846 65565 701-270-1834 146 71 227 736-202-13135 308 732-1-97842 389 731-1-8624 478 728-1-14607 567 754-1-19835 65666 715-257-197 147 71 228 736-208-2693 309 732-1-110982 390 719-1-3460 479 711-201-1749 568 754-1-43294 65767 754-201-966 148 71 229 736-269-543 310 732-207-1361 391 719-1-34467 480 753-1-19230 569 754-203-6268 65868 701-203-16651 149 717 230 736-423-50 311 732-204-3969 392 719-209-6926 481 757-1-6054 570 711-102-13160 65969 701-135-12234 150 717 231 741-1-7481 312 705-1-23548 393 719-201-23384 482 704-1-17963 571 711-214-860 66070 702-1-12507 151 711 232 741-1-38863 313 710-413-174 394 719-222-2122 483 726-318-88 . 572 716-1-28684 661
71 702-1-62150 152 719 233 741-1-52846 314 707-1-13710 395 719-203-19548 484 739-1-24256 573 716-1-64473 66272 702-1-89642 153 785 234 758-201-5436 315 720-1-574 396 711-205-8304 485 739-212-493 574 716-1-86487 663
73 702-1-107982 154 7! 235 706-721-664 316 709-1-52487 397 711-1-11512 486 739-205-8694 575 716-1-103591 664
74 702-1-122042 155 71 236 758-1-15763 317 709-1-86912 398 717-173-190 487 723-1-13848 576 716-1-116726 665
75 702-206-4421 156 75 237 758-210-3418 318 709-1-110662 399 727-1-38270 488 723-1-33414 577 716-215-4135 666
76 702-222-1728 157 7‘ 238 723-103-7071 319 709-1-1,27457 400 727-1-70496 489 723-210-1073 578 716-287-2630 667
77 702-108-6868 158 7 239 723-137-1354 320 709-1-140974 401 727-1-89374 490 701-1-18169 579 716-203-13379 668
78 735-1-33475 159 7 240 743-1-52269 321 709-201-7124 402 727-204-1408 491 701-271-427 580 724-633-559 669
79 735-1-60663 160 7 241 743-1-86965 322 709-213-1542 403 711-207-2269 492 715-260-26 581 742-1-21181 670
80 735-1-77745 161 7 242 743-1-111830 323 709-217-25254 404 759-208-124 493 754-202-294 582 736-210-3074 671
81 735-1-90448 162 7 243 743-1-130647 324 709-221-357 405 725-1-8914 494 701-205-1865 583 748-1-26584 672

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii
Nr. 
crt.

Numărul 
libretului 

de economii

748-1-45443
748- 266-1036
712- 129-75 
717-1-38108 
717-1-72234 
717-1-93965 
717-1-110368 
717-1-122894 
717-216-3996
713- 101-3820
713- 128-685 
724-1-4339 
724-1-35425
724- 398-1046
714- 117-249
749- 1-24777
749- 265-142
730- 211-120
731- 1-10025 
719-1-8548 
719-1-35272 
719-217-1315 
719-201-24501 
719-223-344 
719-203-20285 
711-205-9295 
711-1-12142 
717-179-771 
727-1-41092 
727-1-71915 
727-1-90243 
727-204-3238
711- 207-3547 
759-214-915
725- 1-10035 
763-203-7421 
741-201-4678 
741-201-40037 
741-201-54080 
741-261-102
744- 205-1713 
756-1-20133 
756-212-486 
706-201-13383
750- 1-30290 
750-1-49605 
750-211-24081 
750-211-45073 
754-205-4651 
750-201-13342
745- 1-15111 
734-1-28887 
734-1-52663 
734-1-67419
703- 624-109
740- 1-29757
712- 706-19
746- 1-10863 
746-1-30363 
714-1-10794 
719-610-738 
736-1-61741 
736-1-91671 
736-1-112083 
736-1-126949 
736-69-3330 
736-212-35748 
736-212-55205 
736-279-12068 
736-202-14214 
736-208-4142 
736-269-1840
704- 124-627
741- 1-9458 
741-1-39385 
741-1-53158 
758-201-6405 
706-721-1363 
758-1-16303 
758-210-4367 
723-103-8084 
723-137-1924 
743-1-53722 
743-1-87863 
743-1-112447 
743-1-131109 
743-1-146086 
743-202-660 
743-209-13427

673 743-209-32769
674 723-418-656
675 745-2-30097
676 745-112-96
677 747-1-2479
678 747-1-33268
679 747-225-3166
680 737-1-7210
681 755-202-7169
682 755-207-2064
683 755-206-407
684 727-137-12584
685 752-1-12683
686 752-1-59547
687 752-1-80535
688 752-1-94318
689 752-202-8148
690 752-226-239
691 728-1-15709
692 711-212-940
693 753-1-20155
694 757-1-7224
695 704-1-18833
696 728-116-1133
697 739-1-25297
693 739-212-1534
699 739-245-108
700 723-1-15644
701 723-1-34172
702 723-211-1480
703 701-1-18462
704 701-271-1221
705 715-262-39
706 754-202-912
707 701-205-2654
703 701-141-918
709 702-1-16384
710 702-1-63737
711 702-1-905&
712 702-1-108677
713 702-1-122668
714 702-208-1866
715 702-222-2382
716 702-111-111
717 735-1-35089
718 735-1-61681
719 735-1-78478
720 735-1-90944
721 735-202-886
722 713-1-4257
723 703-1-21842
724 703-1-49044
725 703-1-65668
726 703-254-8366
727 703-201-4990
728 703-809-28491
729 703-414-1823
730 706-164-1960
731 706-526-1550
732 732-1-56325
733 732-1-82307
734 732-1-99026
735 732-1-111805
736 732-236-171
737 732-204-5551
738 705-1-24739
739 718-201-1363
740 707-1-15360
741 720-1-3006
742 709-1-56412
743 709-1-88742
744 709-1-111991
745 709-1-128561
746 709-1-141878
747 709-202-2946
748 709-214-1258
749 709-217-26275
750 709-222-1499
751 724-104-30178
752 724-104-51655
753 724-537-1015

754 724-423-312
755 703-1-28228
756 ■ 708-1-46873
757 708-209-8547
758 709-416-205
759 710-1-31047
760 710-1-48416
761 710-234-350
762 738-1-11275
763 733-201-18761
764 722-140-308
765 710-113-17784
766 710-119-13209
767 710-120-20202
768 710-127-56
769 710-622-858
770 715-1-77055
771 , 715-1-116864
772 715-1-144466
773 715-1-166468
774 715-1-183970
775 715-1-198578
776 715-1-211506
777 715-207-4454
778 718-1-11926
779 718-205-8144
780 754-1-20604
781 754-1-43550
782 754-203-7002
783 711-102-13728
784 711-214-1384
785 716-1-29836
786 716-1-64878
787 716-1-86904
788 716-1-103863
789 716-1-116949
790 716-215-5035
791 716-287-2920
792 716-203-13641
793 724-639-279
794 742-1-21388
795 736-210-3841
796 748-1-27096
797 748-1-45684
798 748-266-1340
799 712-131-255
800 717-1-39040
801 717-1-72656
802 717-1-94331
803 717-1-110635
804 717-1-123097
805 717-216-5028
806 713-101-4449
807 713-130-362
808 724-1-6100
809 724-1-35748
810 738-205-364
811 714-119-150
812 749-1-25103
813 749-266-361
814 730-218-1
815 731-1-10389
816 719-1-9835
817 719-1-35544
818 719-217-1873
819 719-201-24854
820 715-410-232
821 719-203-20504
822 711-205-9568
8.23 711-204-444
824 717-179-1053
825 727-1-41842
826 727-1-72324
827 727-1-90610
828 727-204-3665
829 711-207-3949
830 759-333-305
831 725-1-10380
832 763-203-7701
833 741-201-6567
834 741-201-40374

835 741-201-54283
836 741-271-10
837 744-205-1946
838 756-1-20498
839 756-212-1037
840 706-201-13605
841 750-1-31017
842 750-1-49843
843 750-211-24632
844 750-211-45342
845 754-205-5012
846 750-201-13587
847 745-1-15375
848 734-1-29564
849 734-1-53041
850 734-1-67677
851 740-1-206
852 740-1-30061
853 712-712-96
854 746-1-11518
355 746-1-30602 «
856 714-1-11102
857 719-610-987
858 736-1-62529
859 736-1-92126
860 736-1-112412
861 736-1-127219
862 736-69-3609
863 736-212-36273
864 736-212-55464
865 736-279-12558
866 736-202-15022
867 736-208-4931
868 736-269-2343
869 704-407-9
870 741-1-11005
871 741-1-39717
872 741-1-53363
873 758-201-6829
874 706-723-247
875 758-1-16662
876 758-210-4855
877 723-103-8774
878 723-137-2233
879 743-1-54610
880 743-1-88412
881 743-1-112950
882 743-1-131444
883 743-1-146377
884 743-202-1085
885 743-209-14069
886 743-209-32971
887 723-418-964
888 745-2-30502
88# 745-113-115
890 ’ 747-1-4078
891 747-1-33581
892 712-1-409
893 737-1-7449
894 755-202-7677 ,
895 755-207-2271
896 755-206-650
897 727-137-13044
898 752-1-14988
899 752-1-60007
900 752-1-80858
901 752-1-94560
902 752-202-8484
903 752-227-234
904 728-1-16034
905 711-212-1254
906 753-1-20439
907 757-1-7569
908 704-1-19112
909 728-119-165
910 739-1-25626
911 739-213-669
912 739-256-210
913 723-1-16163
914 723-1-34402
915 723-211-1724

Titularilor libretelor de economii cu dobîndă si cîștiguri în autotu
risme emise de unitățile C.E.C. din municipiul București li s-au acor
dat printr-o tragere la sorti separată, care a avut loc in ziua de 
26 aprilie a.c„ 217 autoturisme „Dacia 1300“.

Lista oficială a libretelor de economii ieșite cistigătoare Ia această 
tragere la sorți s-a publicat în ziarele „Scînteia11 șl „România liberă11 
din 28 aprilie a.c.
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Vizita în Turcia a primului ministru 
al guvernului român, Manea Mănescu
ANKARA 28 (Agerpres). — La An

kara au fost încheiate convorbirile 
oficiale dintre primul ministru al 
Guvernului Republicii Socialiste 
Romania, tovarășul Manea Mănescu, 
și primul ministru al Republicii 
Turcia. Biilent Ecevit.

Cei doi prim-ministri au apreciat 
cu satisfacție atmosfera cordială, 
prietenească și de deplină înțelegere 
in care s-au desfășurat convorbirile 
si tratativele, subliniind și cu acest 
prilej dezvoltarea pozitivă a raportu
rilor româno-turce în ultimii ani, 
precum si existenta de noi posibili
tăți pentru amplificarea conlucrării 
fructuoase atit pe plan bilateral, in 
domeniile politic, economic, tehnic, 
științific si cultural, cit si pe planul 
vieții internaționale.

Cei doi prim-miniștri au sub
liniat importanta deosebită a înțele
gerilor si hotăririlor convenite cu 
prilejul dialogului Ia nivel inalt. de 
către președinții Nicolae Ceausescu 
și Fahri Korutiirk, in 1976.

In context, s-a apreciat că poten
țialul economic in permanentă creș
tere al României și Turciei, relațiile 
tradiționale de prietenie, ca si apro
pierea geografică reprezintă o bază 
trainică, obiectivă pentru intensifi
carea si diversificarea relațiilor din
tre cele două țări, pentru a conferi 
stabilitate si durabilitate cooperării 
dintre ele. îndeosebi pe plan eco
nomic.

în incheierea convorbirilor, cei doi 
prim-ministri au semnat un docu
ment cu privire la dezvoltarea in 
continuare a cooperării dintre Re
publica Socialistă România si Repu
blica Turcia pe plan economic, teh
nic. științific si cultural.

A fost, de asemenea, semnat Pro
tocolul cu privire la unele măsuri 
concrete convenite de cele două 
părți in vederea extinderii relațiilor 
economice, a sporirii schimburilor 
comerciale si a intensificării coope
rării in producție. Documentul a fost 
semnat, din partea română, de to
varășul Ilie Rădulescu. ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe, iar din partea turcă, 
de Hikmet Cetin, ministru de stat 
și ministru a.i. al afacerilor externe.

A fost adoptat un comunicat 
comun, care urmează să fie dat pu
blicității.

Cele două părți au apreciat că 
vizita primului ministru român in 
Turcia, înțelegerile realizate con
stituie o nouă contribuție la dezvol
tarea raporturilor de prietenie, co
laborare și cooperare dintre cele 
două țări. în interesul celor două

popoare, al cauzei păcii si colabo
rării in Balcani, in Europa si în în
treaga lume.

în cursul zilei de vineri, tovarășul 
Manea Mănescu si persoanele care îl 
însoțesc in vizita oficială în Turcia 
au părăsit Ankara. La plecare, 
primul ministru al guvernului român 
a fost salutat de primul ministru, 
Biilent Ecevit. de membri ai gu
vernului turc si de alte persoane o- 
ficiale. Au fost de fată ambasadorul 
României la Ankara, George Marin, 
precum și ambasadorul Turciei la 
București, Nahit Ozgiir.

★
în continuarea vizitei oficiale pe 

care o efectuează in Turcia, primul 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România, tovarășul Manea 
Mănescu, a sosit, în cursul zilei de 
vineri, la Istanbul. Oaspetele român 
a fost salutat la sosire de guverna
torul județului Istanbul, Ihsan Te- 
kin, de primarul orașului, Aytekin 
Kotil, și de alte persoane oficiale.

Primul ministru al guvernului ro
mân s-a întîlnit în cursul după- 
amiezii cu guvernatorul județului 
Istanbul și cu primarul orașului, cu 
care ocazie au avut loc convorbiri 
în legătură cu posibilitățile de in
tensificare a legăturilor dintre în
treprinderile românești de comerț 
exterior și firmele turcești care iși au 
sediul la Istanbul.

Tovarășul Manea Mănescu a avut, 
de asemenea, intîlniri de lucru cu 
Feyyaz Berker, președintele Asocia
țiilor industriașilor și oamenilor de 
afaceri din Turcia, președinte al 
Consiliului executiv al Grupului de 
intreprinderi „Tefken Holding Co“, 
cu Emir Sencer, președintele Came
rei de comerț din Istanbul, cu Uzeir 
Garin, președintele grupului indus- 
trial-comercial „Alarco", precum și 
cu Ylmez Adigiizel, președintele 
Camerei de industrie, și Dundar So- 
ver, președintele Camerei de comerț 
din Izmir.

Cu acest prilej, au fost abordate 
perspectivele concrete de cooperare 
intre firmele românești și turcești, 
în vederea realizării, prin cooperare, 
de obiective industriale de interes 
reciproc, precum și pentru diversi
ficarea schimburilor comerciale din
tre cele două țări pe bază de con
tracte și înțelegeri pe termen lung.

în cursul zilei, primul ministru al 
guvernului român. însoțit de autori
tățile locale, a vizitat unele obiective 
economice și social-culturale din 
orașul Istanbul.

Conferința O.N.U. asupra dreptului marii
GENEVA 28 (Agerpres). — La Ge

neva au continuat lucrările celei 
de-a VII-a sesiuni a Conferinței 
O.N.U. asupra dreptului mării.

Luind cuvintul în problema deli
mitării frontierelor maritime (marea 
teritorială, platoul continental, zona 
economică), intre statele situate față 
în fată sau limitrofe, una din cele 
mai controversate chestiuni, delega
tul român, Gheorghe Săulescu, a ară-

Conferință 
interparlamentara 
asupra cooperării 

și securității în Europa
GENEVA 28 (Agerpres). — Cea 

de-a treia Conferință interparlamen
tară asupra cooperării și securității 
in Europa va avea loc în perioada 
3—9 mai. în clădirea parlamentului 
din Viena. La această conferință vor 
participa parlamentari din țările sem
natare ale Actului final de la Hel
sinki. Conferința va examina căile 
și modalitățile de transpunere in 
viață a prevederilor cuprinse în Ac
tul final al Conferinței general-eu- 
ropene, in scopul promovării destin
derii. al întăririi .securității și coo
perării europene.

tat că această delimitare trebuie să 
aibă la bază acordul statelor res
pective. Un asemenea acord trebuie 
să se întemeieze pe principii echita
bile. care să conducă la relații juste 
pentru părțile ce fac delimitarea — 
a spus el. Delimitările inechitabile 
ar putea constitui surse de conflicte 
intre state, ceea ce ar fi de natură 
să genereze neințelegeri șl tensiuni.

Pentru ca delimitarea să se facă 
în bune condiții, statele trebuie 
să tină seama de toți factorii perti
nent! existenți în zona respectivă, 
cum ar fi. de pildă, prezenta unor 
mici insule nepopulate si fără viață 
economică proprie. în privința me
todelor tehnice care pot fi folosite 
la o delimitare, delegatul român a 
arătat că ele trebuie lăsate la apre
cierea statelor, care să aleagă acele 
metode pe care le vor considera po
trivite, in raport cu împrejurările 
concrete din zona maritimă ce ur
mează a fi delimitată. Delegația țârii 
noastre a prezentat, împreună cu un 
număr de 26 de state, amendamente 
concrete în sensul celor de mai sus.

Un alt grup de state consideră că de
limitarea trebuie să aibă la bază un 
principiu și o metodă unică, respec
tiv, linia mediană sau echidistanța 
dintre țărmurile țărilor între care se 
efectuează delimitarea. Această po
ziție este susținută mai ales de sta
tele riverane la mari spații maritime.

Înaltă apreciere dată rezultatelor 
convorbirilor dintre tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov 
de Biroul Politic al C.C. al P.C. Bulgar

SOFIA 28 (Agerpres). — Agenția 
bulgară de știri B.T.A. transmite : 
Biroul Politic al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar a as
cultat o informare a tovarășului To
dor Jivkov. prim-secretar al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Bul
garia, cu privire la intilnirea sa, la 
5 aprilie 1978. cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, in
tilnire care a avut loc în legătură cu 
începerea construcției Complexului 
hidroenergetic ..Nicopole — Turnu 
Măgurele".

Birou! Politic al C.C. al P.C. Bul
gar a dat o inaltă apreciere rezulta
telor convorbirilor dintre tovarășii 
Todor Jivkov si Nicolae Ceausescu, 
în cadrul cărora au fost examinate 
unele probleme fundamentale ale re
lațiilor bulgaro-române. a avut loe

un schimb de informații asupra prin
cipalelor probleme pe care le rezol
vă in prezent popoarele bulgar si 
român in edificarea societății socia
liste dezvoltate in R.P. Bulgaria si 
Republica Socialistă România si a 
fost reafirmată hotărîrea celor două 
țări de a extinde si adinei relațiile 
multilaterale dintre ele. in interesul 
celor două popoare vecine, al țărilor 
socialiste frățești, al cauzei păcii și 
socialismului.

Biroul Politic al C.C. al P.C. Bul
gar. apreciind că. odată cu construi
rea Complexului hidroenergetic „Ni- 
copole — Turnu Măgurele11 se va da 
un nou impuls colaborării econo
mice intre Republica Populară Bul
garia și Republica Socialistă Româ
nia. a dat indicații departamentelor 
centrale de resort să stabilească mă
surile concrete în legătură cu parti
ciparea Bulgariei la construcția com
plexului. in termenul planificat.

Suveranii Belgiei au primit pe ambasadorul român
BRUXELLES 28 (Agerpres). — Re

gele Baudouin al Belgiei si Regina 
Fabiola au primit vineri pe amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Bruxelles, Alexandru Lăză- 
reanu. în legătură cu incheierea mi
siunii sale în această tară. Amba
sadorul român a transmis un salut 
cordial și cele măi bune urări din

partea tovarășului Nicolae Ceausescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. Mulțumind. suveranii 
Belgiei au rugat la rîndul lor să se 
transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceausescu calde urări de sănătate și 
de fericire.

MAROC

Intilnirile delegației Frontului Unității Socialiste
RABAT 28 (Agerpres). — Delegația 

Frontului Unității Socialiste condusă 
de Mihai Dalea. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., care între
prinde o vizită în Maroc la invitația 
partidului Istiqlal, a avut la Rabat 
convorbiri cu o delegație a Comite
tului Executiv al acestui partid. Cu 
acest prilej, s-a efectuat un schimb 
de informații privind preocupările 
specifice ale României și Marocului 
in domeniul dezvoltării interne și au 
fost abordate o serie de aspecte ale 
vieții internaționale actuale. De am

bele părți a fost exprimată dorința 
de a dezvolta in continuare relațiile 
dintre F.U.S. și Partidul Istiqlal, din
tre organizațiile sindicale, de tineret 
și femei, pentru o mai bună cunoaș
tere, contribuind astfel la lărgirea 
legăturilor de prietenie dintre cele 
două țări și popoare.

De asemenea, delegația Frontului 
Unității Socialiste s-a întîlnit cu con
ducători ai organizațiilor de partid și 
sindicale din provinciile Marrakech 
și Fes. La convorbiri a participat 
ambasadorul României în Maroc, 
Ovidiu Popescu.

Încheierea Congresului Uniunii Tineretului 

Comunist Leninist din U. R. S. S.
MOSCOVA 28. — Corespondentul 

Agerpres. M. Corut, transmite : La 
Moscova s-au încheiat lucrările ce
lui de-al XVIII-lea Congres al Uniu
nii Tineretului Comunist Leninist 
(U.T.C.L.) din Uniunea Sovietică. 
Participanții au exprimat hotărirea 
tineretului sovietic de a contribui 
activ la infăptuirea hotăririlor Con
gresului al XXV-lea al P.C.U.S.. la 
realizarea obiectivelor de edificare a 
comunismului in Uniunea Sovietică; 
Au fost alese noile organe de con
ducere ale U.T.C.L. .— Comitetul 
Central si Comisia centrală de revi
zie. Boris Pastuhov a fost reales 
prim-secretar al C.C. al U.T.C.L.

în aceeași zi. tovarășul Ion Traian 
Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C.. s-a intilnit, intr-o atmosferă 
caldă, prietenească cu Boris Pastu
hov. în spiritul relațiilor dintre parti
dele. țările si popoarele noastre, a 
fost exprimată dorința reciprocă de 
a dezvolta și in viitor, pe multiple 
planuri, raporturile de prietenie si 
colaborare frățească dintre tineretul 
român și tineretul sovietic.

în cursul după-amiezii. delegația 
U.T.C., care a participat la Con
gresul al XVIII-lea al U.T.C.L., s-a 
intilnit cu tineri muncitori, cu cadre 
ale organizației comsomoliste de la 
uzina ,.50 de' ani de la crearea 
U.R.S.S.", din raionul Jdanov al ca
pitalei sovietice.

DIN ACTUALITATEA POLITICĂ

Dezvoltarea unei largi cooperări economice - 
preocupare majoră pe continentul latino-american

Dezvoltarea comerțului, a unei coo
perări largi, pe baza principiilor noi 
ale egalității si avantajului reciproc, 
fără bariere si discriminări, in rela
țiile dintre țările latino-americane și. 
în genere, pe arena mondială — iată 
preocupările prioritare abordate 
la ultima reuniune a Consiliului mi
nisterial al S.E.L.A. (Sistemul econo
mic latino-american). tinută recent in 
localitatea venezueleană Caraballeda. 
cu participarea miniștrilor economiei 
ai celor 25 de state membre. în ca
drul reuniunii au fost analizate stadiul 
acțiunilor de cooperare din zonă, per
spectivele încheierii de noi înțelegeri, 
înfăptuirii de noi programe vizind 
amplificarea schimburilor si colabo
rării. Agenda a cuprins, așadar, 
probleme de larg interes nu numai 
pentru toate țările latino-americane 
ci. de fapt, pentru ansamblul țărilor 
in curs de dezvoltare, circumscrise 
marelui deziderat al edificării noii 
ordini economice internaționale.

Asemenea preocupări decurg din 
realități binecunoscute. Continentul 
latino-american continuă să fie con
fruntat cu numeroase și complexe 
probleme. între care ritmul lent de 
creștere economică (pe alocuri a- 
proape anulat de sporul demografic), 
diminuarea constantă a ponderii a- 
cestei regiuni in comerțul mondial, 
mvelul atins de datoria externă si 
de penetrația monopolistă străină, 
persistența inflației, șomajul cro
nic. flagelul subnutriției.

S.E.L.A. s-a născut acum doi ani si 
jumătate — prin acordul constitutiv 
din Panama — in scopul de a contri
bui la solutionarea problemelor amin
tite. Acest acord si-a propus sprijini
rea efortului propriu al țărilor mem
bre în vederea dinamizării producției 
prin cooperare in industrie si in alte 
domenii, prin îmbunătățirea aprovi
zionării si desfacerii, prin acțiunea 
unitară menită să apere interesele 
țărilor membre in raporturile econo
mice internaționale. într-un cuvînt. 
este vorba de promovarea fermă a 
emancipării economice a statelor la
tino-americane ca suport esențial al 
independențe; lor politice.

Cu toată vîrsta sa tînără. S.E.L.A. 
înscrie de acum la activul său pri
mele realizări concrete. Au fost astfel 
înființate comitete de acțiune in do
menii ca producția alimentară, con
strucțiile de locuințe, industria pes
cuitului. a îngrășămintelor chimice, a 
hirtiei. in sectorul irigațiilor, al pro
ducției de artizanat etc — create in 
scopul de a stimula dezvoltarea ra
murilor respective. Dintre comitetele 
amintite, cele din sectorul alimentar 
se află într-un stadiu mai avansat, 
unele din ele functionînd de acum cu

După recenta reuniune 
S.E.L.A.

bune rezultate, cum sînt comitetele 
profilate pe producția de carne și 
lapte, cereale si plante oleaginoase. 
Totodată, au luat ființă, cu participa
rea țărilor membre, o serie de între
prinderi de prelucrare. îndeosebi fa
brici pentru producerea de alimente 
cu inaltă valoare nutritivă, care folo
sesc resursele oferite de agricultura 
continentului latino-american.

Cooperarea promovată de S.E.L.A. 
în domeniul alimentației are un dublu 
obiectiv : pe de o parte, ameliorarea 
soartei milioanelor de latino-ameri- 
cani care suferă de foame sau sub- 
alimentatie cronică, iar. pe de altă 
parte, diminuarea dependenței Ame- 
ricii Latine față de piețele alimentare 
străine.

Aceeași finalitate o are si coopera
rea industrială, concretizată. între al
tele. in functionarea unor societăți 
mixte latino-americane.

Avind in vedere diversitatea nive
lurilor de dezvoltare ale țărilor mem
bre. deosebirile in ce privește struc
turile economice, sociale si politice, 
trăsăturile specifice de ordin cultu
ral, ca și perioada scurtă ce a trecut 
de la constituirea S.E.L.A., procesul 
de cooperare, alături de incontestabile 
împliniri, intimpină încă destule difi

cultăți, mai ale^ că asupra lui își e- 
xercită influența ansamblul relațiilor 
economice internaționale, marcate de 
adinei inechități. Denunțind inechi
tățile existente — frînă serioasă 
in calea emancipării economice a 
Americii Latine — participanții la 
reuniunea din Venezuela au subliniat 
cu putere necesitatea respectării rigu
roase a suveranității statelor asupra 
resurselor lor naturale, a ameliorării 
raporturilor de schimb intre produ
sele primare și cele industrializate, a 
diversificării exporturilor și intensifi
cării transferului de resurse financiare 
în condiții mai avantajoase către ță
rile regiunii si în general către țările 
in curs de dezvoltare. înlesnirea acce
sului lor la tehnologia modernă.

Precedată de o intilnire a experți- 
lor, recenta sesiune a Consiliului — 
forul de conducere al S.E.L.A.. me
nit să prezinte recomandări guverne
lor latino-americane — a aVut pe a- 
genda sa în perspectiva reuniunii de 
la Buenos Aires privind cooperarea 
industrială între tarile in curs de 
dezvoltare si a Conferinței Națiuni
lor Unite consacrate aplicării științei 
si tehnologiei pentru dezvoltare, pro
bleme referitoare la elaborarea unei 
platforme comune a membrilor orga
nismului la aceste reuniuni si. în ge
nere. la negocierile pentru amplifi
carea schimburilor si cooperării cu 
alte organizații economice regionale.

Prin tematica abordată si prin re
zoluțiile adoptate, sesiunea Consiliu
lui S.E.L.A. a prilejuit o reafirmare a 
voinței politice a Americii Latine de 
a-Si diversifica si intensifica coope
rarea regională, pentru a răspunde 
în măsură mai mare necesităților de 
dezvoltare economică si socială inde
pendentă a tarilor zonei. în același 
timp, ea a subliniat necesitatea desfă
șurării unei largi cooperări interna
ționale. ca o componentă esențială a 
noii ordini economice internaționale, 
menită să ducă la dezvoltarea econo- 
mico-socială a țărilor rămase în 
urmă, la progresul general al uma
nității.

V. OROS

CONVORBIRI ROMÂNO-BRITANICE
Primul ministru, James Callaghan, l-a primit pe șeful grupului 

de consilieri ai președintelui României
LONDRA 28 (Agerpres). — Vineri, 

primul ministru al Marii Britanii, 
James Callaghan, l-a primit pe Va- 
sile Pungan, ministru la Președinția 
republicii, șeful grupului de consi
lieri ai președintelui Republicii So
cialiste România, care, la invitația 
guvernului englez, întreprinde o vi
zită in Marea Britanie.

Cu acest prilej, din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, s-a 
transmis un mesaj de salut. împreu
nă cu cele mai bune urări de sănă
tate și succes.

Mulțumind. James Callaghan a ru
gat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu cele mai calde 
salutări și sincere urări de sănătate 
și de prosperitate poporului român. 
Premierul britanic a declarat că aș
teaptă cu viu interes vizita de stat 
pe care președintele Republicii So

cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu o var 
face In Marea Britanie la invitația 
reginei Elisabeta a Il-a și a ducelui 
de Edinburgh, in luna iunie a.c., și 
convorbirile ce urmează să aibă Ioc.

Cu ocazia prezentei în Marea Bri
tanie, Vasile Pungan s-a intilnit cu 
David Owen, secretarul de stat pen
tru afacerile externe, Edmund Dell, 
secretarul de stat pentru comerț, 
Gerald Kaufman, minițtru de stat la 
Departamentul indusriei, cu alți 
membri ai guvernului britanic, pre
cum și cu reprezentant ai cercurilor 
industriale și de afacti. în cadrul 
întrevederilor au fost laminate po
sibilitățile de dezvoltai a relațiilor 
româno—britanice in dferse domenii 
și au fost abordate altțprobleme de 
interes comun.

La întrevederi a patipat Pretor 
Popa, ambasadorul amâni ei la 
Londra.

Democratizarea activității Comitetului de la eneva- 
o cerință a sporirii rolului său in neicierile 

pentru realizarea dezarmării
Poziția expusă de reprezentantul României

GENEVA 28 (Agerpres). — Locul și rolul ce revin Comitelui pentru 
dezarmare de la Geneva in cadrul sistemului de negocieri palan inter
național in această problemă majoră care confruntă contebraneitatea 
a constituit obiectul dezbaterilor la ultima sa ședința plenar.

Prezentind poziția României cu 
privire la necesitatea democratizării 
mecanismului negocierilor de dezar
mare. reprezentantul tării noastre, 
ambasadorul Constantin Ene. a insis
tat asupra importantei pe care o are. 
în acest context. îmbunătățirea ca
drului organizatoric si a funcționării 
comitetului.

Cauza principală a rezultatelor 
nesatisfăcătoare de nînă acum în do
meniu! dezarmării trebuie căutată în 
lipsa de voință politică a statelor de 
a înfăptui dezarmarea — a arătat 
reprezentantul român. Tocmai de 
aceea, rolul • comitetului de la Ge
neva. ca organism multilateral de ne
gocieri. trebuie să fie acela al mo
bilizării si armonizării hotărîrii tutu
ror statelor de a se angaia in nego
cieri reale pentru adoptarea unor 
măsuri efective de dezarmare.

Reprezentantul tării noastre a pre
zentat direcțiile principale în care 
trebuie operate schimbări în organi
zarea si funcționarea comitetului. 
Au fost menționate in acest sens : 
plasarea întregii activități a comite
tului sub autoritatea O.N.U. : demo
cratizarea generală a funcționării 
sale ; luarea în considerare a propu
nerilor si punctelor de vedere ale 
tuturor membrilor comitetului pe 
bază de egalitate ; asigurarea partici
pării directe a tuturor statelor mem
bre Ia toate fazele negocierilor si 
accesul Ia lucrări al oricăror altor 
state interesate : folosirea in cadrul 
comitetului a unei diplomații des
chise si informarea corectă a opiniei 
publice privind consecințele cursei 
înarmărilor si desfășurarea negocie-

Evoluția situației
• Tara va fi condusă prin 
lufionar al Forțelor Armate
KABUL 28 (Agerpres). — într-un 

comunicat al Consiliului Revoluționar 
al Forțelor Armate, citit la postul 
de radio Kabul de generalul locote
nent Dagarwal Abdul Kadir. care a 
condus lovitura de stat, acesta a de
clarat că ..forțele armate și-au asu
mat sarcina de a apăra patria, in
dependența națională, libertatea si 
demnitatea poporului afgan". Consi
liul Revoluționar, a spus el, va pro
mova pe plan intern ..principiile Isla
mului si democrației, libertății și in
violabilității persoanei, și va acționa 
pentru ca tara să înregistreze pro
grese în toate domeniile". Pe plan 
extern. Consiliul Revoluționar ..va 
continua cursul menținerii unei neu
tralități pozitive active în vederea a- 
sigurării păcii în regiune si în lume, 
pentru prietenie cu toate țările, pe 
baza coexistentei pașnice și a res
pectării Cartei O.N.U." — a declarat 
generalul locotenent Abdul Kadir.

Un comunicat al postului de radio 
Kabul, preluat de agențiile interna
ționale de presă, a anuntat vineri că 
fostul președinte. Mohammad Daoud 
Khan, „a fost împușcat, intrucît a re-

DE PRETUTINDENI
• PROIECTUL VENUS.

Un proiect sovieto-francez de 
explorare a atmosferei plane
tei Venus va începe în anul 1983. 
Acest proiect urmează să încerce 
să determine dinamica atmos
ferei venusiene și să detecteze 
părțile constitutive ale stratului 
gazos ce înconjoară planeta. Pe 
baza datelor culese se va în
cerca să se reconstituie, prin 
comparație, modul în care a 
evoluat sistemul nostru solar. 
Proiectul face parte dintr-un 
studiu al acestui sistem, inițiat 
cu un deceniu in urmă și care 
va mai dura circa 20 de ani. 
Institutul de fizică cosmică al 
Uniunii Sovietice pune la punct 
satelitul care urmează să recep
ționeze informațiile științifice, 
iar Centrul național francez de 
studii spațiale construiește șl 
amenajează balonul a cărui na
celă va conține elementele pen
tru desfășurarea experienței 
asupra stratului gazos al plane
tei Venus. Satelitul și aerostatul 
vor fi lansate cu o rachetă de 
fabricație sovietică.

din Afganistan
decrete ale Consiliului Revo- 
® Fostul președinte a fost ucis 
fuzat să răspundă repetatelor cereri 
de a se preda". în aceleași circum
stanțe. relevă agenția Reuter, au fost 
împușcați. de asemenea, fratele pre
ședintelui si fostul ministru de ex
terne. Mohammad Naim. Un alt co
municat. difuzat in cursul zilei, a a- 
nuntat că. după lovitura de stat 
„Consiliul Revoluționar al Forțelor 
Armate", care a preluat puterea, con
trolează situația la Kabul și în alte 
zone ale tării. A fost abrogată con
stituția si au fost introduse restricții 
de circulație. Tara va fi condusă — 
potrivit comunicatului — prin decre
te ale Consiliului Revoluționar al 
Forțelor Armate.

Agenția France Presse informează 
că posibilitățile de comunicații di
recte cu capitala afgană sînt practic 
imposibile, legăturile telefonice si de 
telex, aeroportul și frontierele fiind 
închise. De aceea, agențiile Reuter si 
France Presse au informat numai din 
surse diplomatice că luptele ar fi 
continuat la Kabul și în cursul zilei 
de vineri intre trupe rămase fidele 
fostului regim și autorii loviturii de 
stat.

rilor. Puncte de vedereentice sau 
apropiate au fost avansisi de alte 
delegații, conturîndu-sejia o ma
joritate importaiftă în tarea unor 
schimbări democratice funcțio
narea comitetului.

Ambasadorul român exprimat 
preferința României itru con
ducerea lucrărilor costului de 
către fiecare delegație i rotatie. 
în ordinea ’alfabetică, fe formulă 
de conducere a lucrărilconcepută 
potrivit structurilor aliaor mili
tare este total inaccibilă — a 
subliniat el. Experiența redeste că 
contribuția reală a fled stat la 
negocieri nu este dminată de 
apartenența sa la aliair militare, 
ci de politica si poziții pe care 
acesta înțelege să le ppveze. cit 
și de maniera în care iesele sale 
naționale se armonizeatu intere
sele generale ale comrtii inter
naționale.

Ambasadorul român , referit 
apoi la argumentul inv<in comi
tet potrivit căruia schinlle in or
ganizarea acestuia ar fustificate 
numai in măsura in cat conduce 
la atragerea participări: activită
țile comitetului a tutu statelor 
posesoare de arme nwe. Este 
evident — a spus el - statele 
nucleare au o responsalte parti
culară in ce privestiealizarea 
dezarmării. Tocmai de»a susți
nem prioritatea măsurii nucleare 
în cadrul dezarmării gde. nece
sitatea ca statele nucletă ia ini
țiativa unor măsuri iate de 
dezarmare, precum si rializarea 
acestei responsabilități primul 
rind pe planul rezultatde fond. 
Este cert însă că resibilitatea 
puterilor nucleare nu ie opusă 
sub nici un motiv prirlui ega
lității tuturor statelor, ilt proce
sul de luare a hotăririloplan in
ternational în domenitzarmării 
trebuie să se facă cu paarea tu
turor statelor, egală dint de ve
dere politic și juridic, si din 
punctul de vedere al tatii lor 
naționale, independent >rta ar
mată pe care unul sail dintre 
ele o reprezintă. Iată dtnăsurile 
care se impun nu se noma nu
mai la ideea atragerii Irul co
mitetului a anumitor sti au ca 
scop sporirea eficacitătiitetului 
si punerea lui în conită cu 
transformările fundamei surve
nite pe planul relatiilnterna- 
ționale.

Plecînd de la importcanitală 
a mecanismului de neg pentru 
afirmarea unui nou curegocie- 
rilor de dezarmare, a vorbi
torul. apreciem că. așaiublinia 
recent președintele Repi Socia
liste România. Nicolaensescu, 
sesiunea specială a Adu Gene
rale a O.N.U. consacrahrmării 
trebuie să adopte măsurcoman- 
dări practice. în primulcu ca
racter organizatoric, cai fi de 
natură să faciliteze ado ime
diată de acorduri conce dez
armare.

• „PASTILA" MIRA
CULOASĂ. Ca urmare a 
perfecționării continue a micro- 
circuitelor, procesul de miniatu
rizară a ordinatoarelor este in 
plină desfășurare. De unde, la 
început, pe o suprafață de un 
centimetru pătrat erau reunite 
citeva sute de interconexiuni 
sau informații, în prezent nu
mărul lor a ajuns la 25 000 
ceea ce duce și la o scăder 
vertiginoasă a prețului de cos 
Introducerea microcircuitelor — 
cunoscute in terminologia de 
specialitate și sub numele de 
„chips" (pastile) — are ca re
zultat scăderea cu 99 la sută a 
prețului „unității de memorie" 
in raport cu prețul unităților 
de memorie ale tranzistoarefor 
clasice. Ocupind un volum mi
nuscul și disponibil la un preț 
redus, ordinatorul miniaturizat 
sau „microprelucrătorul" poate 
fi astfel cuplat fie la o mași- 
nă-unealtă. fie la o mașină de 
birou, asigurind automatizarea 
operațiunilor respective. Potri
vit săptăminalului „Der Spie
gel", extinderea utilizării mi- 
croprelucrătoarelor va duce pînă 
in 1990 in R.F.G., de pildă, la 
automatizarea în proporții de 
pînă la 30 la sută a lucrărilor 
de birou și de pină la 38 la 
sută a activității in administra
ția publică.

• „GRATIILE" Șl „A- 
CROBAȚII". Palatul Pitti 
din Florența, ce adăposteș
te opere de artă de o inesti
mabilă valoare, a fost, săptă- 
mîna trecută, pentru prima 
oară în istoria sa (muzeul a 
fost fondat în 1640), tinta unei 
spectaculoase spargeri nocturne, 
soldată cu dispariția a 10 pic
turi de mici dimensiuni, prin
tre care „Cele trei grații" de 
Rubens. Hoții au dat dovadă 
de calități acrobatice deosebite 
pentru a pătrunde în incinta 
muzeului. Momentul loviturii a 
fost și el judicios ales, avind 
în vedere că tocmai erau in 
curs lucrări de instalare a unui 
sistem de alarmă electronic, 
care, foarte curind, ar fi făcut 
mult mai dificilă o asemenea 
întreprindere. Aventura s-a ter- 

însă cu un „happy end" 
poliție : în mai puțin 

de ore făptașii 
iar tablourile

avind 
i în

de alarmă electronic,
mult mai dificilă o 
i“‘----- ’ ’
minat 
pentru 
de 48 
prinși, 
rate.

au fost 
recupe-

■ ■■■■■■■■■■■

• MARLENE DIE
TRICH, DIN NOU PE 
ECRAN. După ce s-a ți
nut timp de 17 ani departe de 
obiectivul aparatului de filmat, 
Marlene Dietrich, celebra actri
ță, azi în vîrstă de 76 de ani, 
își face o triumfală reapariție 
pe ecrane, intr-un film realizat 
de regizorul și actorul britanic 
David Hemmings. Resuscitînd 
propriul său stil din „îngerul al
bastru", actrița, care se mal 
resimte și azi de pe urma 
unei îndelungate suferința, 
fiind nevoită să se sprijin» 
în baston, interpretează rolu. 
unei baroane care conducea în
tre cele două războaie 
berlinez „Eden". barul

agențiile de presă transit:
Documente de colabora

re româno-sovietice. La 
Moscova au fost semnate protocolul 
privind colaborarea româno—sovie
tică pe plan tehnic și științific in 
domeniul industriei alimentare (pe 
anii 1978—1979) și planul de colabo
rare in domeniul pisciculturii (peri
oada 1978—1980). Tot la Moscova s-a 
întrunit, intre 18 și 28 aprilie, prima 
sesiune a Comisiei mixte româno-so
vietice de colaborare în domeniul 
economiei piscicole.

Cărți românești oferite 
universității kuweitiene. 
Ambasadorul Republicii Socialiste 
România in Kuweit. Constantin Că- 
runtu. a oferit recent Universității 
kuweitiene o colecție de lucrări de 
specialitate și tehnice. în alocuțiunea 
rostită cu prilejul primirii colecției, 
rectorul universității, prof. Hassan 
Al-Ibrahim a mulțumit călduros 
pentru donație, subliniind că ea 
constituie o expresie a evoluției as
cendente a legăturilor culturale din
tre cele două țări prietene.

Plenara C.C. al Partidului 
Comunist Francez consacrată 
examinării situației politice si sarci
nilor partidului după alegerile legis
lative din luna martie, si-a încheiat 
lucrările. Plenara a adoptat o rezolu
ție subliniind importanta raportului 
prezentat de secretarul general al 
P.C.F.. Georges Marchais. si l-a apro
bat in unanimitate.

în cadrul unei festivități 
ce a avut loc la Hradul din Praga, 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C.. al P.C. din Cehoslovacia, pre

ședintele R.S.C., a înminat înalte or
dine guvernamentale cehoslovace 
cosmonauților cehoslovac Vladimir 
Remek și sovietici Iuri Romanenko, 
Gheorghi Greciko și Aleksei Gubarev, 
participanți la zborul efectuat la 
bordul stației orbitale „Saliut-6“— 
„Soiuz".

Răspunzind interesului creș
tină pe care opinia publică din 
Mexic il manifestă pentru 
România și poporul său, presti
gioasa Enciclopedie „Salvat" 
consacră in ultimul său volum 
— al XI-lea — apărut recent la 
Ciudad de Mexico, un amplu 
capitol țării noastre. Intr-o pre
zentare de inaltă tinută grafică, 
cu fotografii, hărți și statistici, 
in capitol sint relevate aspectele 
semnificative ale politicii inter
ne și internaționale a tării 
noastre. Sint prezentate, de ase
menea, pe larg formarea po
porului român, principalele eta
pe din dezvoltarea istorică a 
României. O atenție aparte este 
rezervată prezentării dezvoltării 
României după 1965. subliniin- 
du-se rolul tiotăritor al pre
ședintelui Republicii Socialiste 
România, tovatășul Nicolae 
Ceaușescu. in elaborarea și con
cretizarea politicii interne și ex
terne a statului și partidului 
nostru in ultimii 13 ani.

Printr-un decret al Con
siliului de Stat al R. P. Bul
garia, Sava Dălbokov a fost elibe
rat din funcțiile de vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri si ministru al 
aprovizionării si rezervelor fie stat.

Mako Dakov — din. fun vice
președinte al Consiliuluînistri 
și Gancio Krăstev — dtia de 
ministru al agriculturii rstriei 
alimentare. în legăturăscerea 
lor in altă muncă. Prin decret. 
Grigor Stoicikov. vi certe al 
Consiliului de Miniștri, numit 
ministru al agriculturii istriei 
alimentare. Iordan Mla< fost 
eliberat din nostul deru al 
electronicii si electrotel nu
mit ministru al aprovizși re
zervelor de stat, iar Vacev a 
fost numit ministru al teii si 
electrotehnicii.

Spre formarea î gu
vern libanez. arkis> 
președintele Libanului, cinat, 
din nou, vineri, pe prhistru 
demisionar. Selim Al-H for
marea unui nou guvern nun- 
țat oficial la Beirut.

Intr-un mesaj d,ităiii 
la Vatican. Papa Paul ea a 
denunțat caracterul deftunor 
informații transmise de dioul 
si televiziunea din tărienta- 
le. în mesaj se subliniaceste 
mijloace de comunicanasă 
„transmit știri marcate ență, 
erotism, vulgaritate, ei de 
interese particulare late". 
Suveranul pontif a subleste 
necesar să se abandone gen 
de informații, iar cei itro- 
lează mijloacele de ce in 
masă să „ofere o infonplă, 
rapidă si veridică".

0 carte albă conizul- 
tatelor luptei împotrivaului 
în perioada 1977—1978 obli
cată de Ministerul de al 
R.F.G.

• MUZEUL JULES 
VERNE. Cu prilejul aniver
sării a 150 de ani de la naște
rea lui Jules Verne (1828—1905), 
autorul atitor romane de fic
țiune științifică îndrăgite de 
toate generațiile, a fost inaugu
rat nu de mult, în orașul fran
cez Nantes, un original muzeu. 
Muzeul cuprinde numeroase o- 
biecte personale ale scriitoru
lui, o reconstituire a încăperii 
de lucru, imensul mapamond pe 
care a reconstituit complicatele 
itinerare ale lui Phileas Fogg, 
ale „căpitanului de 15 ani" și 
ale atitor alți îndrăgiți eroi, 
manuscrise, ediții ale operelor 
sale, afișe ale adaptărilor pen
tru teatru și — ulterior — ci
nematograf etc.

• ȘOSEAUA CAIRO - 
GABERONES. TrePtat- ve- 
chiul vis al africanilor de a 
realiza o cale rutieră care să 
lege Cairo, în Nord, cu capitala 
Botswanei, Gaberones, in sud, 
începe să prindă viață. în acest 
sens, participanții la reuniunea 
Comitetului de coordonare a 
Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Africa (C.E.A.) au rele
vat înregistrarea unor progrese 
notabile in ceea ce privește 
construirea rutei transafricane. 
După cum relevă agenția 
M.A.P., s-a precizat, astfel, că 
aproape jumătate din șoseaua 
de 9 150 kilometri care va tra
versa Egiptul, Sudanul, Etiopia, 
Kenya, Tanzania, Zambia și 
Botswana a fost deja con
struită. Mai sînt încă necesare 
eforturi sporite pentru realiza
rea întregului proiect, ca și pen- I 
tru construirea unei veritabile I 
rețele rutiere auxiliare, care să 
lege această magistrală de alte 
șosele marginale.
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