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MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

a și a creării

Excelenței Sale
Domnului EL HADJ OMAR BONGO

Sub semnul cordialității, stimei și prețuirii reciproce,

expresie a sentimentelor de trainică prietenie

popoarele român și vietnamez, ieri a continuat

VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
ÎN REPUBLICA SOCIALISTA VIETNAM

Avem convingerea profundă că vizita pe care o efec
tuăm în țara dumneavoastră, convorbirile cu tovarășii 
din conducerea de partid și de stat a Republicii Socia
liste Vietnam vor contribui la dezvoltarea și adîncirea pri
eteniei frățești dintre cele două partide și popoare ale 
noastre și, totodată, vor sluji cauza generală a socialis
mului, păcii și colaborării între națiuni.

NICOLAE CEAUȘESCU

Vizita dumneavoastră de prietenie, care are loc în 
momentul în care revoluția vietnameză a intrat într-o 
etapă nouă, constituie un eveniment important, marchea
ză un nou pas în dezvoltarea relațiilor dintre cele două 
țări ale noastre, în interesul popoarelor vietnamez și ro
mân, al victoriei socialismului și păcii în lume.

LE DUAN

Convorbiri oficiale intre tovarășii Nicolae Cea u șes cu și Le Duan
La Palatul prezidențial din Hanoi 

au început, la 24 mai. convorbirile 
oficiale intre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. si tovarășul Le Duan. secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Vietnam.

La convorbiri participă tovarășa 
Elena Ceausescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. vicenrim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul afa
cerilor externe. Vasile Mușat. secre
tar al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministru Ia 
Președinția Republicii Socialiste 
România, șeful grupului de consilieri 
ai președintelui republicii. Marin 
Enache. secretar personal al pre
ședintelui republicii. Tudor Zamfira, 
ambasadorul tării noastre la Hanoi.

Din partea vietnameză iau parte 
tovarășii Truong Chinh. membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Comunist din Vietnam, președintele 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale. Fam Van Dong. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Vietnam, 
prim-ministru al guvernului. Nguyen 
Duy Trinh, membru al Biroului Po
litic. secretar al C.C. al P.C. din 
Vietnam, viceprim-ministru al gu
vernului, ministrul afacerilor externe. 
Le Thanh Nghi. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. din Viet
nam. viceprim-ministru al guvernu
lui. președintele Comitetului de Stat 
al Planului. Xuan Thuy, secretar ai 
C.C. al P.C. din Vietnam, șeful sec
ției relații externe a C.C. al P.C. din 
Vietnam. Vu Tuan. membru al C.C. 
al P.C. din Vietnam, ministru la Pre
ședinție. Dang Viet Chau. ministrul 
comerțului exterior. Huang Luong, 
adjunct al ministrului afacerilor ex-

terne. Tran Thuan. ambasadorul R.S. 
Vietnam la București.

In timpul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
activității si preocupărilor actuale si 
de perspectivă ale celor două parti
de. S-au relevat realizările dobin- 
dite de poporul român in opera de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, progresele înre
gistrate de poporul vietnamez in 

- munca de reconstrucție a tării si 
dezvoltarea economico-socială in ac
tuala etapă Istorică ne care o par
curge Vietnamul. S-a apreciat că 
succesele obținute de România si 
Vietnam in făurirea noii orinduiri 
aduc o însemnată contribuție la în
tărirea forțelor socialismului, la creș
terea prestigiului si influentei sale 
în lume.

S-a constatat cu deplină satisfac
ție că relațiile de prietenie româno- 
vietnameze — care au la bază tradi
ționalele raporturi de strinsă soli
daritate în lupta comună împotriva 
imperialismului, pentru afirmarea 
năzuințelor si aspirațiilor de progres, 
libertate si independentă a popoare
lor. sprijinul acordat de România 
cauzei drepte a națiunii vietnameze, 
luptei sale pentru apărarea indepen
dentei și suveranității — se dezvoltă 
cu succes, exprimîndu-se de comun
(Continuare in pag. a III-a)

Spectacol de

Președintele Republicii Democratice Gaboneze, 
Președintele in exercițiu al Organizației Unității Africane

LIBREVILLE
La a XV-a aniversare a Zilei eliberării Africii și a creării Organiza

ției Unității Africane, în numele poporului român și al meu personal, vă 
adresez dumneavoastră, celorlalți conducători ai statelor africane și ai 
mișcărilor de eliberare națională, tuturor popoarelor africane, calde 
felicitări și cele mai bune urări de noi succese.

România socialistă dă o înaltă apreciere contribuției țărilor africane 
la lupta pentru instaurarea unor relații noi, democratice în viața interna
țională, bazate pe deplină egalitate și echitate, pentru continuarea și adin- 
cirea procesului transformărilor revoluționare, naționale și sociale din 
lumea contemporană.

Țările și popoarele africane, Împreună cu celelalte popoare ale lumii, 
militează hotărit pentru eliminarea vechii politici de dominație, forță, 
dictat și imixtiune in afacerile interne, pentru înlăturarea completă și de
finitivă a colonialismului și a oricăror practici de discriminare rasială și 
apartheid în Africa, pentru dreptul imprescriptibil al fiecărui popor de 
a decide nestingherit asupra propriului destin, de a fi deplin stăpîn pe 
bogățiile naturale ale țării sale, pentru a trăi liber și independent.

Intensificarea contradicțiilor internaționale, a luptei pentru zone de 
influentă și dominație intre state sau grupări de state s-a manifestat in 
ultima vreme, îndeosebi pe continentul african. Probleme nerezolvate, 
create de îndelungata dominație colonială, inclusiv probleme teritoriale au 
fost folosite pentru a opune unele țări africane altora, pentru a agrava 
stările de tensiune pină la izbucnirea unor confruntări militare.

Ca prieten sincer al popoarelor africane, România s-a pronunțat cu 
consecventă pentru reglementarea problemelor litigioase dintre statele de 
pe acest continent pe cale pașnică, prin tratative intre părțile direct in
teresate, fără intervenții din exterior. Țara noastră sprijină întărirea uni
tății si a solidarității dintre țările africane în lupta lor pentru consoli
darea independentei naționale și pentru concentrarea tuturor eforturilor 
pe plan național și regional in scopul dezvoltării economice și sociale, 
pentru a asigura popoarelor africane o viață liberă și demnă, la adăpost 
de presiuni și imixtiuni din afară, in deplină conformitate cu năzuințele 
lor legitime. Apreciem că un rol deosebit revine Organizației Unității 
Africane in reglementarea politică a problemelor conflictuale de pe con
tinent, în edificarea unui climat de pace, bună vecinătate. înțelegere, con
lucrare și prietenie, spre binele popoarelor africane, al securității și co
laborării internaționale.

România acordă o deosebită importanță dezvoltării relațiilor bilaterale 
cu statele africane, amplificării conlucrării pe plan politic, economic, 
cultural, tehnic, al pregătirii de cadre, ca si în alte domenii de interes 
reciproc, pe baza respectării stricte a principiilor independentei și suvera
nității naționale, deplinei egalități în drepturi, neamestecului în treburile 
interne, respectului și avantajului reciproc. Raporturile dintre România 
și statele africane cunosc o dezvoltare continuă și in sfera relațiilor in
ternaționale. pentru lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, pentru întreprinderea de măsuri concrete de 
dezarmare. în primul rind de dezarmare nucleară, pentru respectarea 
dreptului inalienabil al fiecărui popor de a-și făuri viața independent, de 
sine stătător, potrivit intereselor și aspirațiilor sale fundamentale, pentru 
pace și înțelegere în lume. .

Guvernul și poporul român au acordat în mod constant întregul lor 
sprijin politic, moral și material popoarelor africane in lupta pentru cu
cerirea independentei de stat, mișcărilor de eliberare națională. Țara 
noastră își manifestă deplina solidaritate și sprijină activ lupta justă a 
popoarelor din Zimbabwe și Namibia pentru eliberare națională și socială 
și se pronunță cu hotărîre pentru lichidarea politicii de discriminare ra
sială și de apartheid practicată de Africa de Sud.

îmi exprim convingerea că nu este departe momentul in care, alături 
de popoarele africane, vom marca cu bucurie și satisfacții eliberarea în
tregului continent african de sub dominația străină.

Folosesc și acest prilej pentru a reafirma hotărîrea României socia
liste. a guvernului și poporului român, de amplificare și intensificare a 
raporturilor prietenești de solidaritate și conlucrare cu țările africane atit 
pe plan bilateral, cit si in viata internațională, cu convingerea fermă că 
aceasta corespunde atit intereselor țării noastre, cit și cauzei păcii, co
laborării și înțelegerii dintre state, a făuririi unei lumi mai drepte și 
mai bune pe planeta noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

gală în onoarea tovarășului

Noi tipuri de mașini
întreprinderea 

..Electro-Timis" din 
Timișoara a fost reali
zată si livrată între- 
orinderii ..Industria 
sîrmei" din Cîmpia 
Turzii o mașină de 
sudat sîrmă, utilai de 
înaltă tehnicitate pro
dus pentru prima oară 
in tara noastră. După 
cum ne informează 
ing. Arche Marcus, di
rectorul unității.

cesta este cel de-al 
10-lea produs nou asi
milat în fabricație de 
Ia începutul anului. 
Pe lista premierelor 
tehnice din acest an 
mai figurează agrega
tul de prelucrat capa
ce, instalații pentru 
fabricarea acumula
toarelor, mașina de tă
iat și îndreptat benzi, 
alimentatorul pentru 
organe asambla-

și utilaje
re s.a.. toate des
tinate echipării unită
ților electrotehnice si 
din alte ramuri ale in
dustriei constructoare 
de mașini. întreprin
derea timișoreană și-a 
propus ca pină la sfîr- 
șitul anului să reali
zeze alte 100 noi ti
puri de utilaje, în va
loare de peste 90 mi
lioane lei valută. (Ce
zar Ioana).

Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Miercuri seara, la sala Congrese
lor din Hanoi a avut loc un specta
col de gală oferit în onoarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La sosire. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena

Ceaușescu au fost întîmpînați de 
tovarășii Le Duan. secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist din Vietnam, Nguyen 
Huu Tho. vicepreședinte al Repu
blicii Socialiste Vietnam. Huynh 
Tan Fat. viceprim-ministru al gu
vernului. To Huu. membru su
pleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C. din Vietnam. Xuan

Thuy, secretar al C.C. al P.C. din 
Vietnam, șeful secției relații exter
ne a C.C. al P.C.V., Nguyen 
Binh. ministrul educației. Ha 
Que. președinta Federației 
meilor Vietnameze. Tran Thuan, 
ambasadorul R.S.V. la București, 
alte persoane oficiale.
(Continuare in pag. a III-a)
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în timpul întîlnirii protocolare

Politica partidului de dezvoltare
a tuturor județelor întărește egalitatea
in drepturi a tuturur cetățenilor țării

întregul nostru popor înfăptuiește 
cu succes Programul Partidului Co
munist Român, hotăririle Congresului 
al XI-lea și ale Conferinței Națio
nale, asigurind progresul accelerat al 
patriei pe traiectoria unei viguroase 
înaintări economice și sociale. După 
cum se știe, producția industrială a 
României a crescut de peste 38 de 
ori față de anul cu cea mai înaltă 
producție din perioada antebelică, 
dezvoltarea armonioasă a forțelor 
de producție pe intreg teritoriul țârii 
creind o bază materială puternică 
pentru ridicarea la o viață nouă a 
tuturor județelor, pentru creșterea 
nivelului de trai material și spiritual 
al cetățenilor patriei noastre. „Dez
voltarea economică și socială a tu
turor județelor și localităților — 
sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— creează baza reală pentru mani
festarea deplinei egalități intre oa
menii muncii, fără deosebire de na
ționalitate. Formele democratice pe 
care le-am creat asigură condiții 
concrete de participare, în mod or
ganizat, a oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități la conducerea tuturor sectoa
relor de activitate, a întregii socie
tăți".

Deosebit de pregnant se reflectă 
roadele politicii profund științifice și 
realiste a partidului nostru și în ju
dețul Harghita. Se cunoaște că in 
decursul istoriei oamenii muncii ro
mâni și maghiari de pe aceste me
leaguri au trăit, au muncit și au 
luptat împreună împotriva asuprito
rilor comuni, consemnînd file glo
rioase in istoria luptelor sociale din 
țara noastră, cum au fost războiul 
țărănesc condus de Gheorghe Doja, 
răscoala secuilor din 1595—1596, răs
coala de sub conducerea lui Râkoczi 
al II-lea, numeroasele greve ale 
muncitorilor forestieri de pe Valea 
Mureșului, răscoala țăranilor români

Ludovic FAZEKAS
membru supleant 

al Comitetului Politic Executiv
al C.C. al P.C.R., 

prim-secretar al Comitetului Județean 
Harghita al P.C.R.

și maghiari din Valea Ghimeșului, 
acțiunile de masă conduse de comu
niști împotriva dictaturii horthyste și 
a războiului antisovietic, pentru in
dependență națională și socială.

Politica partidului de ridicare 
a județelor rămase odinioară in 
urmă găsește o strălucită confir
mare în ritmurile rapide ale creș
terii industriale, superioare fată 
de ritmurile medii pe tară. îndeo
sebi îh perioada care a trecut de la 
Congresele al IX-lea, al X-lea și 
al XI-lea ale P.C.R. Este semnificativ 
faptul că în cei zece ani de existență 
a județului Harghita, datorită unui 
amplu program de investiții, de 11 
miliarde lei, au fost create peste 70 
de noi fabrici și uzine, importanta 
dezvoltări, industria devenind astfel 
ramură conducătoare in economia 
județului. în anii socialismului, aici 
s-au înfăptuit innoiri fără precedent 
ilustrate și de faptul că întreaga pro
ducție a anului 1938 se realizează în 
numai cinci zile. în Miercurea-Ciuc, 
bunăoară, numai in ultimul deceniu 
s-au înălțat două puternice platfor
me industriale cuprinzind fabrica de 
tractoare pe șenile, fabrica de trico
taje și filatura de lină pieptănată, în
treprinderea de utilaje și piese de 
schimb pentru industria forestieră, 
fabrica de plăci aglomerate din lemn 
și fabrica de mobilă, numeroa
se unități create în anii puterii 
populare cunoscînd o puternică dez
voltare. în municipiul Odorheiu Se
cuiesc. investițiile în valoare de 500

milioane de lei alocate în ultimii ani 
au determinat ridicarea producției 
industriale la peste 2 miliarde de lei, 
iar în orașele Gheorghieni, Toplița, 
Bălan, Vlahi ța. ca și in comunele 
Gălăuțaș, Ditrău, Sincrăieni, Sîn- 
simion, Lunca de Jos și altele s-au 
creat, de asemenea, adevărate centre 
industriale. La Cristuru Secuiesc, 
care pină nu demult era un mic oră
șel cu caracter agrar, datorită unor 
investiții in valoare de un miliard de 
lei, se află în construcție o întreprin
dere de oțeluri speciale forjate și 
una de încălțăminte, complexe avi
cole, de creștere și îngrășare a por
cilor etc, punindu-se astfel în va
loare întreaga forță de muncă din 
această zonă. Asemenea exemple 
s-ar mai putea cita, deoarece nu e- 
xistă localitate în județ, fie ea mare 
sau mică, oraș sau comună, care să 
nu fi cunoscut în ultimul deceniu im
portante transformări. Amplul pro
gram de investiții din actualul cin
cinal va asigura realizarea încă la 
sfîrșitul acestui an a unei producții 
industriale de circa 10 miliarde lei, 
iar în 1980 de 12 miliarde lei, Har
ghita situîndu-se astfel între județele 
industrializate ale României, ale că
rui produse se exportă încă de pe 
acum în peste 50 de țări ale lumii.

O dezvoltare importantă a cunos
cut în această perioadă și agricultura, 
cu deosebire sectorul zootehnic. Va
loarea producției agricole a sporit cu 
peste 21 la sută în 1977 față de 1975, 
iar ponderea creșterii animalelor in 
producția agricolă va depăși, la sfîr
șitul actualului cincinal, 50 la sută. 
Aceste creșteri s-au realizat ca ur
mare a alocării de către stat a unor 
importante fonduri de investiții, în 
condițiile mecanizării și chimizării, 
ameliorării raselor, prin aplicarea 
cuceririlor științei agricole, ceea ce
(Continuare in pag. a IV-a)
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Primărița comunei Gornetu- 
Cricov (Prahova). Sofia Andrei, 
ne-a istorisit fapta vrednică de 
laudă a unuia din cei 7 copii ai 
săteanului Petre Bortoiu. Este 
vorba de Daniel, elev in clasa a 
Vl-a a școlii generale. După ce 
a venit de la școală, a luat joia
na de funie și s-a dus cu ea la 
păscut. Pe un deal, ascuns în 
iarbă, băiatul a zărit deodată un 
portofel doldora de bani, plus 
actele paznicului de vinătoare 
Ion Cretu, dintr-o comună înve
cinată. Băiatul a dat fuga la pri
mărie. „Abia își trăgea sufletul, 
de atîta alergătură, cind a venit 
și mi-a dat portofelul — ne 
spunea primărița. Vă închipuiți 
ce bucuros a fost păgubașul, ca- 
re-și luase adio de la cele pier
dute. Am scris 
zeta de perete 
știe tot satul", 
țara. Merită.

despre el la ga- 
și fapta lui o 
Iar acum, toată

Cine
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I
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au văzut că 
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Mare bucurie pe 
împrejurimi, cind 
se canalizează și ___
stradă care să facă legătura cu 
arterele „11 Iunie“ si „Ana Ipă- 
tescu". Dar bucuriei lor nu i-a 
fost dat nici măcar să împli
nească anul, pentru că aceiași 
constructori de la I.J.C.M. Vil- 
cea au început să asfalteze o 
nouă stradă, care să facă aceeași 
legătură cu aceleași două artere 
sus-zise. Motivul: strada „veche" 
de aproape un an de zile urmea
ză să fie făcută praf și pulbere, 
pentru că in locul ei si împre
jur se vor ridica... blocuri de 
locuințe, tn fata acestei situații, 
vilcenii din împrejurimi, ca si 
corespondentul nostru voluntar 
Gh. Ispășoiu. se întreabă și 
ne întreabă: „Dacă strada de a- 
cum aproape un an s-a asfaltat 
și canalizat cu contribuția volun
tară în bani a oamenilor, noua 
stradă pe banii cui se face A- 
ceasta apropo de zicala cu cel 
care nu deschide ochii si trebuie 
să deschidă punga.
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| Imprudență
I

| Nu o dată am avertizat în ca-
I drul rubricii noastre asupra pe- I
• ricolului pe care îl prezintă fO- |

I losirea nesupravegheată a itnor
: aparate electrocasnice. Din păca- 1 

te. unii cetățeni ignoră încă a-

I
I

I

I
I

cest pericol, fapt care se soldea
ză uneori cu pierderi irepara
bile. Zilele trecute, doi soți din 
Brașov au plecat cu treburi in 
oraș, lăsind acasă un resou in 
priză. Reșoul se afla in imedia
ta apropiere a patului în care 
dormeau cele două fetite in vîr- 
stă de 3 $i, respectiv, 1 an. La un 
moment dat. de la reșoul foarte 
incins a luat foc așternutul pa
tului. Cele două fetite au fost 
pășite asfixiate.
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— Ai auzit de actorul 
francez al cărui nume il 
tă un anumit tip de haină sau 
cojoc 1 — l-a întrebat pe taxi- 
metristul constăntean Grigore N. 
unul din cei trei indivizi pe 
care-i plimba.

— Vai de mine, cine n-a auzit 
de Alain Delon ? — a
taximetristul. adăugind: 
cinefil din tată-n fiu și 
filmele cu polonicul.

— Dacă-i așa. atunci 
pe acest Alain Delon ?

Bucuros de chilipir, 
tristul a dat 2 500 lei. 
a făcut. In foarte scurt
vea să afle că respectivul Alain 
Delon fusese sustras de cei trei 
indivizi si banii luati pe el duși 
pe ana simbetei. Poate că n-am 
fi relatat intimplarea de mai 
sus., dacă nu primeam vestea că 
un alt taximetrist. tot din Con
stanța, si tot amator de chilipi
ruri. a fost tras pe sfoară de un 
alt escroc care-i vinduse două 
roți, dar afacerea, nefiind cura
tă, i s-au dus si lui banii pe a- 
ceeasi apă a simbetei. De unde 
concluzia că nu toți taximetriștii 
au „stofă" de negustori.
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Misterul 
transferului
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împrumutat pe Ilie 
născut in Hudești — 
lucrător la noi, cu o 
bani. După o vreme, 
— și i s-a aprobat — 
în altă unitate, dar 
acum, din octombrie
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Președinta Casei de ajutor 
reciproc a Grupului de șantiere 
electromontaj Bacău. Maria O- 
nea, ne aduce la cunoștință ur
mătoarele : „Răspunzind cererii 
sale, l-am 
Mazuru, 
Botoșani, 
sumă de 
el a cerut 
transferul 
nici pină
anul trecut, nu s-a prezentat la 
locul de muncă solicitat. în a- 
ceastă situație, a rămas dator 
la noi cu 5 366 lei. Dacă-l intil- 
nește cineva este rugat să-i în
drume pașii pe calea cea bună". 
Și asta, cu cit mai repede, cu 
atit mai bine, deoarece odată 
cu trecerea timpului, dobinzile 
cresc. Și tot in paguba datorni
cului.
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Rubricâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților
„Scînteii"
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într-una din zilele trecute. în sec
ția Melana 3 de la Combinatul de 
fire și fibre sintetice Săvinesti un 
fotograf a putut fi văzut îndreptin- 
du-și, cu oarecare discreție, apara
tul spre diferite locuri care nu ofe
reau aspecte ce s-ar fi cerut „imor- 
'talizate". Fotografierea nu era de 
fapt decît o fază din procesul de 
elaborare a unui... referat despre e- 
conomisirea de materiale si comba
terea risipei, care urma să fie dez
bătut în adunarea generală a comu
niștilor din secție. Fotografiile care 
surprind atit aspecte pozitive, cit și 
din acelea care cer grabnica retu- 
șare a... neajunsurilor determină a- 
nalize exigente, măsuri practice.

La combinatul de Ia Săvinesti pro
paganda vizuală este concepută — 
și exemplul amintit nu este singurul 
— ca o parte dintr-un întreg, ca un 
element integrat organic în ansam
blul activității organizațiilor de 
partid. Propaganda vizuală îmbracă 
forme variate. începind de la obiș
nuitele gazete de perete pină la fil
me realizate de cineclubul combina
tului. De pildă. în practica curentă 
a comitetului de partid se preferă 
uneori ca în locul referatelor — in 
unele adunări de partid, de si nd 
ale oamenilor muncii, la schimburi 
de experiență — să fie prezentate 
filme realizate de membrii cineclu- 
bului. La una din plenarele din 
acest an ale comitetului de partid 
a fost prezentat filmul ..Ordinea si 
responsabilitatea spun NU ! risipei", 
referindu-se sugestiv, convingător la 
modalități concrete de economisire a 
materialelor și energiei. Un alt film- 
referat a avut ca titlu „Conștiința 
si responsabilitatea în realizarea 
sarcinilor de producție". înfătisind 
în mod concret atit aspecte pozitive, 
cit și deficiente din activitatea unor 
colective, ale unor persoane, filme
le au dat tonul dezbaterilor, determi- 
nînd prin forța argumentelor lor 
sporirea spiritului critic si autocritic 
al participantilor la aceste adunări. 
Apoi, pentru formarea unei puterni
ce opinii publice împotriva oricărui 
fel de manifestare a risipei, indisci
plinei. peliculele au fost vizionate de 
personalul muncitor al tuturor sec
țiilor combinatului.

Popularizarea si asigurarea cunoaș
terii în profunzime a hotărîrilor ple
narei din martie a.c. a C.C. al P.C.R.. 
cu privire la noii indicatori econo- 
mico-financiari și participarea la be
neficii a oamenilor muncii și mai re
cent a proiectului cu privire la îmbu
nătățirea Legii retribuirii după can
titatea și calitatea muncii, repre
zintă și pentru organizațiile de partid 
din combinatul de la Săvinesti una 
din direcțiile principale ale activi
tății politico-ideologice desfășurate 
în această perioadă. Formele muncii 
de propagandă au fost adaptate 
prompt noilor cerințe. în secțiile de 
producție ale combinatului a'u apă
rut panouri și afișe care fexplică noii 
indicatori și componentele lor. căi

le concrete pentru realizarea produc
ției fizice și nete, corelația dintre 
noii indicatori și retribuție. In fiecare 
secție, privirile sint atrase de grafi
cele care explică ce reprezintă redu
cerea cu un procent a consumurilor 
specifice la diferite materiale și ma
terii prime, precum și influenta a- 
cestora asupra producției nete și be
neficiilor. Toate cele 30 de gazete de 
perete consacră, de asemenea, artico
le pe aceste teme. Emisiunile stației 
de radioficare, amenajarea unui cabi
net de informare și documentare, e- 
ditarea unei foi volante întregesc 
ansamblul formelor de propagandă 
pentru mobilizarea oamenilor mun
cii la înfăptuirea prevederilor pri
vind îmbunătățirea activității econo- 
mico-financiare. Toate acestea. îm
preună cu celelalte măsuri tehnice 
și organizatorice și-au găsit finali-

Insemnări 
din Piatra Neamț

zarea in depășirea, lună de lună, a 
producției fizice, realizarea unei pro
ductivități a muncii superioare ce'ei 
planificate, reducerea cheltuielilor 
materiale de producție.

O propagandă vizuală concretă, 
adecvată cerințelor actuale, concepu
tă în forme variate, cu ecou în con
știința oamenilor. îndemnindu-i la 
acțiune desfășoară și alte organizații 
de partid din unitățile economice ale 
municipiului Piatra Neamț. La ga
zetele de perete de la întreprinderea 
mecanică „Ceahlăul" sint expuse ar
ticole pe teme edificatoare : „Ce este 
Si cum se calculează cota de bene
ficiu ce revine fiecărui membru al 
colectivului nostru". „Semănători 
mai multe si de mai bună calitate 
înseamnă producție netă mai mare". 
Cu aceeași promptitudine au fost afi
șate extrase din proiectul cu privire 
la îmbunătățirea Legii retribuirii, și a 
fost editată o foaie volantă consacra
tă corelației dintre noii indicatori eco
nomici și retribuția fiecăruia.

în activitatea unor colective apar 
uneori sarcini deosebite, care impun 
mobilizarea tuturor forțelor. în ase
menea condiții, propaganda vizuală 
se poate dovedi un mijloc eficient 
de informare, de apel mobilizator, 
care să explice rațiunile pentru care 
este necesară concentrarea eforturi
lor înt.r-o anumită direcție. De pildă, 
întreprinderii mecanice „Ceahlăul" i 
se solicitase livrarea în avans fată 
de termenele contractuale a unui 
număr de peste 100 de semănători. 
Fără întîrziere. în halele de produc
ție au apărut panouri mari pe care 
s-a scris : „Pină la sfîrâitijl .lunii va 
țrebui să realizăm 6' producție cu 
peste 30 la sută mai mare decît cea.

înscrierea dobînzilor în libretele de economii

planificată. Este o sarcină de onoare 
a fiecărui membru al colectivului 
nostru de a nu precupeți nici un 
efort pentru realizarea angajamen
tului de a livra numărul suplimen
tar de semănători". Chemarea adre
sată muncitorilor întreprinderii a 
avut un puternic ecou in conștiințe, 
ea fiind amplificată si prin munca 
politică de la om la om. de explicare 
a ceea ce înseamnă în condițiile cam
paniei de însămînțări din acest an 
acest lot suplimentar. Sarcina a fost 
onorată : cele 100 de semănători au 
fost expediate la timp beneficiarilor.

în Piatra Neamț pot fi întilnite 
însă și întreprinderi în care propa
ganda vizuală este considerată un 
element facultativ al activității poli
tico-educative, fiind privită mai mult 
ca o obligație formală — în care 
latura precumpănitoare ar reprezen
ta-o aspectul decorativ. La autobaza 
1 mixtă, gazeta de perete insera un 
articol despre un eveniment politic 
desfășurat la sfîrșitul anului trecut, 
iar cifrele de pe un pahou uriaș, 
frumos lucrat, de altfel, făcea cu
noscută colectivului întreprinderii 
chemarea la întrecere pe anul... 1977. 
Este drept că mai multi oameni în
zestrați cu toate cele trebuincioase 
lucrau cu sîrg la confecționarea de 
panouri cu texte scrise in culori vii. 
consumau fantezie pentru a realiza 
o propagandă vizuală care .«să ia 
ochii". Si. după cum ne-au spus 
gazdele, întreaga propagandă vizuală 
urma să fie împrospătată, deoarece 
se apropia ziua unei consfătuiri la 
care vor participa oameni din mai 
multe întreprinderi. Chiar dacă for
mele propagandei vizuale reprezintă 
și o carte de vizită prin care un co
lectiv își face cunoscute oaspeților 
preocupările si realizările, rațiunea 
de a fi a acestora este cu totul alta 
și nu la aceasta ne propunem să ne 
referim acum. O situație similară 
am putut consemna si la combina
tul de prelucrare a lemnului, unde 
la gazetele de perete, confecționate 
cu mult meștșșug. nu prea aveai ce 
citi.

Sintetizînd constatările făcute în 
cîteva din întreprinderile din Piatra 
Neamț se remarcă faptul că în timp 
ce unele organizații de partid au în
țeles importanța locului pe care pro
paganda vizuală il ocupă între cele
lalte mijloace și forme ale muncii 
politice, forța ei de înrîurire. de mo
bilizare a tuturor oamenilor muncii, 
privind-o totodată ca pe un instru
ment eficace în rezolvarea sarcini
lor cu care se confruntă. în alte uni
tăți ea este sufocată de convential 
si șabloane perimate, este readusă 
în actualitate doar ocazional, la date 
festive. Pentru corectarea acestei on
tici calea este simplă : propaganda 
vizuală se cere ancorată în realită
țile de zi cu zl ale colectivului, să 
devină o oglindă a preocupărilor 
acestuia, tribună a democrației mun
citorești. un mijloc simplu si eficace 
pentru promovarea noului și expe
rienței înaintate, pentru perfecționa
rea întregii activități in vederea do- 
bîndirii de rezultate superioare în 
producție.

C. VARVARA 
C. BLAGOV1CI 
corespondentul „Scînteii"

Pitești. Armonie, grad înalt de confort urban, estetică Foto : E. Dichiseam!
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Munca în echipă dezvoltă spiritul de răspundere 
colectivă pentru nivelul recoltei

Păstrînd economiile 
bănești la Casa de E- 
conomii si Conșemna- 
tiuni. depunătorii be
neficiază de o serie de 
drepturi si avantaie. 
printre care se numă
ră si sporirea sumelor 
depuse prin acordarea 
de dobinzi anuale. 
După cum s-a mai a- 
nuntat, înscrierea do
bînzilor în libretele de 
economii (cu dobîndă, 
cu dobîndă si cistiguri. 
cu dobindă si cistiguri 
în autoturisme, pentru

cumpărarea de locuin
țe proprietate perso
nală si în libretele de 
economii pentru tu
rism) se efectuează de 
către unitățile C.E.C. 
in tot cursul anului. 
Această operație se 
efectuează atit la ce
rerea depunătorilor, 
cit si cu nrileiul efec
tuării operațiilor de 
depuneri sau restituiri 
de sume pe libretele 
de economii ' mențio
nate. începind cu data

de 1 octombrie a fie
cărui an. unitățile poș
tale efectuează resti
tuiri numai din libre
tele de economii in 
care este înscrisă do- 
dinda pe anul expirat. 
Dacă nu s-a făcut a- 
ceastă operație, după 
data de 1 octombrie 
se pot efectua resti
tuiri numai la unită
țile C.E.C.. care cu 
acest prilej înscriu și 
dobinzile în libretele 
de economii.

Unitățile agricole din județul Olt 
au o valoroasă experiență în apli
carea acordului global, ca formă de 
organizare a muncii și retribuirii 
cooperatorilor. De altfel, strâbătind 
terenurile cooperativelor agricole , din 
județ pot fi văzute culturi întreți
nute uniform, rod al unei activități 
bine organizate. în alte cooperati
ve. rindurile de plante prăsite alter
nează insă cu cele nelucrate. Este 
urmarea modului în care este 
organizată munca și se desfășoară lu
crările agricole. în unitățile din pri
ma categorie cooperatorii muncesc in 
echipe, iar în celelalte fiecare pră
sește o porțiune. După cum se știe, 
reglementările legale in vigoare pri
vind organizarea si retribuirea mun
cii in cooperativele agricole întăresc 
spiritul de ordine, disciplină și răs
pundere colectivă în producția agri
colă. Să vedem cum se respectă pre
vederile respective Si care este efec
tul lor.

în multe cooperative agricole. în 
conformitate cu prevederile legale, 
terenurile cultivate cu plante prăsi
toare sint repartizate și lucrate în 
acord global pe echipe. Grupurile de 
oameni din cadrul fermei nr. 3 a 
cooperativei agricole din comuna 
Scărișoara, care prășeau floarea-soa- 
relui, evidențiau faptul că se muncea 
organizat, pe echipe, cu toate forțele. 
Lanurile curate, prășite la fel pe în
treaga suprafață, dovedeau cit se poa- 
te de clar avantajele muncii în echi
pă. „în urmă cu cițiva ani. am mun
cit și noi -pe rînduri»-. ne-a spus to
varășa Ecaterina Negroiu. șefa echi
pei nr. 6. Fiecare cooperator lua în 
primire cîteva rînduri cu porumb, 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui. pe 
care le prășea cum credea de cuviin
ță : unii mai bine, dar la alții buru
ienile creșteau mai mari decit plan
tele cultivate. Acum, de cind muncim 
organizat, pe echipe, s-a’ întărit dis
ciplina în rindul cooperatorilor, pu
tem mobiliza in mod operativ un 
mare număr de oameni atunci cind 
este nevoie. Și apoi, să presupunem 
că se îmbolnăvește un om. Ceilalți 
22 de cooperatori din echipă nu lasă 
treaba nefăcută".

Munca bine organizată. întărirea 
spiritului de echipă determină obți
nerea de bune rezultate și in coope

rativele agricole din Stoenești, Păroa
sele. Jieni. Cilieni s.a„ unde in aceas
tă perioadă sute de oameni lucrează 
zilnic la întreținerea culturilor prăsi
toare. „Pentru a întări răspunderea 
pentru recoltă, am alcătuit si for
mații de 2—3 mecanizatori, care acum 
prăsesc pe aceleași suprafețe unde 
au și semănat, ne spune tovarășul 
Nicu Toma. șeful secției de mecani
zare de la C.A.P. Băbiciu. Urmărim 
in mod special ca acum, la întreți
nerea culturilor, să nu fie tăiate plan
tele si deci să se păstreze densitatea 
la hectar". într-adevăr. este intere
sant cum se procedează la coopera
tiva agricolă Băbiciu pentru contro-

Raid-anchetă in unități 
agricole din județul Olt

Iul și menținerea densității plantelor 
la hectar. Procedeul este cit se poate 
de simplu și poate fi aplicat in toate 
unitățile. Cu o sfoară lungă de 5,65 
m se trasează un cerc cu o suprafață 
de 100 mp. Apoi, în diferite puncte 
dintr-o parcelă se verifică densita
tea plantelor atit înainte, cit si dună 
fiecare prașilă mecanică sau manua
lă. în felul acesta se constată ușor 
dacă o echipă a efectuat o lucrare 
de calitate mai slabă. Imaginea 
cîmpului arată însă că astfel de ca
zuri sint rare.

Deși avantajele muncii pe echipe 
sînt evidente, conducerile unor coo
perative agricole au ales totuși o altă 
soluție pentru organizarea producției 
și efectuarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor prăsitoare. La cooperati
va agricolă din Leotești. de Pildă, 
suprafețele cultivate cu porumb, sfe
clă de zahăr, floarea-soarelui au fost 
împărțite pe cooperatori, care acum 
execută lucrările de întreținere la în- 
tîmplare, după un program strict 
personal. Iată de ce, alături de cele 
13 rînduri cu floarea-soarelui pe care 
prăsea cooperatoarea Dumitra Miha- 
lache. cîteva zeci de rinduri erau 
neprășite. De altfel, pe tot cimnul 
rindurile prășite alternau cu cele 
neprășite. Oameni care prășeau floa-

rea-soarelul — în număr destul de re
dus — erau împrăștiau pe suprafețe 
întinse, ceea ce făcea practic impo
sibil controlul muncii lor. întreaga 
activitate se desfășura fără nici un 
fel de coordonare ; unii oameni ve
neau la lucru, iar alții Plecau fără 
ca nimeni să știe cit și cum au mun
cit in ziua respectivă. împreună cu 
tovarășul Vartolomeu Popescu, ingi
nerul sef al consiliului intercoopera- 
tist Balș. am verificat densitatea 
plantelor ne una din parcelele culti
vate cu floarea-soarelui. Numărul lor 
era cu mult mal mic decit cel stabi
lit. Pe o solă apropiată, cooperatorul 
Dumitru Mina prășise cele 50 de rin
duri cu porumb pe care zicea că le 
muncește în acord global si începuse 
să completeze golurile din cultură. 
Restul suprafeței repartizate altor 
cooperatori era însă nelucrată, iar 
buruienile crescuseră chiar mai mari 
decît firele de porumb.

Și in alte cooperative agricole — 
Birza. Osica de Sus. Pirscoveni. Do- 
brosloveni ș.a. — deși pe hirtie au 
fost alcătuite echipe de cooperatori, 
în practică angajarea producției în 
acord global si efectuarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor prăsitoare 
se fac individual, de fiecare coope
rator in parte.

Din discuția pe care am avut-o cu 
tovarășul Gheorghe Dinescu. secretar 
al comitetului județean de partid, am 
aflat că organele agricole județene 
cunosc situația din cooperativele a- 
gricole unde nu au fost consolidate 
echipele de cooperatori. De aceea, au 
fost luate măsuri ca. din aceste zile, 
cind lucrările de întreținere trebuie 
intensificate, toți membrii echipelor 
șă iasă la lucru dimineața devreme, 
să muncească organizat si disciplinat, 
într-adevăr, este momentul ca in 
toate cooperativele agricole din lu
de’tul Olt să se’ acționeze ferm în ve
derea afirmării tot mai puternice a 
spiritului de echipă în rindul coope
ratorilor. Muncindu-se în mod orga
nizat. pe formații, cu toate forțele, 
întreținerea culturilor se va face la 
timp pe toate suprafețele si in felul 
acesta potențialul productiv al pă- 
mintulul va fi pus in valoare din 
plin.

Ion TEODOR

O nouă tragere Loto 2
Duminică. 28 mai. 

Administrația de Stat 
Loto-Pronosport orga
nizează o nouă trage
re Loto 2. la care se 
pot obține cistiguri in 
bani, cu valoare fixă 
și variabilă, precum și 
autoturisme „Dacia 
1 300“.

Tragerile Loto 2 se 
bazează pe 75 de nu
mere diferite (de la 1

la 75). efectuîndu-se 3 
extrageri (în continua
re) de cite 4 numere. 
Cîștigurile se atribuie 
pe 6 categorii. Se a- 
cordă cistiguri fixe de 
200 lei pentru 3 nume
re din 12 extrase si ’de 
100 lei pentru 2 nume
re din cele 4 ale uneia 
din cele 3 extrageri.

Participarea se face

pe bilete seria ,.R“ de 
10 lei. pe aceste bilete 
putindu-se juca o va
riantă simplă achitată 
integral sau 4 varian
te simple achitate în 
proporție de 25 la sută. 
Toate biletele au drept 
de participare la cele 
3 extrageri. Vînzarea 
biletelor — oină sim- 
bătă. 27 mai.

Farmecul dimineților din 
Bistrița de azi nu poate fi 
înțeles fără acel freamăt 
tonifiant al străzii, cind șu
voaiele de oameni se în
dreaptă spre marile între
prinderi industriale, spre 
șantierele de construcție — 
care adaugă vechii așezări 
transilvane acele cote ale 
tinereții prefigurate de 
Congresul al Xl-lea si Con
ferința Națională ale parti
dului. Nicăieri însă șuvoiul 
salopetelor nu pare atit de 
pregnant ca într-un colt, 
altădată pustiu — strada 
Someș, unde se înaltă trei 
impunătoare blocuri noi, cu 
inscripția : „Cămin de ne- 
familiști". Aici locuiesc 
peste o mie de tineri și ti
nere care lucrează în ma
rile întreprinderi de pe 
platforma industrială — 
Combinatul de construcții 
industriale metalice 
(C.C.I.M.). întreprinderea 
de textile n e t e s u t e 
(„NETEX"). întreprinde
rea de produse din sticlă. 
Combinatul de prelucrare a 
lemnului (C.P.L.) ș.a.

Multi dintre acești tineri 
s-au calificat aici, alții se 
califică, isi însușesc zi de 
Zi. pe lingă meseriile mereu 
mai complexe, o serie de 
trăsături specifice clasei 
muncitoare : disciplină, se
riozitate. răspundere, dem
nitate. Și. deși nefamiliști, 
ei fac totuși parte dintr-o 
adevărată familie, cunoscu
tă sub denumirea de „că- 
miniști". Asimilînd repede 
in vocabularul lor cotidian 
noțiunea de „platformă in
dustrială". bistri tenii au ex
tins-o si asupra străzii So
meș, denumind-o „platfor

ma căminiștilor". I-am vi
zitat la ei acasă — deci în 
cămine — pe tinerii din 
strada Someș.

La căminul „NETEX", 
mina de gospodar se simte 
începind cu florile din ho
lul de la intrare. Coridoare 
largi, curate, uși dincolo de 
care unii se odihnesc în 
vederea schimbului de 
noapte, alții joacă șah, alții 
urmăresc programul la te
levizor. Mici familii — a- 
proape o sută — în care se 
consumă bucurii si neca
zuri, se dezvoltă preocu
pări tinerești, se încheagă 
prietenii trainice. Tinăra 
muncitoare Viorica Matei 
le-a învătat pe celelalte 
două colege de cameră arta 
cusutului ; Silvia Sut în
cearcă să-și convingă prie
tenele să urmeze liceul se
ral ; Filoftei Ghinescu, pa
sionat rebusist, născocește 
probleme atractjve cu ca- 
re-și bat capul băieții din 
cameră. într-adevăr, tineri 
ce se simt ca într-un ade
vărat cămin.

Dar curios lucru, pentru 
unii „casa" se limitează 
la... propria cameră. Ca și 
cind ar fi vorba nu de un 
mare colectiv de tineri, ci 
de niște simpli locatari ai 
unui oarecare hotel.

— Ne cunoaștem cam pu
țin — observă Pavel Căta- 
nă, lăcătuș la C.P.L. venit 
din Lunca Ilvei.

La care. Maria Borgovan. 
lucrătoare în hala comer
cială proaspăt deschisă, 
mărturisește că. „după fi
gură îi recunoaște oe cămi- 
nisti. dar asa. ne nume, 
nu". Tinărul Andrei Cosma. 
profesor la liceul „Liviu 
Rebreanu", ne spune că a-

întreținerea culturilor și fertilizarea fazială cu ingrășăminte chimice sint două din principalele lucrări care se execută in această perioadă pe terenurile 
unităților agricole din județul Olt. Acordind o atenție specială calității lucrărilor de întreținere, mecanizatorii dc la Leotești muncesc grupat, pe formații (ima
ginea din stingă), așa cum ar trebui să facă și cooperatorii din această unitate. La cooperativa agricolă din comuna Șopirlița, concomitent ou prășitul se 

administrează și ingrășămintele chimice (imaginea din dreapta) (Foto : Ion Teodor)

deseori încearcă si el „mo
mente de singurătate, dar 
nu poți da buzna in came
ră la oameni". A fost un 
timp cind seralistil mai 
treceau pe la el prin ca
meră să-i ajute la vreun 
obiect, dar acum nu mai 
vin.

Să nu existe oare posibi-

răspuns prin... priviri ne
dumerite. Misterul aveam 
să-l aflăm după ce am con
statat că un mare număr 
de tineri nici nu știau cum 
il cheamă pe președintele 
comitetului. L-am găsit cu 
ajutorul administratorului. 
E tinărul Ladislau Bosoș. 
încearcă să ne demonstreze

Ecaterina Biro. secretara 
comitetului U.T.C. de la 
această întreprindere, este 
de acord că starea de lu
cruri din căminul de nefa
miliști trebuie schimbată. 
Dar cine s-o facă ? Nu se 
știe. Se invocă lipsa de timp 
și multitudinea sarcinilor 
cărora membrii comitetului

care se grăbeșțe să fugă la 
liceul seral. Ne conduce in 
camera sa. in care ceilalți 
trei băieți erau ocupați cu 
treburi gospodărești. Ace
leași familii — pe camere 
și atit.

Ciocănim la o ușă. E des
cuiată. Surprinde neplăcut 
starea de dezordine. Un ti-

ACASĂ LA FAMILIA...
NEFAMILIȘTILOR

Cum se desfășoară - și mai ales cum ar trebui să se desfășoare
- o viață cu adevărat tinerească pe „platforma căminiștilor“ 

din Bistrița

Iități ca tinerii șă se cu
noască între ei 1 Aflăm că 
există o stație de amplifi
care. dar nu e folosită. „De 
ce să cinte muzica degea
ba 7“ Pentru că la reuniu
nile tovărășești n-are voie 
să intre nici un necăminist, 
adică prieten sau prietenă 
a vreunul locatar. „Asta — 
ne explică administratorul 
— pentru a se evita neplă
cerile".

— Dar de ce comitetul de 
cămin n-ar putea acționa 
ca o adevărată gazdă care 
să asigure reuniunilor o 
desfășurare plăcută ?

întrebare la care nl s-a

că nu e chiar necunoscut, 
numai că tinerii nu-1 știu 
ca... președinte al comite
tului.

Dar alte locuri unde s-ar 
putea organiza activități 
tinerești ? De bună seamă 
există. Biblioteca si sala de 
șah. să zicem. Dar este în
cuiată. de teama ca nu 
cumva cărțile să fie sus
trase. Sala ar fi totuși atit 
de utilă, măcar seraliștilor. 
Sala pentru televizor este 
de fapt ...fără televizor. 
Pentru că. nu se știe cine, 
a hotărît ca aparatul să fie 
luat, deoarece căministii nu 
lucrează toți la „NETEX".

sint chemați să le facă 
fată. Trebuie să mărturi
sim. activitatea uteciștilor 
de la tinăra întreprindere 
bistriteană este notorie, se 
bucură pe bună dreptate de 
apreciere. De n-ar fi insă 
adăugirea: „Cînd să ne mai 
ocupăm și de cămin ?“

Traversăm strada, domi
nată de blocul cu fațada 
împodobită de motive na
ționale — căminul C.C.I.M. 
Administratorul nu e de 
găsit (e navetist și la ora 
14 pleacă). Avem norocul 
să intilnim un tinăr — lă
cătușul Nicolae Bengan,

năr doarme incăltat. Se 
trezește cu greutate și răs
punde monosilabic că e 
subinginer Ia întreprinde
rea de utilai tehnologic.

— De ce nu măturați prin 
cameră ?

— N-avem mătură !
Cineva numără colecția 

sticlelor, golite, de „tărie" : 
42. plus alte vreo 50 golite 
de alte licori 1

Păi în loc de o singură 
sticlă din asta, puteați să 
fi cumpărat cel puțin trei 
mături...

— O să cumpărăm, mor
măie chefliul. Și adoarme 
iar, „obosit".

Club există, dar e încuiat 
(mai precis, fără clanță) : 
televizor — la fel, dar e 
veșnic la reparat : in cămin 
pot intra (și intră 1) tot fe
lul de „vizitatori", dar — 
de neînțeles — cei mai rari 
sint cei de la conducerea 
combinatului și de la... 
U.T.C.

încă un popas. în cealal
tă latură a „platformei", la 
căminul întreprinderii de 
produse din sticlă. La în
trebarea cum isi petrec ti
nerii timpul în cămin, pre
ședintele comitetului, Ar- 
ghir Butea, ridică din 
umeri. Ne aflăm chiar in 
fața ușii cu inscripția ..Ca
mera de creație". Dar la
cătul prăfuit înlătură orice 
bănuială că aceasta e folo
sită. După care, refrenul : 
cele două acordeoane și 
statia de amplificare sint 
„pe undeva pe la sindicat, 
televizoarele... la reparat".

întrerupem aci peregri
nările prin cămine, spre a 
merge la locurile de muncă 
ale tinerilor.

încercind să justifice 
„linsa de timp pentru că
mine", Pavel Lorint, secre
tarul comitetului U.T.C. al 
Combinatului de construcții 
metalice, ne arată că in 
ultimele luni a fost ocupat 
cu : organizarea muncii pa
triotice. pregătirea forma
țiilor artistice pentru „Cin- 
tarea României", concursul 
„Compasul de aur" pentru 
tinerii trasatori etc. A fost 
onrit însă din argumenta
ție de tovarășul Nicolae 
Viciu, secrrmrul adjunct 
al comitetului de partid :

— Astea toate le știm, 
dar răspunde-mi la o între
bare : citi căminiști parti
cipă la vreuna din toate 
aceste acțiuni ? Și după 
asta iti spun și de unde 
să iei „timp" pentru că
mine.

O sumară inventariere a 
posibilităților reale de care 
dispun uteciștii pentru or
ganizarea unei vieți cu 
adevărat tinerești in cămi
nele de nefamiliști a scos in 
evidentă aceeași concluzie : 
includerea căminiștilor in 
întregul complex al activi
tății cultural-educative a 
întreprinderii. Că pentru 
aceasta există suficiente 
forte, ne-a dovedit-o tova
rășul Mircea Purdea, prim- 
secretar al Comitetului o- 
rășenesc Bistrița al U.T.C.. 
care ne relata cu entuziasm 
despre faptele celor 20 000 
de uteciști ai orașului — în 
producție. în învățătură, in 
sport. în viata cultural-ar- 
tistică. Avea un carnet de 
însemnări plin. A încercat 
Să noteze ceva în dreptul 
fiecărei acțiuni. în cele din 
urmă a renunțat. A scris 
mare ne copertă, ca un nu
mitor comun : „căminiștii". 
Subliniind astfel că întrea
ga activitate educativă des
fășurată de uteciștii bistri- 
teni. sub conducerea comu
niștilor, trebuie să includă 
ca un tot organic căminele 
muncitorești, la fel cum ele 
alcătuiesc o parte insepa
rabilă a vieții întregului ti
neret muncitor.

laurentiu DUTA 
Gheorghe CRIȘAN
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vn TminRASULUI NICOLAE CEAUSESCU in republica socialista vietnam

în timpul recepției oferite în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu

„0 contribuție de seamă la întărireaPretutindeni, calde manifestări exprimînd înalta stimă pentru solii poporului român

Spectacol de gală in onoarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

v _

Convorbiri oficiale intre tovarășii
Nicolae Ceaușescu și Le Duan

și a tovarășei Elena Ceaușescu (Urmare din pag. I) să asigure dreptul po-

(Urmare din pag. I)
de asemenea, la 

Burtică, 
al Comitetului Politic Exe- 
C.C. al P.C.R.. viceprim- 
al guvernului, ministrul co- 
exterior și cooperării eco-

Au participat, 
spectacol tovarășii Cornel 
membru 
cutiv al 
ministru 
merțului 
nomice internaționale. Dumitru Po
pescu. membru al Comitetului Poli
tic Executiv. secretar al C.C. al 
P.C.R.. Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. ministrul aface
rilor externe, Vasile Mușat. secretar 
al C.C. al P.C.R.. Vasile Pungan, 
membru al C.C. al P.C.R.. ministru 
la Președinția Republicii Socialiste 
România, șef al grupului de consi
lieri ai președintelui republicii, pre
cum și Tudor Zamfira, ambasadorul 
României la Hanoi.

La intrarea în sală a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu. a tovarășului Le 
Duan, a celorlalți membri ai condu
cerii de partid și de stat din cele 
două țări, toți cei prezenți aplaudă 
cu multă însuflețire.

Este un nou moment semnificativ 
al ambiantei în care se desfășoară 
această vizită de prietenie, exprima
tă, si de această dată, în căldura și 
stima cu care cei prezenți, ca de alt
fel întregul popor vietnamez, salută 
pe oaspeții români. S-a ovaționat în
delung pentru prietenia româno-viet- 
nameză, pentru solidaritatea dintre 
partidele, țările și popoarele noastre.

La spectacol iau parte, de aseme
nea, membri ai C.C. al P.C. din Viet
nam. ai Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale, ai guvernului, 
conducători de organizații obștești și 
instituții centrale, generali si ofițeri 
superiori, personalități ale vieții cul- 
tural-artistice.

Programul spectacolului a cuprins 
cintece și dansuri inspirate din în
delungata istorie a poporului vietna
mez. de lupta pentru cucerirea și 
apărarea libertății și independenței 
sale. Artiștii care 
realizarea acestui spectacol au dat 
glas dragostei lor profunde de țâră, 
bucuriei poporului vietnamez de a 
trăi azi într-o patrie liberă si unită.

în același timp, spectacolul prezen
tat in onoarea inaltilor oaspeți ro
mâni s-a constituit intr-un cald oma
giu adus muncii de reconstrucție a 
Vietnamului, intr-un imn al vieții 
pașnice, al împlinirilor țârii, al 
transformărilor socialiste de azi.

Au fost interpretate, de asemenea,

cu deosebită măiestrie piese 
zentative ale artei populare 
meze. precum si dansuri si 
ale naționalităților conlocuitoare din 
Vietnam.

Numeroase cintece din programul 
prezentat au scos in evidentă frumu
sețea și bogăția muzicii populare 
vietnameze, varietatea si originalita
tea instrumentelor, talentul tinerilor 
interpreți.

La spectacol, în semn de omagiu 
adus României socialiste, prezentei la 
Hanoi a inaltilor oaspeți români, în 
semn de dragoste si prețuire față de 
poporul român, au fost interpretate 
cintece populare românești.

Spectacolul s-a bucurat de un deo
sebit succes.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. artiștilor li s-a oferit un 
coș cu flori.

La sfîrșitul spectacolului, artiștii 
salută cu deosebită căldură pe dis
tinșii oaspeți români. întreaga asis
tentă ovaționează îndelung pentru 
prietenia româno-vietnamcză.

au participat la

repre- 
vietna- 
cîntece

acord hotărârea ca. în această nouă 
etapă, să se adincească si să se ex
tindă pe multiple planuri colaborarea 
dintre cele două țări, să se intensi
fice schimburile si cooperarea eco
nomică. precum si în alte domenii.

în cadrul convorbirilor a avut loc, 
totodată, un larg schimb de păreri 
asupra problemelor fundamentale ale 
vieții internaționale, ale luptei îm
potriva vechii politici imperialiste, 
colonialiste și neocolonialiste, de do
minație și dictat, pentru o politică 
nouă, de egalitate și respect între 
state, pentru soluționarea cu parti
ciparea si în interesul tuturor na
țiunilor a 
confruntă 
unei noi

problemelor complexe care 
omenirea, pentru făurirea 
ordini economice interna-

ționale, care 
poarelor de a fi stăpîne pe bogățiile 
lor naturale, pe destinele proprii, 
progresul și dezvoltarea economico- 
socială in deplină libertate, in con
formitate cu aspirațiile lor vitale, un 
climat de pace, securitate și înțele
gere in lume.

în cadrul convorbirilor s-a conve
nit să se întărească și mai mult con
lucrarea dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă Vietnam, '' ' ... . -
mân 
n-am, 
țelor 
bertate și independență ale popoare
lor.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, de În
țelegere și stimă reciprocă.

dintre Partidul Comunist Ro
și Partidul Comunist din Viet- 
in sprijinirea afirmării năzuin- 
și aspirațiilor de progres, li-

Intîlniri de lucru

prieteniei și înțelegerii între partidele, 
guvernele și popoarele țărilor noastre

în cursul zilei de miercuri, tovară
șul Cornel Burtică, viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. s-a întilnit cu tovarășul 
Dang Viet Chau, ministrul comerțu
lui exterior.

Tovarășul Cornel Burtică a avut, de 
asemenea, o Întrevedere cu tovară-

au 
re-

șui Dinh Duc Thien, ministrul pe
trolului.

în cursul discuțiilor purtate 
fost examinate probleme privind
alizarea în practică a înțelegerilor 
stabilite in cadrul convorbirilor 
oficiale dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Le Duan.

Presa vietnameză acordă un spațiu 
amplu relatărilor despre vizita ofi
cială de prietenie în Republica So
cialistă Vietnam a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in fruntea delegației de 
partid și de stat, „Salut călduros de
legației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, care 
efectuează o vizită oficială de priete
nie in Vietnam" — este urarea tipă
rită pe toată întinderea primei pa
gini a ziarelor „NHAN DAN" și 
„QUAN DOI NHAN DAN". Cele 
două organe de presă publică, de 
asemenea, pe prima pagină fotogra
fia tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
prezintă cititorilor biografia secreta
rului general al partidului nostru, 
președintele republicii.

Ziarul „Nhan Dan", organ central 
al Partidului Comunist din Vietnam, 
publică un editorial în care relevă 
satisfacția poporului vietnamez de 
a-i primi pe inalții oaspeți din 
România, bucuria de a primi delega
ția de partid și de stat română, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
in Vietnam. înfățișînd drumul par
curs dc țara noastră in ultimele de
cenii,

partidului, poporul român s-a ridi
cat cu curaj pentru a înfăptui insu
recția națională armată antifascistă 
și antiimperialistă din august 1944, 
iar după acest important eveniment 
istoric s-a angajat în consolidarea și 
dezvoltarea cuceririlor revoluției, a 
acționat pentru progresul țării pe 
calea edificării socialismului. Prin

Revista presei 
din R. S. Vietnam

și adre-

ziarul arată că, sub conducerea

actlvi.tatea sa laborioasă și creatoare 
— relevă „Nhan Dan“ — într-o pe
rioadă istorică relativ scurtă, poporul 
român a schimbat profund înfățișa
rea țării : România a devenit o țară 
socialistă dotată cu o industrie mo
dernă, cu o agricultură cu un nivt'l 
de mecanizare din ce in ce mai ri
dicat. cu o cultură și o știință avan
sate, o țară in care viața materială 
și culturală a poporului se îmbună
tățește neîncetat.

Succesele strălucite ale poporului 
român — se arată în continuare în 
editorial — contribuie la creșterea 
forței țărilor socialiste, la cauza apă
rării păcii în Europa și in lume. Po
porul vietnamez își exprimă bucuria

La Mausoleul președintelui Ho Și Min

-

De la Mausoleu spre Casa memorială Ho Și Min

sa față de aceste realizări
sează poporului român urarea sinceră 
de a dobîndi succese și mai mari.

Organul central al Partidului Co
munist din Vietnam relevă că po
porul vietnamez mulțumește cu sin
ceritate partidului comunist, guvernu
lui si poporului frate român pentru 
sprijinul și ajntorul neprețuit acordat 
cauzei sale revoluționare.

„Nhan Dan" scrie apoi că. o dată 
cu victoria completă a rezistentei po
porului vietnamez împotriva agresiu
nii Statelor Unite, a luptei pentru 
salvarea națională, relațiile de coope
rare si prietenie dintre cele două țări 
au intrat într-o etapă nouă, pe baza 
rezultatelor remarcabile ale convor
birilor purtate si înscrise în docu
mentele semnate la București în 
noiembrie 1975 de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, si to
varășul Le Duan. secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Vietnam.

Vizita oficială de prietenie pe care 
o efectuează acum în Vietnam dele
gația de partid și de stat 
condusă de tovarășul 
Ceaușescu va contribui la 
solidarității, prieteniei si i 
reciproce intre partidele.
și popoarele țărilor noastre — relevă 
ziarul.

Sub conducerea Partidului Comu
nist din Vietnam — arată ziarul in 
încheiere — poporul vietnamez este 
hotărit să dezvolte neîncetat priete
nia vielnamezo-română. în interesul 
popoarelor celor două țări, al nobilei 
cauze a omenirii progresiste in lupta 
împotriva imperialismului, 
lismului și 
tru pace, 
democrație

La rindul 
Dan“. salutând 
Vietnamului a inaltilor soli ai 
porului român, relevă, intr-un edito
rial. marile succese obținute de po
porul român, solidaritatea si prie
tenia dintre popoarele vietnamez si 
român și mulțumește cu căldură 
partidului. guvernului si poporului 
român pentru sprijinul si ajutorul 
acordate cauzei revoluției vietnameze.

Sosirea inaltilor soli ai României 
socialiste la Hanoi, manifestările pli
ne de căldură si simpatie ale locui
torilor capitalei vietnameze. întâl
nirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu cu 
președintele Republicii
Vietnam, tovarășul Ton Duc Thang, 
depunerea unei coroane de flori la 
Mausoleul președintelui Ho Si Min, 
recepția oferită în onoarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu si a tovarășei 
Elena Ceaușescu și-au găsit o amplă 
reflectare în paginile întregii prese 
vietnameze.

română 
Nicolae 

Întărirea 
înțelegerii 
guvernele

colonia- 
neocolonialismului. pen- 
independență națională, 
și socialism.
său, „Quan Doi Nhan 

sosirea pe pământul 
po-

Socialiste

întreprinderea de vagoane din 
Arad se numără printre unitățile în 
care s-a experimentat incă din 1974 
— ca indicator de bază al planului 
economic — producția netă. .Despre 
experiența pozitivă acumulată aici, 
despre rezultatele obținute și căile 
prin care s-a acționat pentru reali
zarea lor am discutat cu cadre de 
conducere si specialiști din întreprin
dere.

— V-am ruga să vă referiți la 
principalele concluzii desprinse din 
experimentarea utilizării producției 
nete ca indicator de bază al activi
tății economice, inclusiv pentru cal
culul fondului de retribuire.

— într-adevăr — ne spune ingine
rul Nicolae Iosif, prim-vicepreședin- 
te al consiliului oamenilor muncii — 
experimentarea in întreprinderea 

. noastră a valorii producției nete a 
demonstrat viabilitatea acestui indi
cator care, potrivit hotărîrii Plena
rei C.C. al P.C.R. din martie a.c„ 
va deveni indicator de bază al ac
tivității economice a întreprinderi
lor. în toată perioada de experimen
tare, de circa patru ani, ne-am con
vins câ indicatorul producție netă 
orientează preocupările noastre spre 
ceea ce este esențial — realizarea 
volumului fizic de produse cu chel
tuieli materiale mai reduse — re
flectă mai concret și realist efortu
rile proprii ale colectivului. în ace
lași timp, in funcție de îndeDlinirea 
planului la acest indicator, noi am 
calculat și fondul de retribuire, fo
losind un mod de calcul mai pe în
țelesul oamenilor, simplificat și efi
cient. Important este că intre pro
ducția netă și fondul de retri

buire s-a păstrat o corelație jus
tă, realizările la producția netă fi
ind superioare celor privind fondul 
de retribuire.

— Puteți concretiza oglindirea mai 
bună prin producția netă a efortu
rilor proprii ale colectivului ?

— Da. Este cunoscut că la produc
ția de vagoane cooperează zeci de 
întreprinderi, o pondere deosebită 
în cadrul pianului de cooperare 
avînd osiile și boghiurile. înainte, 
în funcție de modul în care furni
zorii noștri ne livrau ritmic, canti
tativ, calitativ și la termen suban- 
samblele din cooperare, unitatea 
noastră își realiza sau nu producția 
globală și. în consecință, putea dis
pune și ridica din bancă fondul de 
retribuire corespunzător. Folosind 
indicatorul producția netă, majorita
tea influentelor provenite din desfă
șurarea defectuoasă a cooperărilor 
este înlăturată, ceea ce poate fi 
ilustrat și de exemplul următor : in 
1977 noi am realizat producția glo
bală numai în proporție de 93.9 la 
sută datorită. în principal, neprimi- 
rii la timp a osiilor și boghiurilor 
din cooperare ; în același timp insă, 
producția netă a fost depășită cu 3,7 
la sută. Din acest exemplu rezultă 
în mod evident că producția netă 
exclude acele influente care nu re
flectă efortul propriu.

— în ce constă simplificările de 
ordin metodologic în legătură cu re
calcularea fondului de retribuire în 
funcție de realizarea planului la 
producția netă ? — l-am întrebat pe 
tovarășul Cornel Pleșu, contabil-șef 
al întreprinderii.

— Este cunoscut că in perioada 

de experimentare, calculul fondului 
de retribuire admisibil se făcea lu
nar, pe baza realizărilor cumulate de 
la începutul anului, ultima lună fi
ind luată in calcul cu niveluri de rea
lizări preliminate. Din cauza acestor

Producția netă ăsoară exact eforturile
%

proprii, munca întregului colectiv
preliminări, la 
definitivarea re
zultatelor pe bază 
de bilanț apăreau, 
de regulă, dife
rențe importante. 
Perfecționările de 
ordin metodologic 
adoptate recent 
înlătură acest ne
ajuns, prin sim
plificarea siste
mului de calcul, în sensul că recalcu
larea fondului de retribuire admisibil 
se face trimestrial, cumulat de la în
ceputul anului, pe bază de date defi
nitive de bilanț, eliminîndu-se din 
calcul realizările preliminate ale ul
timei luni.

— Sînt deosebiri esențiale față de 
perioada de experimentare ?

— în această privință — intervine 

în discuție ing. Eugen Robu, șef ser
viciu plan — proiectul cu privire la 
îmbunătățirea Legii retribuirii după 
cantitatea și calitatea muncii cuprin
de prevederi deosebit de importante. 
Astfel, în scopul legării mai directe

NUUL MtLflNISM tUUNUMILU H
• Experiențe • Exigențe •

La întreprinderea de vagoane Arad
a veniturilor oamenilor muncii de a- 
portul unităților economice la crea
rea de venit net. eliberarea fondului 
de retribuire pentru toate categoriile 
de personal se face în funcție de 
gradul de îndeplinire a valorii pro
ducției nete : iar acordarea retribu
ției individuale se face. în funcție de 
producția netă și fizică realizată sau 
de indeplinirea sarcinilor de servi

ciu, după caz. De aici se desprinde că 
se va trece la calcularea și elibera
rea fondului de retribuire pentru în
treg personalul muncitor, în funcție 
de îndeplinirea planului valorii pro
ducției nete. Considerăm că una din

cele mai pozitive 
îmbunătățiri adu
se metodologiei 
de calcul o con
stituie eliberarea 
fondului de retri
buire pentru rea
lizări definitive la 
producția netă ; 
prin aceasta se e- 
limină lacunele 
sistemului rapor

tării operative prin preliminarea re
zultatelor ultimei luni, calcul labil și 
tributar tuturor deficiențelor rapor
tării operative a producției globale.

— în perioada de experimentare 
au fost situații cînd s-a ajuns la de
pășirea necorespunzătoare a fondului 
de retribuire ?

— Nu. si aceasta se datoreste uti
lizării indicatorului producție netă. 

Dacă am fi folosit în continuare pro
ducția globală pentru calculul fon
dului de retribuire admisibil, ne-am 
fi găsit de mai multe ori în această 
situație în cursul anului trecut.

— Ce măsuri a luat organul de 
conducere colectivă pentru a asigura 
realizarea planului la producția netă? 
V l-am întrebat pe tovarășul Viorel 
Igreț, președintele consiliului oame
nilor muncii, secretar al comitetului 
de partid.

— în mod deosebit ne-am îndrep
tat atenția spre realizarea producției 
fizice și reducerea cheltuielilor de 
producție, in primul rind a celor 
materiale, acestea constituind princi
palele căi pentru realizarea produc
ției nete. Deoarece beneficiul consti
tuie, alături de retribuțiile persona
lului muncitor, un element cu pon
dere în valoarea producției nete, am 
acționat pentru depășirea in anul 
1977 și in perioada care a trecut din 
acest an a planului la producția 
marfă vîndută și încasată. De exem
plu. în primul trimestru din 1978 am 
depășit cu 4,6 la sută planul la pro
ducția marfă vîndută șl încasată, ob- 
ținînd un beneficiu suplimentar de 
431 mii lei. Dată fiind ponderea de 
75—80 la sută a cheltuielilor mate
riale în totalul costurilor de produc
ție. am acționat pentru reducerea lor. 
realizînd fată de plan în trimestrul 
I o economie de 17,8 lei la 1000 lei 
producție marfă. Pentru aceasta. în 
afara măsurilor tehnice si organiza
torice luate. în toate organizațiile de 
bază și grupele sindicale s-au dezbă
tut și aprofundat conținutul indica
torului producție netă, căile si mij

loacele prin care se pot reduce chel
tuielile materiale, ținind seama de 
specificul fabricației de vagoane.

— în perspectiva trecerii in peri
oada imediat următoare de la expe
rimentare la introducerea producției 
nete ca indicator de bază al planu
lui economic, v-am ruga să Înfățișați 
citeva dintre preocupările colectivu
lui in această direcție.

— Considerăm că prin perfecționa
rea urmăririi pe calculator a consu
murilor de materiale pe fiecare co
mandă si produs in parte vom realiza 
nu numai adîncirea analizei rezul
tatelor. ci vom crea si condiții de 
intervenție operativă pentru elimi
narea eventualelor neajunsuri. De 
asemenea, trecerea pe calculator a 
programării și urmăririi producției 
nete va crea posibilitatea ca organu
lui de decizie la nivelul întreprinde
rii să i se poată furniza toate ele
mentele de corelare necesare, așa 
îneît producția netă să poată fi depă
șită și să se asigure. în același timp, 
fondul de retribuire corespunzător 
eforturilor depuse de colectiv. în con
cluzie, pornind de la experiența acu
mulată, consiliul oamenilor muncii, 
întregul nostru colectiv vor acționa 
cu si mai multă perseverentă pentru 
valorificarea la un nivel superior a 
potențialului productiv și a resurse
lor materiale, pentru reducerea con
tinuă a cheltuielilor materiale si creș
terea producției nete, dezvoltind au- 
togestiunea și autoconducerea mun
citorească in întreprinderea noastră.

Ioan BUNEA
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Expoziția națională a tinerilor artiști plastici

„TINERETUL - FACTOR ACTIV ÎN ÎNDEPLINIREA

în sălile „Victoria" si „Cupola" 
din, centrul Iașilor, orașul reintinerit 
al primei „academii de zugrăvit sub
țire". s-a deschis expoziția națională 
a artiștilor tineri, meditație si re
flectare activă a vieții tineretului 
din România de azi. Deci tinerii des
pre tineri, tematică programată ca o 
adevărată autocunoastere. conștiință 
de sine exprimată estetic, plastic. 
Da a 6-a sa ediție, sub egida C.C. al 
U.T.C.. in colaborare cu C.C.E.S.. 
U.A.P. si U.G.S.R.. această amplă 
manifestare a culturii plastice con
temporane reprezintă o reușită con
tinuare a marilor tradiții progre
siste. initiate acum o iumătate de 
veac de „Tinerimea artistică", este 
o treaptă nouă, la nivelul exigente
lor societății socialiste multilateral 
dezvoltate, a exprimării gindului si 
sufletului românesc.

Gravitînd în iurul problemelor- 
cheie ale Învățăturii in cadrul revo
luției tehnico-stiintifiee contempo
rane. educației prin muncă si cen
tru muncă, artiștii tineri, profesio
niști si absolvenții de institute de 
artă s-au angajat în detașarea de 
maniera școlară, predominant con- 
templativ-descriptivă. ori festivă, 
pentru a surprinde dinamica vieții, 
devenirea, viitorul acestei țări in 
semnele prezentului. în acest fel. 
multi dintre expozanți reusesc să-si 
contureze personalitatea stilistică

MIHAELA BEDIVAN : „Portret de 
studentă”

VASILE POP: „Am fost și-om fi”

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A ARGENTINEI

PROGRAMULUI PARTIDULUI"
proprie, dau dovadă de curai in al
cătuirea lucrărilor, curai iustificat 
de amploarea si importanta acțiuni
lor si evenimentelor in care tinere
tul. angrenat cu toată ființa sa in 
edificarea noului, a valorilor mate
riale si spirituale vădește, cu dispo
nibilitate psihologică largă, dra
gostea sa fierbinte fată de patrie, 
partid si conducătorii săi încercați. 
Din familia spirituală, extrem de 
diversă, a acestor lucrări de vîrf fac 
parte grupurile compoziționale „Ti
nerii" si „Harnicele țesătoare" sem
nate de invitații Virgil Almăsan si 
respectiv Traian Brădeanu. ca două 
părți ale unui decor monumental 
din aceeași incintă. Printre lucrările 
care au găsit o expresie plastică de 
tinută elevată se pot cita „Prefigu
rare" de Dumitru Gavrilean. sinteză 
a raportului rural-urban. ..Pămîntul 
copiilor", policromie în cercul fără 
prejudecăți al unui ioc cit. globul 
namintesc, lucrare destinată de Bră
duț Covaliu pentru UNICEF. „Cin- 
tare României" de Liviu Stihar. 
„Alegoria" familială compusă de 
Zamfir Dumitrescu din elemente de 
notație hiperrealistă, etnografia „Am 
fost si-om fi“ de Vasile Pop. ca si 
„Creație de modele" a Georgetel 
Năpăruș.

Gindire profund angajată, o intui
ție a formei sensibile adecvate plas
tic problematicii actuale dovedesc 
„Peisai industrial" de Ileana Zbîr- 
cea. „Iarna" lui Ștefan Ciltea. de 
mare virtuozitate, ca si „Ogoare" 
brăzdate de tractor. într-o viziune 
organică, geometrizată. de Titu Dră- 
gutescu. Au calități de sugestie idea
tică „Cromotograful" lui Ion Gri- 
gorescu. „Tinerii ingineri" cu rele
veul topografic, pictati de Florin 
Menopol. albastra „înserare" indus
trială. cu ecouri de ocru cald puse 
in echilibru cromatic de Const. 
Ritivoi. „Betoniera" în griuri pati
nate de iarnă, ne care o semnează 
Nicolae Groza. „Probe tehnologice" 
de Mircea Isoir. clar monumentala 
„întoarcere a studenților de la mun
că" de Bogdan Bârleanu si „Tinere
țea" generică a Nusei Plugaru.

Toate aceste imagini culminează 
în „Vizita de lucru pe șantierul ti

neretului" surprinsă alert si cald de 
Vintilă Mihăescu. apoi cu „Tripticul 
omagial" al Wandei Mihuleac, fior 
patriotic străbătând prin trei gene
rații.

Horia Flămlndu încearcă si el un 
„Triptic" omagial. în bronz si lemn 
de stejar, de o rigoare sobră, alături 
de invitatul Alexandru Gheorghită 
cu a sa „Compoziție" nikeană. in 
lemn, si un „Portret" de fată -cu
minte al lui Paul Vasilescu. „Viito
rul cetății" in marmură albă dăl
tuită si șlefuită de Dinu Cimpeanu. 
tinerescul „Portret" semnat de Mi
hai Buculei si „Muzica" de Dan 
Covătaru dau nota de puritate mo
numentală a iubirii Si dăruirii juve
nile. caracteristice sculpturii din ex
poziție.

Grafica impresionează mai ales 
prin prezenta ei reportericească pe 
șantierele hidroenergetice si de con
strucții. unde Denis Ioncscu. cei doi

Feodorov, Sofia Frankl si din nou 
Wanda Mihuleac reușesc să scoată 
in relief grandoarea umană in opo
ziție vie cu forțele amorfe ale ma
teriei. Impresionează Ileana Mico- 
din. cu efectele de ceramică tran
silvană. obținute prin gravura în 
metal a șantierului „Belis 77", efec
tele optice de virtuozitate ale lui 
Vlad Micodin. sau nota critică din 
colajul „Corespondenta" de Sergiu 
Dinculescu. Sint si alte demonstrații 
de tehnică in acvaforte. în afară de 
tema propusă, ne care le domină 
lucrarea la obiect intitulată „Tan
drețe" de Cristinel Ponescu Chira.

Arta decorativă reunește cîteva 
tapiserii ca „Omagiu tineretului pa
triei" de Elena Hanschke Marinescu. 
„Tinerețe" de Elena Lorăn si altele 
pur decorative, precum si obiecte 
din sticlă si porțelan. Mai predo
mină aici conceptul de gratuitate. 
O sectie de DESIGN ar fi putut

VICTOR FEODOROV : Șantierul tineretului I, II

reuni obiectele si proiectele utile, 
nu inutil frumoase semnate de Cor- 
neliu Dumitrache. Ion Radar. Titu 
Tonclan. Valeriu Semenescu. care 
le-au gindit pentru industria sticlei, 
a porțelanului, a cosmeticelor si am
balajelor si care ar sta foarte bine 
lingă prototipul de „Autobuz arculat". 
elaborat de Gheza Asztalos si pa
noul cinetic „Ritmuri industriale", 
tehnică mixtă electrică de Mircea 
Asein. încadrate fortuit la capitolul 
sculptură din catalogul elegant, al 
expoziției. Atenția creatorilor tineri 
si îndrumarea lor spre „designul" 
industrial pot si trebuie să consti
tuie o direcție fertilă, integratoare, 
a artei contemporane, o contribuție 
esențială la elaborarea de valori 
eficiente social.

Expoziția națională a tineretului 
constituie în ansamblul ei o reușită, 
o trecere in revistă semnificativă a 
personalităților distincte care se 
conturează la orizontul artei româ
nești. Sînt insă destui expozanți 
care se detașează timid de spiritul 
scolii, chiar dacă reusesc notatii 
frumoase ca „Portret de fată" trecut, 
în prima tinerețe, prin atelierul 
maestrului Comeliu Baba. Lui 
Const. Antonescu. Mihai Cismaru si 
multor tineri artiști cu o tehnică 
remarcabilă le dorim o mai hotărîtă 
autodefinire stilistică. Alte lucrări, 
decît cele citate, deși bine intențio
nate si orientate tematic, prezintă 
stingăcii sl neimplinirl estetice.

Acum. în preajma conferinței na
ționale a U.A.P. să privim cu, justi
ficată mindrie la generația de ar
tiști tineri care se ridică, să le 
aplaudăm reușitele certe si dublînd 
entuziasmul cu luciditatea necesară 
să deschidem ochii larg asupra da
toriilor ne care le are fiecare crea
tor de frumos fată de eroismul, 
tensiunea dramatică a muncii, fru
musețea reală, exuberantă, dăruirea 
plină de generozitate si optimism, 
care caracterizează tineretul tării 
noastre.

Radu NEGRU

Excelenței Sale
General locotenent JORGE RAFAEL VIDELA

Președintele Națiunii Argentiniene
BUENOS AIRES

La aniversarea Zilei naționale a Republicii Argentina, in numele poporului 
român, al guvernului și al meu personal, vă adresez cordiale felicitări și cele 
mai bune urări de fericire personală, iar poporului argentinian prieten prospe
ritate și progres.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale statornicite între România 
și Argentina vor continua să se dezvolte in toate domeniile de interes reciproc, 
in folosul celor două țări și popoare ale noastre, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în fiecare an. la 25 mai. poporul 
argentinian marchează „Ziua in
dependentei". celebrind evenimen
tele din 1810, cînd la Buenos Ai
res. într-o clădire ce străjuiește si 
astăzi una dintre laturile celebrei 
Plaza de Mayo, s-a format gu
vernul provizoriu al provinciei Rio 
de La Plata — moment istoric în 
lupta pentru eliberare de sub do
minația colonială spaniolă. în 1816, 
Congresul de la Tucuman declara 
independente „Provinciile Unite din 
La Plata". Iar zece ani mai tirziu 
noul stat constituit îsi lua numele 
de Republica Federală Argentina.

Tară cu un imens potențial eco
nomic, Argentina este cunoscută 
mai ales ca- unul dintre marii pro
ducători mondiali de alimente (ce
reale, carne etc.), sector al eco
nomiei favorizat de fertilitatea deo
sebită a soiului său din asa-numi- 
ta „pampa umedă". în ultimele 
decenii. Argentina a depus eforturi 
însemnate pentru modificarea pro
filului său de stat agrar, pentru 
identificarea si valorificarea com
plexă a întregului său evantai de 
resurse naturale, in sensul creării 
unei economii diversificate, mo
derne. în cadrul acestui proces, o 
preocupare fundamentală o consti
tuie valorificarea potențialului hi
droenergetic national. Programul 
initiat in această direcție va per
mite Argentinei ca in următorii 
cîtiva ani să-si asigure în întregi

me necesarul de energie din pro
ducția internă. Planul guvernamen
tal prevede, in acest scop, realiza
rea pină în 1985 a unui număr de 
16 complexe hidroelectrice. Cel mai 
mare dintre ele va fi cel de la 
Yacyreta-Apipe. cu o capacitate de 
2 700 MW. ce va fi construit pe 
riul Parana, in colaborare, de Ar
gentina si Paraguay. Concomitent, 
se desfășoară ample programe in 
domeniul siderurgiei, mineritului si 
petrochimiei.

Poporul român privește cu sim
patie eforturile poporului argen
tinian pentru valorificarea avu
țiilor sale naționale, pentru asigu
rarea unei rapide dezvoltări econo
mice si sociale. între România si 
Argentina există vechi relații de 
prietenie si colaborare, stimulate de 
afinități de cultură si limbă, de si
militudinea unor preocupări. în ve
derea accelerării progresului eco
nomic. în evoluția acestor relații, 
un moment de cea mai mare în
semnătate l-a constituit vizita în
treprinsă în Argentina de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. Docu
mentele semnate cu acel prilej au 
dat un nou si puternic impuls re
lațiilor româno-argentiniene. des- 
chizind ample perspective de a- 
dincire a colaborării româno-argen
tiniene ne multiple planuri. în in
teresul ambelor țări și popoare, ai 
înțelegerii și păcii, in întreaga 
lume.

„Șoimilor, patria-n vers

Piese pentru si despre 
tineret ? Oare marele re
pertoriu universal si noile 
lucrări originale valoroase 
nu sînt — prin esențele si 
permanentele, prin adevă
rul de viată si prin vina 
de actualitate ne care o 
conțin — suficiente, nu sa
tisfac și interesul spiritual 
al spectatorilor tineri ? E o 
întrebare pe care unii nu 
au obosit să o tot pună. 
Păcat pentru pierderea de 
vreme I

Realitatea unor probleme 
specifice, a unor stări con- 
flictuale. căutări dramatice 
de o intensitate particulară, 
ce premerg opțiunilor si 
cristalizărilor — bune. rele, 
nici ele imuabile — din 
pragul maturității ca si 
existenta unor idealuri, as
pirații. trăiri, pe care fie
care le poate încerca pină 
tirziu. dar care rămin în
semnul tinereții (vîrstei sau 
sufletului), fac categoria a- 
parte a literaturii drama
tice pentru si despre tine
ret extrem de necesară.

Teatrul „Creangă" ne 
propune. în sfîrsit. un spec
tacol cu o piesă de această 
factură (a cărei premieră a 
avut loc aseară). „O floa
re" cu care insă nu se 
face. încă, primăvară — 
acel anotimp sub semnul 
rodnic al căruia teatrul 
„Creangă" ar fi trebuit să 
se transforme, după opinia 
mea. intr-un laborator, in
tr-un studio al provocării, 
stimulării si impunerii pie
sei românești noi pentru 
copii si tineret.

Autorul „Băiatului cu 
floarea". Tudor Popescu, 
vine in dramaturgie din
spre proză cu o mare dis
ponibilitate lirică, ușor 
sesizabilă, dar si cu o de
loc neglijabilă intuiție (încă 
perfectibilă prin cunoaș
tere. prin „documentare").

plică legea. Desigur, veți 
deduce singuri, teza aces
tei piese, care începe așa, 
nu poate fi alta decît re
educarea prin muncă, vir- 
tualitătile etice ale muncii.

Dar cum ? Aceasta e în
trebarea cea mai exigentă 
ne care o punem — atenti

teza sus-amintită nu e ex
terioară. ci e o cerință a 
existentei aici si acum, la 
care fiecare din noi ajun
gem căutind fericirea, me
reu. din nou sl din nou. 
convertindu-i firesc pe cei 
ce gîndesc altfel.

Pledoaria pentru o exis-

„Băiatul cu floarea"
de Tudor POPESCU

----------- la Teatrul „Ion Creangă"-------------
a aspectelor uneori drama
tice ale integrării sociale, 
ale căutărilor si împliniri
lor morale ale tinerilor.

Care pare a fi teza aces
tei piese ? O sugerează 
chiar prima „intrare in 
scenă" care e de fapt ima
ginea intrării (fără chef), 
in perimetrul unui șantier, 
a două tinere (timpuriu dez- 
abuzate), certate nu nu
mai cu morala muncii, ci și 
cu orice altă morală : ima
ginea a două tinere Împin
se către o altfel de exis
tentă (cu anasina. nevăzut, 
pe la spate), de insisten
tele celor ce apără si a-

la adevărul piesei în raport 
cu cel al realității.

„Băiatul cu floarea" tine 
o interesantă măsură între 
idealitatea imperativului 
etic (întrupat în modestul 
și aparent ștersul, dar atit 
de ferm structuratul „băiat 
cu floarea", a cărei liniște, 
tandrețe, dispoziție roman
tică. generozitate are per
spectiva de a deveni ende
mică) și felul in care acest 
imperativ se impune tineri
lor societății noastre ca o 
necesitate a vieții insăși.

Meritul lui Tudor Po
pescu stă tocmai in felul in 
care încearcă să arate că

tentă demnă, responsabilă, 
clădită pe puritate sau re
găsirea unei purități iniția
le, pe tandrețe, pe altruism, 
pe generozitate, pe mîndria 
pentru ceea oe poți con
strui tu însuți cu forța bra
țelor și cu sudoarea frun
ții. cu intensitatea simțirii 
și, nu o dată, cu o mare ca
pacitate de a infringe iner
țiile si prejudecățile ca
pătă o reală putere de fas
cinație, invitînd la medita
ție. Un mod superior de a 
concepe misiunea educativă 
a teatrului.

Evident, regizorul Cornel 
Todea si echipa de actori

ai Teatralul „Creangă" 
s-au apropiat nu numai cu 
încredere, ci si cu dragoste 
de textul lui Tudor Popes
cu. Fapt vizibil in dăruirea 
cu care interpretii dau. prin 
jocul lor. maximă verosimi
litate situațiilor, subliniază 
umorul unor replicii do
zează exploziile de lirism, 
potențează substanța dra
matică mai rarefiată oe 
alocuri, si mai ales dau 
viată unor eroi pe care îi 
recunoaștem mereu ca fiind 
adevărati. vii — intr-un 
spectacol a cărei valoare 
va creste printr-o accele
rare a ritmului si interio
rizare superioară. Sibilla 
Oarcea. Jeanine Stavarache, 
Anca Zamfirescu si Paula 
Frunzetti prin jocul lor 
nuantat. bine dozat, osten
tativ sau discret — după 
necesități prin tranzițiile 
fine de la o stare la alta, 
ca si Gabriel lencec. Lu
cian Muscurel. Răzvan Ste- 
fănescu. Ion Gheorghe Ar- ' 
cudeanu. Gh. Spudercă, 
Victor Radovici, Nicolae 
Simion. Natalia Lefescu 
dovedesc încă o dată că 
Teatrul „Creangă" are for
țele actoricești necesare 
slujirii unor spectacole cu 
piese noi românești intere
sante.

Pe cînd o politică reper
torială consecventă, un ritm 
de lucru tineresc 81 revo
luționar. care să facă din 
Teatrul ,.îon Creangă" ceea 
ce am dori, ceea ce mulți 
tineri ar dori să fie ?

Natalia STANCU

Intenția a fost lim
pede de la bun în
ceput.: concursul de 
Creație poetică „Șoimi
lor, patria-n vers", 
inițiat de Consiliul Na
tional al Femeilor — 
prin revista „Femeia" 
— in colaborare cu Mi
nisterul Educației și 
învățămintului, Consi
liul Culturii și Edu
cației Socialiste, Or
ganizația „Șoimii pa
triei", încadrat Festi
valului național „Cin- 
tarea României", era 
menit a oferi copiilor 
de vîrstă preșcolară 
un fond bogat și spe
cific de poezii, gindit 
pentru sensibilitatea 
și capacitatea lor de 
înțelegere, și în mă
sură să contribuie Ia 
modelarea sufletească 
și educarea lor. Spre 
redacția revistei „Fe
meia" au venit în a- 
ceste luni din urmă 
sute și sute de plicuri 
conținînd mii și mii 
de poezii, ajungînd să 
se însumeze, în ulti
ma zi a concursului, 
peste 7 000 de poezii. 
Parte din ele vor fi 
publicate în revista 
și almanahul „Fe- 
meia" și — mult mai 
multe — într-o cule
gere.

Premiile concursu
lui ău readus pe prim- 
planul poeziei dăruită 
ceior mici poeți con- 
sacrați precum Elena 
Dragoș — București 
(Premiul I). Dumitru 
Vacariu — Iași (Pre
miul special al Minis
terului Educației și 
învățămintului) și

Sanda Ghin ea — Con
stanța (Premiul III), 
dar și debutanți și 
poeți neprofesioniști 
de mare sensibilitate, 
precum Aurora Cesa 
— Huși (Premiul II), 
Adriana Lișman — 
Iași (Premiul Organi
zației „Șoimii pa
triei"), Mihai Lău — 
Botoșani (Premiul ÎI), 
Livia Radu — Bucu-

Pe marginea 
concursului de 
poezie dedicat 
„Șoimilor patriei"

reștl (Premiul III) și 
a relevat totodată și o 
foarte tinără speranță, 
Carmen Silvestru, ele
vă în clasa a V-a, din 
Tg. Neamț (Premiul 
special al Uniunii 
scriitorilor). Un nu
măr de mențiuni a în
cercat să răsplătească 
—' printr-o selecție 
care a ținut seama de 
tematica concursului 
— o parte, o mică par
te din numărul de 
poezii de valoare care 
vor rămine de pe 
urma acestui concurs. 
Spre pildă. „Patria" 
de Mihai Lău. „Pa
tria, mi-a spus mămi
ca / este cringul, rin- 
dunica, / firul ierbii 
cînd se-abate / Martie 
cu ploi bogate / pli
nea aburind pe masă / 
mustul bun de tă-
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miloasă / frunzele că- 
zind din ram / dragos
tea de om șl neam, / 
albele zăpezi pe cres
te. / Patria, e o poves
te 7 cum nu-l alta pe 
pământ : / Patria e
dor și tint". Sau „Spu- 
ne-i“ — poezie de A- 
driana Lișman, închi
nată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : 
„Spune-i, vintule, că 
fiecare cuvint / din 
buchetul inimii e-o 
floare. / Spune-i, soa
re. că la noi pe pă- 
mint / privirile Lui 
ne-aduc sărbătoare. / 
Spune-i, stea strălu
cind depărtată, / cînd 
îl veghezi nopți tirzii 
lingă geam / că nici o 
inimă nu contenește 
să bată / însoțind dru
mul său de titan...". 
Sau poezia Aurorei 
Cesa, „Șoim al patriei 
mă chem" : „Port pe 
cap pălărioară / și la 
git port tricolor / port 
in suflet România / și 
pe-al ei conducător / 
Port in inimă parti
dul / de nimic eu nu 
mă tem / sint cumin
te și sint harnic / 
Soim al patriei mă 
chem...".

Marea sărbătoare a 
poeziei „Șoimilor, pa- 
tria-n vers" a dorit să 
se încheie la Iași, cu 
un frumos spectacol 
găzduit de Teatrul Na
țional și realizat de 
grădinițele ieșene, in 
colaborare cu artiștii 
Teatrului pentru copii 
și tineret din Iași.

Sanda FAUR

BBBBBBBBBBBBB’BBBBDBBBBBBBBBBBBBBB
(Urmare din pag. I)
a permis eliberarea a circa 28 000 
brațe de muncă atit de necesare in 
condițiile dezvoltării actuale a in
dustriei și implicit a construcții
lor din județ.

în concepția partidului nostru, e- 
galitatea reală in drepturi înseamnă 
posibilități egale de muncă și de a- 
firmare a personalității fiecărui ce
tățean. indiferent de naționalitate, 
de a beneficia în egală măsură de 
cuceririle civilizației socialiste. Ca 
pretutindeni in țară, schimbările 
structurale din economie se reflec
tă nemijlocit in modul de viață al 
oamenilor, in ridicarea nivelului lor 
de trai. în ultimul deceniu s-au 
creat aproape 43 mii noi locuri de 
muncă alături de cele existente in 
județ, din care mai mult de jumă
tate in industrie, asiguri ndu-se astfel 
posibilitatea ca la fiecare 1 000 de lo
cuitori să revină 322 persoane ocu
pate in întreprinderi și instituții, in 
unități sanitare, de invățămint sau 
ale cooperației. Astfel, fenomenul — 
care a dăinuit multe secole — al ple
cării in masă a oamenilor de aici, in 
căutare de lucru, a rămas, in sensul 
cel mai propriu al cuvintulul, o tristă 
amintire.

în perioada 1968—1977, în localită
țile urbane și rurale s-au construit 
peste 21 700 apartamente și case noi, 
precum și cămine pentru nefa- 
miliști cu o capacitate de 7 551 
locuri. Astfel, in această peri
oadă, peste o cincime din întreaga 
populație a județului s-a mutat in 
locuințe noi. Datorită eforturilor ma
teriale ale statului, in actualul cin
cinal va continua progresul edilitar 
în localitățile județului. Este în curs 
de realizare un amplu program de 
construcții de locuințe care se va fi
naliza in peste 15 mii de alte aparta
mente ; se realizează cu succes noi 
obiective social-culturale, cum sînt 
spitalul și policlinica din Odorheiu 
Secuiesc, casa de cultură din Mier- 
curea-Ciuc. construcțiile școlare și 
de așezăminte culturale.

Creșterea nivelului de trai, a gra
dului de confort și civilizație — ur
mare firească a dezvoltării economice 
și a creării de noi locuri de muncă 
— se oglindesc si în volumul mare 
de bunuri de folosință îndelungată pe 
care comerțul socialist le-a vindut 
populației. Cantitatea mărfurilor

cumpărate a crescut în ultimii 10 ani 
de peste 11 ori, iar volumul prestărilor 
de servicii s-a ridicat de la 188 lei 
pe locuitor in 1968 la 2 200 lei in 1977.

Politica partidului de asigurare 
a dezvoltării armonioase a tutu
ror județelor tării a determinat ca 
și in locurile natale ale oamenilor 
muncii români și maghiari de aici să 
se creeze posibilitatea de a se pre
găti in vederea efectuării unei munci 
calificate, de a se instrui multilate
ral. Tinerii au la dispoziție. ■ in județ, 
școli de toate gradele in limba de 
predare română sau maghiară, fiin-

muncii de a învăța in limba lor ma
ternă.

Partidul și statul nostru creează 
scoli cu limba de predare a nationa- • 
litătilor conlocuitoare și formează 
cadrele necesare acestora pentru că 
este firesc să fie așa intr-un stat in 
care se asigură deplina egalitate in 
drepturi a tuturor cetățenilor. Si in 

.viitor se vor crea școli atit pentru 
'copiii români, cît și pentru cei de na
ționalitate maghiară, pentru a putea 
invăța în limba pe care o doresc, 
pregătindu-se să devină participanți 
activi și competent! in măreața operă

altele — se difuzează în județul nos
tru la fiecare apariție 122 187 exem
plare. Cititorilor li se pun la dis
poziție zilnic 58 700 de exemplare 
ale cotidianelor Elore și Hargita. Se 
citesc cu același viu interes coti- 
dianele șl periodicele social-politice. 
culturale, tehnice, stiintifioe etc, 
precum si diversele apariții edito
riale tipărite în limbile română sau 
maghiară.

Am putea cita, evident, multe alte 
fapte care reliefează adevărurile vie
ții noastre, izvorite din înfăptui
rea politicii partidului si statului

Politica partidului de dezvoltare a tuturor județelor 
întărește egalitatea în drepturi a tuturor cetățenilor țării
du-le deschise porțile tuturor facul
tăților din țară. în prezent, in insti
tuțiile de invățămint. superior din di
ferite centre universitare ale patriei 
studiază peste 600 tineri de naționa
litate maghiară din județ. Ca o ex
presie elocventă a politicii partidu
lui și statului nostru de asigurare a 
deplinei egalități în drepturi a tutu
ror fiilor țării, fără deosebire de na
ționalitate, in raport cu ponderea pe 
care o are naționalitatea maghiară 
în acest județ al tării, din cele 
2 632 clase ale școlilor generale 
și liceelor existente. în 2100 pro
cesul de învătămint se desfășoară 
in limba maghiară : 500 grupe din
unitățile preșcolare din cele 590 
existente funcționează, de aseme
nea. in limba maghiară. Pină si 
in cele mai îndepărtate colturi ale 
județului, cum sînt satele mai izo
late Alexandrița (comuna Feliceni), 
Laz-Soimuș (comuna Avrămești), Va
lea Uzului (comuna Sînmartin), Recea 
(comuna Tulgheș), Ighiu (comuna U- 
lies) si multe altele, unde numărul 
elevilor nu se ridică la mai mult dc 
5—8, au fost create unități școlare cu 
limba de predare maghiară. Iată o 
grăitoare expresie a posibilităților 
egale pe care le au copiii oamenilor

pe care o făurim. Totodată, statul 
nostru asigură tinerei generații, tu
turor oamenilor muncii aparținind 
naționalităților conlocuitoare, condiții 
pentru cunoașterea și insușirea lim
bii române, precum și a unor limbi 
de circulație internațională, facili- 
tind astfel afirmarea deplină a per
sonalității. a capacității lor creatoare, 
posibilitatea de a desfășura o activi
tate rodnică în toate domeniile vieții 
sociale.

Asemănător se prezintă situația și 
în ceea ce privește asigurarea con
dițiilor pentru continua Îmbogățire 
si înflorire a vieții spirituale a lo
cuitorilor județului. Astăzi, practic, 
nu există comună sau sat fără că
min cultural, majoritatea ridicate în 
anii construcției socialiste. Dacă in 
1938 existau pe actualul teritoriu al 
județului 48 cămine si săli culturale, 
astăzi numărul căminelor culturale 
se ridică la peste 170, avînd biblio
teci. cluburi, săli de expoziții si 
conferințe, de spectacole de tea
tru si cinematografice. Din tira
jul celor 32 ziare și reviste în limba 
maghiară editate in tara noastră 
— cum sint Eldre. A het. Uj elet, 
Utunk, Korunk, Dolgoz6-No, Ifjti- 
munkăs, Munkăselet, Miivelodes și

de înflorire multilaterală a întregii 
țări. Pentru traducerea în fapt a aces
tei politici militează consecvent 
organizația județeană de partid, ce 
cuprinde în rîndurile sale peste 36 
mii comuniști, care muncesc cu 
abnegație, umăr la umăr. vor
bind aceeași limbă a vieții si a mun
cii înfrățite. O expresie elocventă a 
posibilității de afirmare. în toate do
meniile, a oamenilor muncii, fără de
osebire de naționalitate, de partici
pare la conducerea treburilor de stat, 
economice si obștești o constituie și 
faptul că din cei 1 221 deputati in con
siliile populare, 1 019 sînt de naționali
tate maghiară, iar din 58 de primari 
aflati în fruntea orașelor si comune
lor, 47 sint, de asemenea, de naționa
litate maghiară. Mii de maghiari 
sint membri ai consiliilor oamenilor 
muncii din unitățile economice, în 
forurile de conducere colectivă ale 
instituțiilor social-culturale, în con
ducerea organizațiilor de masă și 
obștești. Pe bună dreptate sublinia 
recent tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
ceea ce construim în România este o 
societate care permite manifestarea 
drepturilor depline ale omului in 
toate domeniile și că am fi deosebit 
de mulțumiți dacă felul în care s-a

rezolvat in România problema națio
nală. felul în care s-a- asigurat ega
litatea deplină in drepturi, precum și 
dreptul de a folosi limba maternă în 
școli, in activitatea cultural-artistică, 
în presă, ar exista peste tot în lume. 
Cunoscînd în mod firesc, nemijlo
cit si mal bine decît oriefne condi
țiile de muncă, de viată spirituală de 
care se bucură astăzi locuitorii jude
țului Harghita — români și maghiari 
— resping in modul cel mai ferm 
încercările rău intenționate ale ace
lor cercuri de peste hotare care 
prezintă în mod denaturat, fals rea
litățile din tara noastră. în zelul lor 
de a sădi disensiuni si neîncredere 
între oameni, aceste cercuri ignoră 
un adevăr istoric fundamental : tot 
ce s-a înfăptuit în această zonă, ră
masă. după cum se știe, odinioară in 
urmă, este rodul politicii parti
dului de dezvoltare armonioasă 
a tuturor județelor tării, al muncii 
înfrățite pentru a asigura împre
ună, în strînsă unitate, bunăsta
rea și fericirea lor, progresul și 
prosperitatea patriei noastre comune. 
Oamenii muncii din județul nostru, 
îndeosebi cei mai in vîrstă. fie că sint 
români sau maghiari, au trăit și sim
țit din plin în trecut consecințele 
nefaste ale învrăjbirii, ale naționa
lismului și șovinismului și de aceea 
se opun cu hotărire oricăror incercări 
de dezbinare, indiferent din partea 
cui s-ar manifesta.

Organele și organizațiile de partid, 
de masă si obștești, instituțiile de 
cultură, știință si învătămint desfă
șoară o bogată muncă de educație 
In spiritul patriotismului socialist, 
cultivă relațiile traditionale de fră
ție si unitate. Harghitenilor le 
sînt proprii sentimentele de stimă și 
respect reciproc, de cunoaștere și 
prețuire a limbii și obiceiurilor, a tra
dițiilor de muncă și viată comună. 
Unitatea, prietenia și frăția tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, fac parte din cele mai 
frumoase trăsături ale vieții noastre 
noi. cimentate sub conducerea glo
riosului nostru partid, constituie o 
uriașă forță in înfăptuirea mărețelor 
sarcini stabilite de Congresul al 
XI-lea al Partidului Comunist Român 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintarea 
României spre comunism.

cinema
• Doctorul Poenaru : SCALA — 
9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30. GRI- 
VÎȚA — 9; 11,lâ; 13,30; 15.45; 18; 
20,15.
• Un om cu „Idei* : PATRIA —
9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 20,15, CA
PITOL — 9,15; 11,30; 13.45; 16;
18,15; 20,30, la grădină — 19,45.
• Ciută pentru mine : SALA PA
LATULUI — 17.15; 20.15.
• Pentru patrie : CENTRAL — 9; 
12,15; 16; 19,15, MODERN — 9; 12,15; 
16; 19,15, la grădină — 20.
• Aventurile lui Robin Hood :
LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30.
• Transamerica Express : FAVO
RIT — 9,15; 12,15; 16,15; 19,15,
BUCUREȘTI — 8,30; 11,15; 14;
16,45; 19,45, FEROVIAR — 9; 11,45; 
14.30; 17.15; 19,45.
• Dragoste și... statistică : ARTA
— 10; 13; 16; 19, la grădină — 
19,30.
• Program de documentare ro
mânești : TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Urmăriți fără vină : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 18; 18.15; 20,30, 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15 45; 
18; 20,15, la grădină — 19,45. GRA
DINA FESTIVAL — 20.
• EU, tu și OvidiU : VICTORIA - 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de desene animate 
Walt Disney — 8,30; 11; 12,30; 14, 
Clieamă-mâ in depărtarea lumi
noasă — 16; 18; 20 : DOINA.
• tn cadru! „zilelor filmului ita
lian" : „Metello" — spectacol da 
gală : CINEMA STUDIO — 20.
• Gentleman Jim : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15,
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
18; 20,15, FLAMURA — 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15, CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16.
• Tom și Jerry t FLAMURA — 9.
• Război și pace (ambele serii)
— 9,45, Pe cometă — 14; 16,15, Oli
ver (ambeie serii) — 18,30 : CI
NEMATECA.
• Aurel Vlaieu î MIORIȚA — 9; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GIULEȘTI
— 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Adios muchachos : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : BU-
ZEȘTI — 8; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
la grădină — 19,30, TOMIS — 9;
12; 18; 19.
• Mercenarul t DACIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.
• Corsarul : FERENTARI — 10,30; 
12,30; 15; 17; 19.
• Rătăcire : BUCEGI — 9; 11; 13:

15; 17,15; 19,30, la grădină — 20,15, 
EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20.30.
• Ultimul post de control : CO- 
TROCENI — 9; 12; 16; 19.
• Bătălia navală din 1894 : LIRA
— 15,30; 18; 20,15. la grădină — 20.
• Minia : DRUMUL sArii — 16; 
19.
• Guerrilla : PACEA — 18; 18; 20.
• E atit de aproape fericirea : 
VIITORUL — 15.30; 17,45: 20.
• Zmeul de hirtie t FLOREASCA
— 15,30; 19.
• Ediție specială : POPULAR — 
16; 18.
• Septembrie î FLACARA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18; 20, la grădină
— 18,30.
• Al șaptelea cartuș î MUNCA — 
9; 11,15: 13,30; 15,45; 18; 20.
• Mă voi Întoarce la Erimo : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30: 16: 18,15; 
20,15.
• Soarta Aurei și Argentinei : 
COSMOS — 15.30; 17,45; 20.
• Urmărire periculoasă : GRADI
NA TITAN — 20.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe 
(spectacol amînat clin 2 V) — 19.
• Filarmonica ,,George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert extra
ordinar. Dirijor : SERGIU CELI
BIDACHE — 20.
• Opera Română : Madame But
terfly — 19.
• Teatrul de operetă : Singe vie- 
nez — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
iandra" (sala Schitu Măgureanu): 
La lilieci — 20, (sala Grădina Icoa
nei) : Pescărușul — 19.
• Teatrul German din Timișoara 
(in sala Teatrului dc Comedie) : 
Bunicuța în familie — 17: 20.
• Teatrul Gin Iești : Noaptea pă
călelilor — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Rapsodii de 
primăvară — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți î 
— 19,30.
• Teatrul „Ton Vasilescu" : Po
veste de iubire (premieră) — 
19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10. Unde zbori, Spe- 
rieciori ? — 17.
• Circul București : „Circul lilipu
tanilor" de Ia Circul Mare .din 
Moscova — 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Conversații clasice — 19,30.
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Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
' BELGRAD

Dragă tovarășe Tito,
Aniversarea zilei dumneavoastră de naștere Îmi oferă plăcutul prilej de 

a vă adresa, in numele Partidului Comunist Român, al poporului român și al 
meu personal, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate, 
viață lungă, fericire personală, de noi realizări în activitatea dumneavoastră 
multilaterală consacrată propășirii continue a Iugoslaviei socialiste, bunăstării 
și fericirii popoarelor iugoslave vecine și prietene, cauzei păcii și colaborării 
între popoare.

Sint profund convins că raporturile bune statornicite de-a lungul timpului 
intre partidele și țările noastre, a căror dezvoltare mereu ascendentă a fost 
înriurită în mod hotărîtor de convorbirile și întilnirile rodnice pe care le-am 
avut împreună, într-un spirit de respect, încredere și înțelegere reciprocă, se 
vor extinde și adinei tot mai mult, în interesul poporului român și al po
poarelor iugoslave, al socialismului, păcii și securității internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu, a primit miercuri 
după-amiază delegația condusă de 
Robert Bergland. secretar pentru a- 
gricultură al S.U.A.. care se află in
tr-o vizită in tara noastră.

Cu acest prilej, ministrul american 
a rugat să se transmită președintelui 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea președintelui Jimmy Carter și 
a subliniat prețuirea și simpatia de 
care se bucură președintele Româ
niei în S.U.A. pentru bogata sa acti
vitate desfășurată în slujba păcii și 
înțelegerii intre popoare.

Tovarășul Manea Mănescu a mul
țumit pentru sentimentele exprimate 
si a rugat să se transmită din partea 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut președintelui Jimmy 
Carter.

In timpul convorbirii au fost e- 
videntiate cu deosebită satisfacție bu
nele relații dintre România si S.U.A.. 
subliniindu-se evoluția ascendentă a

★
Miercuri, Angelo Miculescu, vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare, și Robert Bergland, secretar 
pentru agricultură al S.U.A., au sem
nat un document privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării in producția

raporturilor de colaborare pe multi
ple planuri dintre cele două țări, in 
spiritul înțelegerilor convenite cu 
prilejul întîlnirii dintre președintele 
României și președintele S.U.A.. re
zultatele bune obținute in extinderea 
si diversificarea cooperării economi
ce și tehnico-stiințifice. Au fost a- 
bordate. de asemenea, probleme pri
vind dezvoltarea în continuare a re
lațiilor economice, a colaborării și 
cooperării în agricultură, industria a- 
limentară și cercetarea științifică 
dintre cele două țări.

La primire, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, a participat An
gelo Miculescu. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare. Petre Blajovici, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Agriculturii si Industriei Alimen
tare.

A luat parte Orison Rudolph Ag- 
grey. ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

★

agricolă, industria alimentară și cer
cetarea științifică în aceste domenii, 

în. cursul aceleiași zile, oaspetele 
american și experții care îl însoțesc 
au vizitat unități agricole de stat și 
cooperatiste, sisteme de irigații.

(Agerpres)

Cronica zilei
La invitația C.C. al P.C.R., o dele

gație a Organizației Politice Unifi
cate a Frontului Național din R.P.D. 
a Yemenului a făcut o vizită de pri
etenie in țara noastră, in perioada 
17—24 mai.

Cu această ocazie, delegația a avut 
întîlniri la C.C. al P.C.R., Comitetul 
municipal București al P.C.R., Comi
tetele județene Buzău și Ilfov ale 
P.C.R., Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție, 
UCECOM și CENTROCOOP, la Con
siliul Culturii și Educației Socialiste. 
Totodată, au fost vizitate unități in
dustriale, agricole, social-culturale șl 
turistice din municipiul București, 
din județele Brașov și Buzău.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Ștefan Boboș a fost numit ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în Repu
blica Populară Bulgaria, în locul to
varășului Trofin Simedrea, care a fost 
rechemat în M.A.E.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Argentina, miercuri după-amia- 
ză a avut loc în Capitală o manifes
tare culturală organizată de Institu
tul român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Au participat repre
zentanți ai I.R.R.C.S., Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni de artă 
și cultură, un numeros public. Au 
fost prezenti Tulio Oscar Sugasti, 
ambasadorul Republicii Argentina la 
București, și membri ai ambasadei.

★
Cu prilejul celei de-a XV-a ani

versări a Zilei eliberării Africii și a 
creării Organizației Unității Africa
ne. tovarășul Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România, a transmis o te
legramă de felicitare lui William 
Eteki Mboumoua. secretar general 
executiv al Organizației Unității 
Africane.

tv

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

DEMOCRATICE SUDAN
r'xcplpiitpi Snip

Domnului GAAFAR MOHAMMED NIMEIRI
Președintele Republicii Democratice Sudan

KHARTUM
La aniversarea zilei Revoluției a Republicii Democratice Sudan, in nu

mele poporului român si al meu personal, vă adresez dumneavoastră calde 
felicitări. împreună cu cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, 
iar. poporului sudanez prieten multă prosperitate și bunăstare, noi succese 
în dezvoltarea independentă a tării pe calea progresului economic si social.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima satisfacția în legătură cu 
evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie și cooperare româno-sudaneze 
impulsionate de fiecare dată de acordurile și înțelegerile convenite între 
noi în timpul convorbirilor de la București și Khartum.

îmi exprim convingerea că raporturile bune dintre țările noastre, con
lucrarea dintre ele în sfera relațiilor internaționale se vor dezvolta și inten
sifica tot mai mult. în interesul popoarelor român si sudanez, al luptei 
pentru pace si colaborare, pentru instaurarea unei noi ordini economice 
internaționale, pentru făurirea unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
Cu prilejul Zilei naționale a Iordaniei, am deosebita plăcere să vă 

adresez, in numele poporului român și al meu personal, cordiale felicitări 
și sincere urări de sănătate și fericire personală, de progres și pace po
porului iordanian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și strinsă conlucrare 
statornicite între țările noastre vor continua să se dezvolte pe multiple pla
nuri. în spiritul convorbirilor și înțelegerilor convenite cu ocazia intîlnirilor 
noastre de la București și Amman, în interesul popoarelor român și iordanian, 
al cauzei păcii, cooperării și ințelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului MUDAR BADRAN

Lucrările sesiunii Comisiei mixte de colaborare 
turistică româno-elenă

Miercuri au început în Capitală 
lucrările celei de-a 3-a sesiuni a Co
misiei mixte de colaborare turistică 
româno-elenă.

Delegațiile la lucrări sînt conduse 
de Nicolae Doicaru, ministrul turis
mului, și Georges Daskalakis, ' pre
ședintele Oficiului Național de Tu
rism din Republica Elenă.

Cu acest prilej s-a analizat modul

în care au fost îndeplinite prevederile 
protocolului celei de-a 2-a sesiuni a 
comisiei si s-a făcut un schimb de 
informații privind măsurile luate 
pentru intensificarea activității de tu
rism intern și internațional, precum 
și asupra unor aspecte legate de dez
voltarea in continuare a colaborării 
turistice dintre România și Grecia.

PROGRAMUL 1
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limbă rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber.
17.20 Iordania — între trecut si viitor. 

Documentar
17.40 Studio liric ’78
18.30 Republica Democrată Populară 

Laos. Repere contemporane. Do
cumentar

18,45 Finala Campionatului national de 
baschet : Steaua — Dinamo Bucu
rești. Repriza a II-a

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei în economie
20,10 Ora tineretului
21,00 Seară de teatru : „Un fulger în 

pădure", de Kostas Assimacopou- 
los. Premieră TV

22,05 Tangouri argentiniene.
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL 2
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii
21,00 Telex
21,05 Un fapt văzut de aproape
21.25 Muzică folk
21.40 Emisiune de știință

Situat în punctul 
unde Nilul Alb isi u- 
neste apele cu cele ale 
Nilului Albastru, ora
șul Khartum s-a îm
bogățit în ultimii ani 
cu numeroase con
strucții impunătoare, 
care completează ar
monios pitorescul său 
cadru natural. Printre 
acestea, la loc de frun
te se situează noul se
diu al Parlamentului, 
care se realizează 
pe baza unui pro
iect românesc și cu 
asistenta tehnică a 
specialiștilor noștri. 
Moderna clădire. înăl
țată pe trei niveluri si 
avind o lungime de 90 
m. dispune de o sală 
de ședințe pentru de- 
putati. cu 500 locuri, de 
numeroase alte săli 
conferințe, birouri, 
mare bibliotecă. Ea 
servi, de asemenea, 
loc de' desfășurare a 
unor reuniuni cu ca
racter international.

Dezvoltarea Khartu- 
mulul este ilustrativă 
pentru transformările 
înnoitoare initiate iii

de 
o 

va 
ca

Sudan după revoluția 
de la 25 mai 1969. Pla
nul de șase ani (1977— 
1983) acordă o atenție 
deosebită extinderii 
suprafețelor agricole, 
construirii de noi în
treprinderi. scoli 
spitale, formării 
cadre naționale. în 
ceastă perioadă se 
înregistra un ritm 
dicat de creștere a 
conomiei naționale 
la sută pe an) si vor 
prinde viată importan
te obiective economice, 
cum ar fi marele ca
nal Gongoli si siste
mul de irigații Rahad.

Animat de sentimen
te de prietenie si so
lidaritate cu 
state 
calea 
sine 
porul 
te cu 
țațele 
poporul sudanez pe li
nia progresului eco
nomic. între Republi
ca Socialistă România 
și Republica Democra
tică Sudan s-au sta
tornicit relații de prie-

Si 
de 
a- 
va 
ri- 
e-
(7

tinerele 
care au pășit pe 

dezvoltării de 
stătătoare, po- 

român urmăreș- 
simpatie rezul- 
înregistrate de

tenie si colaborare, a 
căror evoluție a fost 
puternic impulsionată 
de întilnirile și con
vorbirile dintre pre
ședintele Nicolae 
Ceaușescu si președin
tele Gaafar El-Ni- 
meiri. 
înțelegerile 
la cel mai 
au deschis 
de acțiune 
pe 
tehnico-stiintific.
tural. ca si în alte do
menii. O nouă ilustra
re a acestei conlucrări 
o constituie semnarea 
in cursul săptămînii 
trecute a Acordului 
guvernamental privind 
transporturile aeriene 
civile între România si 
Sudan, pe baza căruia 
urmează să ia ființă o 
linie directă Bucu
rești — Khartum.

Dezvoltarea în con
tinuare a colaborării 
româno-sudaneze co
respunde pe deplin in
tereselor celor două 
țări și popoare, cauzei 
păcii si colaborării in
ternaționale.

Gaafar
Acordurile și 

convenite 
înalt nivel 
cîmp larg 
colaborării 
economic, 

cui-’
plan
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Un frumos rezultat al ciclismului românesc:
Mircea Romașcanu pe locul al treilea 

în „Cursa Păcii"
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Cea 

de-a 31-a ediție a cursei cicliste inter
naționale „Cursa Păcii" Berlin — Fra
ga — Varșovia s-a încheiat ieri in 
capitala Poloniei, unde zeci de mii 
de varșovieni au asistat la disputa
rea ultimei etape, a 12-a. si au 
aplaudat cu aceeași dărnicie pe fie
care dintre cei 58 de cicliști care au 
terminat întrecerea.

Anul acesta, pe podiumul de Pre
miere s-a aflat și un sportiv român, 
Mircea Romașcanu, unul din prota
goniștii cursei, clasat pe locul al 
treilea.

Foarte bine s-a comportat si vete
ranul echipei române. Teodor Vasile, 
care s-a situat in 9 din cele 12 etape 
ale competiției intre primii zece 
sosiți.

Ultima etapă, desfășurată la Var
șovia pe un circuit de 72 km. a ofe
rit spectatorilor polonezi satisfacția

de a aplauda o victorie a unui com
patriot de-al lor. Krysztof Sujka. în
vingător într-un palpitant sprint fi
nal la care a participat si Teodor 
Vasile.

Iată clasamentele finale ale 
„Cursei Păcii" — ediția 1978 : Indi
vidual : 1. Aleksandr Averin
(U.R.S.S.), care a parcurs 1893 km 
în 46h 43’22” ; 2. Iuri Zaharov
(U.R.S.S.) — la 2’08” î 3. Mircea 
Romașcanu (România) — la 2’54” ; 
4. Hartnick (R.D. Germană) — la 
3’18” ; 5. Skoda (Cehoslovacia) — la 
3’49” ; 6. Schmeisser (R.D. Germană) 
— la 4’41” ; 7. Pikkus (U.R.S.S.) — 
la 4’51” etc. Teodor Vasile s-a clasat1 
pe locul 12. ia 10’06”. Echipe : 1. 
U.R.S.S. ; 2. R.D, Germană ; 3. Ceho
slovacia ; 4. Polonia ; 5. Bulgaria : 6. 
România ; 7. Franța ; 8. Cuba ; 9. Un
garia ; 10. Italia ; 11. Belgia ; 12. Fin
landa ; 13. Iugoslavia.

FOTE3AL: Meciurile din „Cupa României"
La Sibiu, Universitatea Craiova — Dinamo 3—2-

Ieri, în etapa sferturilor de finală 
ale „Cupei României", meciurile s-au 
jucat pe terenuri neutre. La Focșani, 
echipa F.C. Argeș a invins pe F.C.M. 
Galați cu 2—1 (0—0) prin golurile 
marcate de Radu II (min. 50) și lo- 
vănescu (80) ; pentru gălățeni a în
scris, din penalti, Oblemenco (51). 
Tot acesta ratase un alt penalti in 
prima repriză. Prin calificarea în se
mifinale, F.C. Argeș rămine singura 
echipă care asaltează concomitent 
titlul de campioană națională și 
„Cupa României". în orașul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a invins, de aseme
nea. echipa mai experimentată, adică 
Politehnica Iași, în fața celeilalte di
vizionare B, F.C. Brăila. Scor 2—1 
(1—1), prin punctele marcate de Cos- 
tea (3) și Ciocirlan (80). respectiv, 
Bezman (44). La Cluj-Napoca, F.C. 
Olimpia — U.T.A. 1—0 (0—0), golul 
fiind înscris de Sabău (78).

în cel mai interesant meci, s-au 
întîlnit la Sibiu performerele sezo
nului trecut, cîștigătoarea „Cupei 
României" — Universitatea Craiova 
și campioana națională 1976—1977, 
Dinamo București. A fost o partidă 
foarte îndirjită, dar de calitate teh
nică medie, din ambele echipe lip
sind de altfel unii dintre jucătorii 
principali, cum sint Ștefănescu, Bă
lăci, Dinu și Cheran. Craiovenii au 
dominat jocul in prima repriză și au 
condus cu 2—0 prin golurile marcate

de Marcu (16) și Cămătaru (45). 
După pauză, bucureștenii au atacat 
mai mult și au egalat scorul, in urma 
golurilor înscrise de Al. Moldovan 
(57, din penalti) și Sătmăreanu (87). 
în prelungiri, Crișan a întreprins o 
acțiune care a surprins întreaga a- 
părare bucureșteană și i-a prilejuit 
lui Cîrțu să înscrie cel mai frumos 
gol al meciului (min. 106). De la în
vingători s-au remarcat portarul 
Lung, mereu sigur în intervențiile la 
mingile înalte. Tillhoi, care a ciștigat 
multe dueluri cu Dudu Georgescu, și, 
în special, Crișan, plin de energie, 
activ in atac și apărare timp de 120 
de minute. Din formația bucureștea
nă s-a detașat Dobrău, unul dintre 
cei mai buni jucători ai partidei.

Meciurile semifinale pentru „Cupa 
României" sint programate la 18 
iunie.

★

„CUPA BALCANICĂ" : 
JIUL, VICTORIE LA SCOR

La Petroșani s-a disputat meciul 
retur dintre echipa locală Jiul si for
mația Slavia Sofia, contind pentru 
competiția de fotbal „Cupa Balcani
că". Fotbaliștii români au obținut vic
toria cu scorul de 3—0 (2—0). autorii 
golurilor fiind Dumitrache. Bucu- 
rescu și Multescu. în primul joc, 
echipa bulgară ciștigase cu scorul de 
2—0.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
în proba de perechi la campiona

tele mondiale de popice de la Lu
cerna. concurenții români Ilie Băiaș 
si Iosif Tismănaru s-au clasat pe lo
cul secund, obținind medaliile de ar
gint.

în campionatul diviziei A la baschet 
masculin, ieri după-amiază s-a des
fășurat in sala Floreasca din Capi
tală partida dintre echipele bucu- 
restene Șteaua și Dinamo. Baschet- 
baliștii de la Steaua au obținut vic
toria cu scorul de 88—87 (46—51). As
tăzi. de la ora 18. în aceeași sală se 
va juca cel de-al doilea meci 
Steaua — Dinamo.

începînd de astăzi, poligonul de la 
Tunari va găzdui campionatele de tir 
ale țărilor latine și Greciei, pentru 
arme cu glonț. Aflată la cea de-a 
22-a ediție, această competiție reu
nește țintași din Belgia. Franța. Gre
cia. Italia. Spania. Monaco și Româ
nia. Astăzi, de la ora 9. au loc pro
bele de pușcă (10 m). pistol liber și 
■pistol standard.

în turul doi al probei de simplu 
femei din cadrul turneului interna
tional de tenis de la Roma. Virgi
nia Ruzici a invins-o cu 7—5. 7—6 
pe Mariana Simionescu. Alte rezul
tate : Mima Jausovec (Iugoslavia) — 
Leslie Hunt (Australia) 7—6. 6—3 ; 
Janet Newberry (S.U.A.) — Dyane 
Desfor (S.U.A.) 6—4, 6—4 ; Regina
Marsikova (Cehoslovacia) — Fiorella 
Bonicelli (Uruguay) 6—1, 6—1.

în orașul Poznan au început între
cerile turneului pentru locurile 8—13 
din cadrul campionatului european 
feminin de baschet. în primul joc 
selecționata României a invins cu 
scorul de 64—63 (37—34) reprezen
tativa Spaniei.

Sîmbătă. pe ringul montat în in
cinta bazei sportive din Calea Plev- 
nei va avea loc o reuniune de box 
în cadrul căreia vor evolua pugiliști 
de la Dinamo. Metalul București, 
Steaua si Metalul Plopeni. Gala va 
începe la ora 17,30.

La 17 iunie, pe stadionul „Parti
zan." din Belgrad, campionul lumii 
de box la categoria semigrea, iugo
slavul Mate Parlov, își va pune cen
tura în joc in fata salangerului său 
oficial, englezul John Conteh. Cam
pion olimpic și mondial la amatori. 
Mate Parlov a devenit campion al 
lumii la profesioniști deposedindu-1 
de centură Ia 30 iulie 1977 pe ita
lianul Domenico Adinolfi. pe care l-a 
învins prin k.o. tehnic in repriza a 
11-a.

în sala Ateneului Român a început 
miercuri seria concertelor dirijate de 
Sergiu Celibidache, la pupitrul 
larmonicii „George Enescu".

★
Marti și miercuri. Brașovul a 

duit un Festival internațional 
poezie, organizat de Uniunea scriito
rilor in colaborare cu Asociația scri
itorilor din Brașov și Comitetul ju
dețean pentru cultură și educație so
cialistă. •

Festivalul s-a bucurat de partici
parea unor cunoscuți poeți din Bul
garia, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Iugoslavia, Polonia, Ungaria, Uniu
nea Sovietică și din țara noastră. 
Agenda manifestării a cuprins o sea- 
ră de poezie, cu prilejui căreia invi
tați de peste hotare și poeți români 
au citit din creațiile lor ,un recital de 
versuri susținut de actori ai Teatru
lui dramatic din localitate, precum și 
vizitarea unei expoziții de arte plas
tice.

Festivalul de la Brașov s-a desfă
șurat sub semnul promovării schim
burilor șl contactelor internaționale, 
al Întăririi legăturilor dintre popoare, 
el contribuind la mai buna cunoaștere 
a valorilor creației literare 
participante.

Fi-

găz- 
da

din țările

• RACHETA DE FO
RAJ ° 'ansare puțin obișnuită
a unei rachete spre adîncul pă- 
mintului s-a petrecut recent In 
Lrniunea Sovietică. în 12 secun
de. proiectilul cu reacție a 
„zburat" 10 m. A zburat, pentru 
că, deplasîndu-se in pămint, 
racheta nu a venit fn contact 
nici cu un abataj, nici cu pereții 
unei galerii, ci s-a deplasat 
într-un torent de amestec de
gaze si pămint pe care îl crea 
singură. Una din particularită
țile „zborului" subteran constă 
in aceea că gazul, venind în 
contact cu roca, se răcește re
pede. De aceea, racheta nu se 
Încălzește aproape deloc. Apa

ratul subteran poate fi folosit 
in repetate rinduri. în ultimii 
cinci ani, în U.R.S.S. s-au pro
bat cîteva rachete de acest fel. 
Ele sint capabile să sape in roci 
necimentate, in 10—20 secunde, 
galerii de 20 m„ lăsînd in urma 
lor un „tunel" cu diametrul de 
aproape un metru. Prin lansări 
repetate se poate atinge o adin- 
cime mult mai mare.

® BALTICA - MARE 
CU APA DULCE ? Ideea 
de a transforma Marea Baltică 
într-un uriaș rezervor de apă 
dulce a fost avansată nu demult 
de un grup de specialiști polo
nezi. Autorii proiectului propun

să se construiască un baraj In
tre Marea Nordului șl Marea 
Baltică, urmînd ca aceasta din 
urmă să fie alimentată exclusiv 
cu apele fluviilor care se varsă 
în ea. Procesul de „Îndulcire" ar 
dura doar cîteva decenii, avînd 
in vedere că sallnltatea apei 
din Marea Baltică este de 4—5 
ori mai redusă decit a celei din 
oceanul mondial. Atit Polonia 
cit și unele țări cu ieșire la 
mare din zonă sint confruntate 
cu o serioasă penurie de apă 
dulce. Proiectul a stimit inte
res in rindul țărilor baltice, în
deosebi in Suedia, unde, potri
vit aprecierilor actuale, resur
sele de apă potabilă vor deveni 
insuficiente in următorii 25—30 
de ani.

★
expoziții a 
București a

Teatrului 
avut loc,

La sala de 
National din 
miercuri, vernisajul expoziției intitu
late „Grafică contemporană din Ban
gladesh". organizată sub auspiciile 
Consiliului Culturii si Educației So
cialiste. manifestare inclusă in pro
gramul de schimburi culturale din
tre țările noastre. Cu acest prilej au 
rostit alocuțiuni criticul de artă 
Mircea Deac. directorul oficiului de 
expoziții, și A. W. Shams-ul Alam. 
ambasadorul Republicii Populare 
Bangladesh. la București. Au parti
cipat Tamara Dobrin. vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe. Uniunii ar
tiștilor plastici, Ligii de prietenie cu 
țările din Asia și Africa. Institutului 
român pentru relații culturale cu 
străinătatea, artiști, critici de artă 
plastică, un numeros public. Au fost 
prezenti. de asemenea, șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
București, alti membri ai corpului 
diplomatic.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 mai. In țară : Vreme ușor insta
bila, cu cerul variabil ?i ploi Izolate. 
In a doua parte a intervalului, In vestul 
țării, cerul se va înnora treptat șl va 
ploua. VIntul va sufla slab ptnă la mo
derat cu intensificări în Banat și tn 
zona de munte. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse Intre 5 și 15 grade, iar 
maximele intre 16 șl 26 de grade, local 
mai ridicate în sudul țării.

pronoexpr.es
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 24 MAI 1978
Extragerea I : 17 15 24 9 13 11.
Extragerea a II-a : 18 7 26 32 45 28.

Prim-ministru,
Ministru de externe și al apărării 
al Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
Aniversarea Zilei naționale a Iordaniei îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa sincere felicitări. împreună cu cele mai bune urări de fericire per
sonală. de pace și bunăstare poporului iordanian, de întărire a relațiilor de 
prietenie si cooperare dintre țările noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului
Republicii Socialiste România

Filmul artistic românesc „Iarba 
verde de acasă" al regizorului Stere 
Gulea a obtinut premiul II la festi
valul cinematografic international 
„Omul, munca, creația", desfășurat 
intre 16 si 19 mai la Lublin — Po
lonia.

★
Cvartetul „Kodaly" din R.P. Unga

ră. oaspete al Festivalului „Timișoa
ra muzicală", 
sala Liceului 
orașul de pe

a prezentat miercuri în 
de artă „Ion Vidu" 
Bega un concert.

★
între 25 șl 28 mai, în Capitală 

Joc faza pe tară a concursului . 
specialități pentru elevii din liceele 
de artă, cu profil de muzică și 
coregrafie.

La această manifestare, care se 
desfășoară sub semnul celei de-a 
doua ediții a Festivalului național 
„Cîntarea României", participă câști
gătorii concursurilor preliminare, pe 
zone, care au avut loc. luna trecută, 
in București. Timișoara si Bacău.

Pădurea tropicală ce co
boară lin dinspre culmile 
masivului Sai Phu Long 
și cîmpiile din care pri
vesc spre cer oglinzile 
orezăriilor sint elementele 
esențiale ale peisajului 
din partea de vest a Lao- 
sului. Este un peisaj ce 
rămine întipărit pentru 
totdeauna în memoria vi
zitatorului străin: nu nu
mai datorită frumuseților 
sale, ci si datorită muncii 
care îl îmbogățește, ferti- 
lizindu-1.

Roadele victoriei repur
tate de poporul laoțian in 
lupta sa îndelungată îm
potriva intervenției impe
rialiste străine si a reac- 
tiunii interne, pentru apă
rarea drepturilor sacre la 
o viată liberă și indepen
dentă. încep să se vădeas
că pretutindeni in tara 
Lao. Prin răsturnarea 
monarhiei si proclama
rea Republicii Democrate 
Populare Laos, la 2 de
cembrie 1975, a triumfat 
revoluția national-demo- 
crată. Odată cu aceasta, 
tara a intrat într-o etapă 
calitativ nouă, a dezvoltă
rii pe calea progresului. 
Peste tot se poate vedea 
că poporul laoțian, anga
jat cu toate forțele în o- 
pera de reconstrucție na
țională. își concentrează 
eforturile in direcția fău
ririi unei vieți noi. a unui 
Laos pașnic, unitar și 
prosper.

Pe întinderile netede 
ale cîmpiei dintre Me
kong și lanțurile de munți 
ce se ridică dincolo de 
rîul Nam Ngum. grupuri 
de oameni sapă pămîntul. 
Petice de pămint pirjolit 
se Întind de-o parte si de 
alta a viitoarelor canale, 
prin care va curge apa.

• DINȚI DIN CO
RALI. Se pare că cel mai bun 
material pentru confecționarea 
? retezelor dentare este coralul, 

n orice caz, așa consideră spe
cialiștii japonezi în acest dome
niu. Doctorul Isiro Yamashita a 
declarat, la o conferință a So
cietății japoneze de stomatolo
gie, că dinții artificiali din co
rali sînt mai rezistenți și du
rează mal mult decit dinții con
fecționați din alte materiale fo
losite Ia protezele dentare. în 
plus. în ce privește compoziția 
chimică, materia din care este

compus coralul este apropiată 
de cea a dintelui natural.

• UNA DIN CELE 
MAI MARI DESCOPE
RIRI FILOLOGICE ALE 
SECOLULUI. în timpul de
molării unui zid al minăstirii 
ortodoxe grecești St. Caterina 
din Sinai a fost găsită o tainiță 
în care se aflau numeroase ma
nuscrise vechi. Cele 25 de lăzi, 
cintărind fiecare circa 150 kg. 
conțin manuscrise grecești, si
riene, arabe, armene, gruzine, 
etiopiene, slave și latine. Ele

dln

are 
pe

Astăzi se împlinesc 
32 de ani de la pro
clamarea independen
tei de stat a Iorda
niei. Aniversarea aces
tui eveniment memo
rabil găsește po
porul iordanian angre
nat într-o activitate 
constructivă care îm
brățișează diverse do
menii de activitate, 
fiind concentrată cu 
precădere asupra mo
dernizării agriculturii, 
a fertilizării regiunilor 
deșertice care alcătu
iesc circa 80 la sută 
din suprafața tării. în 
zona de cimnie de pe 
malul estic al Iorda
nului au loc vaste lu
crări de irigații, se 
construiește o suită de 
baraje, pe o distantă 
de o sută de kilometri. 
Ele alcătuiesc prima 
parte a unui plan de 
valorificare a văii res
pective. care va duce 
la creșterea producției 
agricole si la ridicarea 
nivelului de trai al 
iordanienilor.

Paralel cu dezvolta
rea agriculturii, o a- 
tentie deosebită este 
acordată exploatării 
fosfatilor — una din
tre principalele bogății 
ale tării — in general 
creării unei industrii 
proprii diversificate. 
La Zarka, unde se 
află cea mai impor
tantă întreprindere a 
tării — rafinăria de 
petrol — a luat naș
tere o adevărată plat
formă industrială cu 
numeroase fabrici. Ea 
va căpăta o și mai 
mare extindere in 
anii ce vin ca urma
re a dublării capaci
tății de producție a ra
finăriei. operațiune 
realizată cu partici
parea tehnicienilor ro
mâni.

Poporul român, care 
nutrește sentimente de 
caldă prietenie fată de 
popoarele arabe, ur
mărește cu interes 
realizările poporului 
iordanian pe linia dez
voltării economiei na
ționale. Aceste senti-

mente și-au găsit o 
puternică afirmare în 
cursul intîlnirilor din
tre președintele Nicolae 
Ceaușescu si regele 
Hussein, convorbirile 
purtate deschizind am
ple perspective extin
derii relațiilor româ- 
no-iordaniene pe cele 
mai diverse planuri. 
Contactele la nivel 
inalt au evidențiat, da 
asemenea. Însemnăta
tea deosebită pe care 
o prezintă 
unei păci 
trainice în 
Mijlociu, de 
permită popoarelor din 
această zonă să-și 
consacre în întregime 
energiile muncii paș
nice. constructive.

Cursul ascendent al 
relațiilor româno-ior- 
daniene. întemeiate pe 
stimă și încredere re
ciprocă, este în avan
tajul ambelor țări 
și popoare, constituie 
un aport cert la cau
za generală a păcii si 
colaborării internațio
nale.

stabilirea 
juste si 
Orientul 

natură să

Cu prilejul Zilei naționale a Rega
tului Hașemit al Iordaniei, însărci
natul cu afaceri al acestei țări la 
București, Maher Nashashibi, a ofe
rit, miercuri seara, o recepție.

Au participat Paul Niculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul finanțelor. Constantin Stătescu, 
ministrul justiției, Gheorghe Pe
trescu, ministru secretar de stat la 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Dumitru Bejan, ministru

■

stat la Ministerul Comer-secretar de
țului Exterior și Cooperării Econo
mice Internaționale, Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion St. Ion, secretarul Consi
liului de Miniștri, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, generali.

Au luat parte șefi de misiuni diplo
matice acreditați în țara noastră, alțl 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

atît de necesară pentru 
înfăptuirea planurilor de 
dezvoltare a agriculturii 
laotiene.

Este o secvență, una din 
multiplele secvențe din 
care se intregeste ampla 
activitate pentru traduce
rea în viață a programu
lui elaborat de Partidul 
Popular Revoluționar, in 
vederea dezvoltării agri
culturii. principala ramu-

rea în funcțiune a mij
loacelor mecanice care a- 
sigură irigarea culturilor 
agricole și pentru con
struirea altora noi. Numai 
pe parcursul anului 1977 
au fost montate și date 
în folosință peste 1 800 di
verse construcții necesare 
irigațiilor. Importante lu
crări de hidroameliorații 
au fost efectuate în pro
vinciile Vientiane, Sa-

Laosul pe drumul
reînnoirii
însemnări de călătorie

ră a economiei naționale, 
în care lucrează 90 la 
sută din întreaga popu
lație. în elaborarea aces
tui program s-a pornit de 
la considerentul că. înain
te de toate, este vital să 
se asigure un nivel mai 
ridicat al producției de 
bunuri alimentare. in 
comparație cu anii ante
riori, pentru a se acoperi 
nevoile si pentru a se re
duce treptat importurile, 
într-adevăr. înainte de 
eliberare tara importa a- 
nual sute de mii de tone 
de orez, in timp ce apro
ximativ 4 milioane hecta
re de pămint era lăsat in 
paragină.

Muncind cu dăruire pa
triotică, la numai un an 
de la proclamarea repu
blicii, în tară a fost reali
zat un surplds la produc
ția de orez. La acest 
succes au contribuit și 
eforturile pentru repune-

vannakhet și Champassak. 
Evidentiindu-se accentul 
pus pe acest sector de 
muncă, anul in ours a fost 
declarat „anul mișcării 
naționale de construire a 
obiectivelor pentru iriaa- 
tii“. O altă realizare de 
seamă pentru o țară in 
care orezul constituie ali
mentul de bază constă in 
aceea că s-a trecut la cul
tura orezului in două re
colte pe an In toate cele 
13 provincii.

Totodată, aproape toate 
cele 150 de întreprinderi 
existente în tară și-au 
refăcut potențialul pro
ductiv. cel puțin partial. 
Relațiile socialiste s-au 
dezvoltat treptat si con
tinuu în industrie și co
merț. Numeroasa armată 
a comercianților, a șo
merilor, între care cea 
mai mare parte o repre
zintă refugiații de pe 
urma războiului, este a-

trasă în munca produc
tivă.

Însemnate succese au 
fost obținute și în dome
niul căilor de comunica
ții. Cursurile importante 
de apă. dragate porțiune 
cu porțiune, au fost re
date traficului de mărfuri 
și de pasageri. Rețeaua 
rutieră, practic inexisten
tă înainte de eliberare, se 
află in plin proces de 
dezvoltare pentru a face 
fată cerințelor agricultu
rii. industriei și aprovi
zionării populației. în 
1977 au fost refăcuți 1 300 
km de drumuri si au fost 
construite șosele în lun
gime de 1 160 km.

Deși a trecut atît de 
puțin timp de la elibera
re. în prezent nu există 
nici o provincie fără o 
policlinică sau spital. 
Unul dintre ultimele o- 
biective pentru îngrijirea 
sănătății populației — un 
nou dispensar dotat cu 
aparatură modernă — a 
fost deschis recent in lo
calitatea Munna din pro
vincia Luang Prabang.

Pe lingă ospitalitatea 
caracteristică laotienilor. 
vizitatorul român poate 
cunoaște nemijlocit pre
țuirea deosebită de care 
se bucură in această tară 
România socialistă, politi
ca internationalistă a 
partidului și statului nos
tru. Interlocutorii tin să 
adreseze calde mulțumiri 
poporului român pentru 
solidaritatea și sprijinul 
multilateral acordate po
porului laoțian in lupta 
sa eroică, plină de sacri
ficii. în vederea cuceririi 
dreptului de a-si făuri o 
patrie liberă, independen
tă si prosperă.

Petru PETRA

*

datează din primele secole ale 
creștinismului, respectiv veacu
rile IV—X. Potrivit aprecierilor 
făcute de doi profesori greci 
care au primit misiunea de a le 
cerceta, manuscrisele grecești — 
papirusuri șl pergamente — 
constituie elemente unice pen
tru studierea istoriei scrierii 
grecești, precum și pentru stu
dierea civilizației bizantine din 
anii 630—850 e.n, în afara lucră
rilor cu conținut religios, prin
tre care se numără o biblie 
greacă din secolul al IV-Iea e.n., 
există și extrase din Iliada, pre
cum și traduceri de texte din 
opera lui Aristotel.

• RUBELIT DE 12 KG. 
O bucată enormă de rubelit, în 
greutate de 12 kg. care valo

rează, potrivit aprecierilor, cî
teva milioane de dolari, a fost 
descoperită în statul brazilian 
Minas Gerais. Avind dimen
siunile de 1,45 m lungime și 30 
cm lățime, acesta este conside
rat cel mai mare rubelit desco
perit pînă acum pe glob. Pro
prietarul său, un fermier din 
localitatea Conselheiro Pena, l-a 
ascuns din motive de securitate. 
Rubelitul este o varietate de 
turmalină roșie (turmalinele sint 
silicați naturali de sodiu, cal
ciu, magneziu și aluminiu cu 
bor, cristalizați) și are o duri
tate comparabilă cu cea a dia
mantului.

• ELECTRONICA Șl 
PARAȘUTISMUL. Două

turnuri de parașutare, conside
rate cele mai înalte din Statele 
Unite, au fost puse recent în 
funcțiune in apropiere de A- 
tlanta. Cu o înălțime de 68 me
tri, dispunind de 12 parașute 
fiecare, ele sint dotate cu insta
lații electronice și mecanice 
care asigură desfășura'-»;» -bo
rului in regim programat. Ama
torii de sărituri se asază în 
scaunele comode atașate para
șutelor. în prima jumătate a 
drumului spre pămint, coborl- 
rea se face cu o mare viteză — 
10 metri pe secundă. Apoi că
derea devine mai dorrioală, ul
timii patru metri fiind parcurși 
cu o viteză de un metru pe 
secundă. Aterizarea, este lină, 
întregul zbor durînd doar o ju
mătate de minut.

pronoexpr.es
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Un moment isteric de mare însemnătate 
in dezvoltarea raportorilor de prietenie

si solidaritate romano

SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII

GENERALE A O. N. U.

Dezarmarea — deziderat vital

Vizita oficială pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele României socialiste, a în
treprins-o in Republica Populară De
mocrată Coreeană, la invitația tova
rășului Kim Ir Sen. secretar general 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele R. P. D. Coreene, 
constituie un eveniment de o deo
sebită importanță pentru întărirea 
și dezvoltarea continuă a priete
niei și colaborării frățești, a so
lidarității revoluționare dintre par
tidele, guvernele si popoarele celor 
două țări, o contribuție de seamă la 
întărirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

întregul nostru popor a fost mar
tor — prin intermediul relatărilor 
presei și al transmisiunilor radiote- 
leviziunii — al grandioasei și sărbă
toreștii primiri rezervate de popu
lația Phenianului și a districtului An 
Zo tovarășului Nicolae Ceaușescu, to
varășei Elena Ceaușescu și celorlalți 
membri ai delegației române. In 
ovațiile și uralele sutelor de mii de 
oameni ieșiți in întîmpinare pe tot 
traseul vizitei, în entuziastul miting 
și apoi în impresionantul spectacol 
cultural-sportiv prezentat de peste 
cincizeci de mii de tineri pe stadio
nul „Moranbon", în semn de vibrant 
omagiu adus țârii noastre, în revăr
sarea de sunet și culoare de o infi
nită varietate. în nenumăratele ges
turi simbolice — ca acel minunat 
„Cîntec al prieteniei româno-co- 
reene", compus special pentru a săr
bători marele eveniment, sau dife
ritele cîntece și dansuri populare 
românești interpretate de artiștii 
amatori coreeni și-au găsit grăitoare 
expresie sentimentele de aleasă stimă 
și prețuire ale poporului coreean față 
de secretarul general al partidului 
nostru, președintele republicii, față 
de poporul român.

La rîndul său, secretarul general 
al partidului nostru a exprimat, 
pe parcursul vizitei, sentimente
le de statornică prietenie, de res
pect și prețuire pe care poporul 
român le manifestă față de poporul 
coreean, față de eminentul său con
ducător, tovarășul Kim Ir Sen. Dînd 
glas satisfacției depline fată de mo
dul în care s-a desfășurat vizita în 
R. P. D. Coreeană, față de primirea 
triumfală pe care poporul coreean a 
făcut-o solilor poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu subli
nia :„Vom duce cu noi amintiri de 
neuitat, vom purta mereu in inimă 
căldura sentimentelor de prietenie cu 
care ne-a înconjurat tot timpul po
porul coreean... Sintem convinși că 
această vizită se va înscrie ca un 
nou și important moment in cronica 
minunatelor relații de prietenie ro- 
mâno-coreene, a solidarității și co
laborării multilaterale dintre parti
dele și popoarele noastre".

„Mări și oceane ne despart, dar în
totdeauna inimile noastre împreună 
bat". Acesțe versuri, care aparțin 
„Cintecului prieteniei româno-co- 
reene". ilustrează cum nu se poate 
mai bine trăinicia legăturilor de 
prietenie și solidaritate româno-co- 
reene. faptul că. in pofida depărtării 
geografice, popoarele român și co
reean s-au simțit și se simt deosebit 
de aproape. Prietenia dintre cele 
două popoare, cu rădăcini adinei 
în această evoluție istorică, a căpă
tat noi și ample valențe in anii so
cialismului. la temelia ei aflîndu-se 
ideologia marxist-leninistă, țelurile 
comune ale socialismului și păcii, so
lidaritatea militantă cu toate forțele 
înaintate ale contemporaneității.

De o importanță covirșitoare pen
tru dezvoltarea relațiilor bilaterale 
s-au dovedit întîlnirile la nivel 
înalt româno-coreene. convorbirile 
purtate de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen. la

PARIS

Seară de poezie 
românească

O seară de poezie româneas
că a fost organizată de Asocia
ția de prietenie Franța—Româ
nia cu ocazia Festivalului inter
national de poezie al Parisului. 
Președintele asociației, scriito
rul Pierre Paraf, a făcut un 
emoționant elogiu prieteniei 
adinei care leagă popoarele 
român și francez, scriitorii, oa
menii de artă din cele două țări, 
vorbind cu căldură despre valo
rile spirituale ale poporului nos
tru, despre calitatea excepționa
lă a literaturii române.

Poetul Jean Pierre Rosnay, 
director artistic al Festivalului 
internațional de poezie al Pari
sului, a vorbit despre poezia 
românească contemporană, subli
niind locul ei important in poe
zia europeană și mondială. El 
a insistat asupra efortului con
stant al statului român pentru 
încurajarea artelor, a poeziei.

Ana Blandiana, Mircea Di- 
nescu, Ștefan Augustin Doinaș 
și Romulus Vulpescu — parti- 
cipanfi la Festivalul de poezie 
al Parisului — au citit, in lim
bile română și franceză. din 
versurile lor și ale altor poeți 
români.

Au participat Emmanuel Bon- 
deville, secretar al Academiei 
franceze de arte frumoase, 
Helene Toumaire, vicepreședin
tă a Societății oamenilor de 
litere din Franța, scriitori, oa
meni de artă, profesori universi
tari.

Noi manifestații de protest împotriva 
regimului dictatorial din Nicaragua

MANAGUA 24 (Agerpres). — In 
ultimele zile, în mai multe orașe din 
Nicaragua au avut loc noi manifes
tații de protest ale populației civile 
împotriva regimului dictatorial al 
președintelui Anastasio Somoza. De
monstranții cer democratizarea vieții 
interne și înlăturarea de la putere a 
actualului guvern. Elemente ale Găr
zii Naționale au intervenit cu bruta
litate, făcînd uz de grenade cu gaze 
lacrimogene și bastoane de cauciuc 

Phenian si București, in 1971 și, 
respectiv, în 1975. Raporturile dintre 
cele două țări au beneficiat de un 
cadru deosebit de fertil, avînd o 
bază trainică, de nezdruncinat prin 
Tratatul de prietenie și colaborare 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Democrată 
Coreeană.

Pornind de la asemenea premise, 
convorbirile oficiale dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Kim Ir Sen, desfășurate în
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
stimă și înțelegere reciprocă, au pri
lejuit o analiză aprofundată a moda
lităților de dezvoltare în continuare 
a relațiilor de colaborare multilatera
lă româno-coreeană. ambele părți 
ajungînd la concluzia că există noi 
posibilități de intensificare substan
țială a raporturilor bilaterale. în fo
losul ambelor popoare, al prosperi
tății si bunăstării lor. Aceasta și-a 
găsit materializare chiar în timpul 
vizitei in încheierea unor importante 
documente, între care se detașează 
Declarația comună privind aprofun
darea prieteniei, solidarității si dez
voltarea colaborării frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre Republica 
Socialistă România si Republica 
Populară Democrată Coreeană, docu
ment ce poartă semnăturile celor doi 
conducători de partid și de stat. 
Consfințind voința de a ridica pe noi 
trepte de dezvoltare legăturile re
ciproce în toate domeniile vie
ții politice, economice, sociale și 
culturale, Declarația prezintă, în a- 
celași timp, o profundă semnificație 
internațională, puțind fi apreciată ca 
un valoros aport comun la democra
tizarea relațiilor dintre state, la fău
rirea unei lumi mai drepte si mai 
bune. Referindu-se Ia semnificația 
Declarației comune, tovarășul Kim Ir 
Sen arăta că aceasta „reflectă do
rința unanimă de a aprofunda și dez
volta tradiția de prietenie, solidari
tate si colaborare frățească dintre cele 
două partide si țări ale noastre. A- 
ceasta exprimă rezultatele minunate 
ale vizitei".

De altfel, se impune a fî relevat 
faptul că principiile șl prevederile 
declarației si-au găsit concretizări 
chiar în timpul vizitei. In deplină 
concordantă cu spiritul sl litera De
clarației comune, semnarea protoco
lului privind schimbul de mărfuri sl 
plățile pe anul 1979 și a acordului 
privind colaborarea în domeniul tu
rismului se circumscriu hotărîrii co
mune de intensificare a colaborării 
multilaterale româno-coreene. Fără 
Îndoială că transpunerea în viață a 
prevederilor declarației, realizarea 
înțelegerilor convenite vor contribui 
la progresul mai rapid al construcției 
socialiste în ambele țări, în interesul 
popoarelor noastre, al afirmării cau
zei socialismului.

In cursul vizitei s-au evidențiat 
o dată mai mult rolul de forță motrice 
Si contribuția deosebit de importantă 
pe care le au pentru extinderea și'a- 
dîncirea colaborării prietenești dintre 
țările și popoarele noastre raportu
rile de solidaritate tovărășească din
tre Partidul Comunist Român și Par
tidul Muncii din Coreea. Convorbi
rile oficiale au evidențiat dorința co
mună de a dezvolta colaborarea din
tre cele două partide, schimburile de 
delegații pe linie de partid și de stat, 
urmînd a fi stimulate, în același timp, 
contactele și schimburile de expe
riență între organizațiile sindicale, de 
tineret, de femei și dintre alte or
ganizații din cele două țări.

Actuala vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în R.P.D. Coreeană a pri
lejuit totodată o reafirmare puterni
că a deplinei solidarități a poporu
lui nostru cu lupta dreaptă a po
porului coreean pentru unificarea in
dependentă și pașnică a țării sale. 
România sprijină cu hotărire și fer
mitate, cu consecvență și în mod

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone 
* a primit pe ambasadorul român

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Polone, Henryk 
Jablonski, a primit miercuri pe noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste Româ
nia in Republica Populară Polonă, 
Ion Cozma, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ambasadorul român a 
transmis tovarășului Henryk Ja
blonski un mesaj de salut și cele mai 
bune urări de succese in activitatea 
sa, de sănătate și fericire personală. 
Mulțumind, Henryk Jablonski a ru

PORTUGALIA

Propunerile premierului Soares privind adoptarea
de măsuri in apărarea

Lisabona 24 (Agerpres). — Pri
mul ministru portughez, Mario Soa
res, a cerut Parlamentului să exami
neze problemele privind asigurarea 
„instrumentelor adecvate apărării sta
tului democratic" arătînd că diverși 
factori, naționali și internaționali, a- 
menință astăzi instituțiile democra
tice portugheze, transmite agenția 
A.N.O.P Printre acești factori el a 
menționat renașterea fascismului, 
propaganda fascistă, colonialistă și 
rasistă, separatismul, violența extre- 

pentru a-i împrăștia pe demonstranți. 
Ciocniri violente între armată și ci
vili au fost semnalate, la începutul 
acestei săptămîni, și în capitala țării, 
Managua.

Luis Sanchez Sancho, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Socialist din 
Nicaragua, a declarat că guvernul 
condus de Anastasio Somoza traver
sează actualmente cea mai profundă 
criză din istoria sa. 

activ inițiativele constructive ale 
tovarășului Kim Ir Sen privind 
înfăptuirea acestei aspirații fierbinți, 
pe deplin legitime a națiunii co
reene. După cum s-a subliniat și cu 
acest prilej, țara noastră se pronunță 
ferm împotriva oricăror acțiuni ale 
imperialiștilor și autorităților sud-co- 
reene îndreptate spre crearea a „două 
Corei" si permanentizarea scindării 
țării, pentru retragerea neîntîrziată 
din Coreea de sud a tuturor trupelor 
străine și a armelor de distrugere în 
masă, inclusiv a armelor nucleare, 
pentru transformarea acordului de 
armistițiu intr-un acord de pace, fi
ind. totodată, hotărîtă să militeze ca 
și pînă acum pe plan internațional 
pentru realizarea propunerilor R.P.D. 
Coreene de unificare pașnică a țării, 
pentru respectarea dreptului sacru al 
poporului coreean de a hotărî singur 
asupra destinelor sale. Președintele 
țării gazdă a dat o înaltă apreciere 
acestei poziții sincere și consecvente 
a României socialiste.

Concomitent cu voința de a acțio
na pentru întărirea colaborării bila
terale, vizita a permis, în același 
timp, reafirmarea identității de ve
deri a partidelor si statelor noastre 
în problemele fundamentale ale vie
ții internaționale, față de cerința so
luționării acestora în conformitate cu 
aspirațiile tuturor popoarelor lumii. 
Evidențiind că în ciuda fenomenelor 
pozitive înregistrate în viața interna
țională procesul transformării revo
luționare a lumii nu se desfășoară în 
mod lin, că se intensifică manifestă
rile politicii imperialiste, de forță șl 
dominație, tendințele de reîmpărțire 
a lumii în sfere de influență și în
cercările de subjugare a popoare
lor care și-au cucerit indepen
dența — convorbirile au pus în 
lumină necesitatea întăririi vigi
lenței și combativității popoarelor, 
a tuturor forțelor revoluționare, 
antiimperialiste și democratice din 
întreaga lume.

Un rol tot mai important în solu
ționarea problemelor complexe ale 
vieții internaționale îl au partidele 
comuniste și muncitorești — această 
uriașă forță politică a lumii contem
porane. Ținînd cont tocmai de aceas
tă realitate obiectivă, P.C.R. și Parti
dul Muncii din Coreea au reafirmat 
hotărîrea lor de a acționa cu fermi
tate și în viitor pentru realizarea u- 
nității tuturor partidelor comuniste, 
pe baza principiilor marxist-leniniste 
ale solidarității internaționale, egali
tății în drepturi, stimei și respectului 
reciproc, a respectării riguroase a 
dreptului fiecărui partid de a-și sta
bili de sine stătător linia politică, 
strategia și tactica revoluționară, fără 
nici un amestec din afară, în confor
mitate cu condițiile concrete in ca- 
re-și desfășoară activitatea. întărind 
solidaritatea cu partidele comuniste 
și muncitorești, cele două partide ale 
noastre și-au manifestat, in același 
timp, hotărirea de a dezvolta relațiile 
de prietenie și conlucrare,cu partide^ 
1© socialiste, social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, cu 
alte partide și organizații democrati
ce în lupta pentru pace, securitate, 
democrație, pentru înțelegere și cola
borare între popoare.

Poporul român, care a urmărit cu 
sentimente de adîncă satisfacție și 
viu interes vizita întreprinsă de to
varășul Nicolae Ceaușescu in R.P.D. 
Coreeană, convorbirile cu tovarășul 
Kim Ir Sen, salută cu căldură rezul
tatele atît de rodnice ale noului dia
log la nivel înalt. Nu încape nici o 
îndoială că această vizită va deschide 
noi și fecunde orizonturi conlucrării 
frățești, va marca o nouă treaptă în 
dezvoltarea continuă a prieteniei și 
solidarității militante româno-coree
ne, spre binele comun, al cauzei so
cialismului, progresului și păcii.

Radu BOGDAN

gat, la rîndul său, să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
tovarășei Elena Ceaușescu un salut 
prietenesc, împreună cu cele mai 
sincere urări de sănătate și fericire. 
Președintele Consiliului de Stat al 
R.P. Polone a avut apoi o convorbire 
cordială cu ambasadorul român, în 
cursul căreia au fost evocate rela
țiile tradiționale de prietenie și cola
borare multilaterală dintre cele două 
țări.

în aceeași zi, ambasadorul Româ
niei a depus o coroană de flori la 
Mormîntul Eroului Necunoscut din 
Varșovia.

instituțiilor democratice
miștilor, organizațiile teroriste inter
naționale, criminalitatea de drept co
mun etc. Mario Soares a propus a- 
probarea, pînă la jumătatea lunii vii
toare. a unei legi care să interzică 
organizațiile ce profesează o ideolo
gie „fascistă, rasistă și colonizantă", 
subliniind că ..Republica nu poate să 
mai închidă ochii în fata propagan
dei care se face ecoul ideilor fascis
te. rasiste si colonialiste interzise 
după 25 aprilie 1974. si în fata renaș
terii organizațiilor mai mult sau mai 
puțin embrionare, dar care dispun de 
organe de informații bine identifica
te si de tip net fascist si neosala- 
zarist". De asemenea, șeful guvernu
lui a solicitat revizuirea actualei legi 

■ a presei, adoptarea unei legislații de 
combatere a violentei, crearea unui 
minister al ordinii publice si a unui 
serviciu de informații. Totodată, el a 
cerut grupurilor parlamentare să-și 
desemneze reprezentanții care să facă 
parte din Comisia de anchetă asu
pra corupției.

Agenția A.N.O.P. menționează că 
grupurile parlamentare ale partidelor 
socialist, comunist si Centrului De
mocratic si Social s-au pronunțat 
imediat în favoarea examinării pro
punerilor guvernamentale.

al tuturor
L. Moisov: Națiunile Unite sînt 

serioase sarcini
NAȚIUNILE UNITE 24. — De la 

trimisul special Agerpres :
Lucrările sesiunii speciale a 

Adunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării au continuat 
miercuri prin deschiderea dezbateri
lor generale, în cadrul cărora repre
zentanții statelor membre ale orga
nizației mondiale vor prezenta pozi
ția de principiu a țărilor lor privind 
ansamblul problemelor dezarmării, 
în paralel, au început lucrările Comi
tetului ad hoc, deschis participării 
tuturor statelor. însărcinat cu defini
tivarea proiectului de document fi
nal al sesiunii. Activitățile acestui 
organ de lucru continuă, astfel, mun
ca desfășurată pînă acum, de-a lun
gul a cinci sesiuni, de către Comite
tul pregătitor al sesiunii speciale.

în discursul inaugural rostit în 
plenul Adunării Generale) președin
tele sesiunii speciale, Lazar Moisov, 
a subliniat că „in edificarea unei co
operări constructive între națiuni, în 
eforturile de reducere a tensiunilor 
in lume și în căutarea neîntîrziată 
de soluții pentru problemele ce s-au 
acumulat și care apasă atît de greu 
asupra relațiilor internaționale, a- 
ceastă sesiune este de mare impor
tantă". „Noi trebuie să încercăm aici 
— a subliniat vorbitorul — să con
tracarăm lipsa de încredere între 
națiuni, generată de spirala înarmă
rilor. Organizația Națiunilor Unite 
este acum confruntată cu una din 
cele mai serioase sarcini din istoria 
sa". Lazar Moisov a apreciat că se
siunea specială trebuie să-și concer
teze eforturile pentru adoptarea unor 
măsuri substanțiale vizînd revitaliza- 
rea și sporirea eficientei negocieri
lor de dezarmare. Arătînd că în pe
rioada de pînă acum, cu toate efor
turile făcute, Națiunile Unite s-au 
aflat mai degrabă „în zonele margi
nale ale veritabilelor luări de deci
zie în procesul dezarmării", președin
tele sesiunii speciale a spus că „este 
necesară o nouă abordare și. în a- 
cest sens, O.N.U. se dovedește un 
forum viabil pentru exprimarea 
punctelor de vedere ale tuturor sta
telor, mari sau mici, puternice sau 
slabe sub raport militar, bogate sau 
sărace, dezvoltate sau în curs de 
dezvoltare. Am convingerea — a 
continuat el -— că O.N.U. are capa-

O delegație a „Campaniei pentru 
dezarmarea nucleară" din Marea 
Britanie a prezentat Ministerului 
de Externe din Londra o petiție 
semnată de aproximativ 100 000 de 
persoane, prin care se cere guver
nului să depună toate eforturile 
pentru interzicerea bombei cu 
neutroni. După cum informează a- 
genția Reuter, petiția cere guver
nului britanic să acționeze pentru 
a determina S.U.A. și orice altă 
țară să renunțe definitiv la produ
cerea unor asemenea tipuri de 
ătme cu efecte deosebit de nocive 
asupra' tuturor formelor de viată.

Organizația Mondială a Sănătății 
a avut la dispoziția sa, pe o pe
rioadă de 10 ani, 83 milioane dolari

Pînă la 13 iunie, Israelul își va retrage forțele

din sudul
NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 

— Secretarul general al O.N.U. a 
primit cu satisfacție intenția guver
nului israelian de a-și retrage for
țele din sudul Libanului pînă la 13 
iunie și își exprimă speranța că me
canismul de evacuare definitivă va 
putea fi pus în aplicare în cel mai 
scurt interval de limp posibil — a 
declarat, în numele lui Kurt Wald-

agențiile de presă transmit:
Convorbiri chino-congo- 

1CZ6. ^ua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, a 
primit, miercuri, pe Joachim Yhombi 
Opango, președintele R. P. Congo, 
aflat la Pekin în drum spre R.P.D. 
Coreeană unde va face o vizită ofi
cială — transmite agenția China 
Nouă. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire, părțile relevînd bunele 
relații chino—congoleze.

Comunicat ungaro-ira- 
nîan. Budapesta a fost dat pu
blicității comunicatul privind vizita 
oficială în R.P. Ungară a șahinșahu- 
lui Iranului, Mohammad Reza Pah
lavi Aryamehr. Cu prilejul convorbi
rilor, părțile au constatat evoluția 
favorabilă a relațiilor bilaterale și 
existența posibilităților pentru dez
voltarea lor în continuare. In comu
nicat se subliniază că traducerea în 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki are o mare însemnătate 
nu numai pentru continentul euro
pean, ci și pentru alte zone ale lumii. 
Părțile au relevat, de asemenea, ne
cesitatea unor eforturi sporite pen
tru înfăptuirea dezarmării generale 
ți totale sub un control internațional 
eficient.

La Ulan Bator au ,ncePut 
miercuri lucrările Congresului al 
XVII-lea al Uniunii Tineretului Re
voluționar Monjțel.i La ședința -de 
deschidere a participat Jumjaaghiin 
Țedenbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M.. președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular al R.P. Mon
gole. Au fost, de asemenea, nrezenți 
delegați ai unor organizații interna
ționale de tineret, precum si ai orga
nizațiilor revoluționare si progresiste 
de tineret din 24 de țări. Din Repu
blica Socialistă România participă o 
delegație a Uniunii Tineretului Co
munist condusă de Ioana Bratu. 
secretar al C.C. al U.T.C.

popoarelor 
confruntate cu una din cele mai 
din istoria lor
citatea de a influenta crearea unui 
nou climat și de a duce la un nou 
curs in căutarea de soluții pentru 
problemele dezarmării". în acest 
context, vorbitorul s-a pronunțat 
pentru Întărirea rolului O.N.U. în 
domeniul dezarmării, exprimînd con
vingerea că, prin eforturi comune, 
Națiunile Unite „pot să-și asume 
rolul și locul legitim în procesul 
dezarmării".

în discursul său, secretarul gene
ral al O.N.U., Kurt Waldheim, a ca
lificat sesiunea drept istorică — „cea 
mai largă și mai reprezentativă re
uniune care a avut Ioc vreodată asu
pra problemei dezarmării", care 
ilustrează in mod clar că guvernele 
și popoarele lumii sint profund pre
ocupate de amenințarea pe care o 
reprezintă pentru bunăstarea si chiar 
pentru supraviețuirea lor cursa și 
tehnologia înarmărilor, in continuă 
creștere. Sesiunea, a spus el. trebuie 
să caute calea spre o lume in care 
securitatea să fie bazată mai puțin 
decît oricînd pe arme, in care resur
sele omenirii să fie utilizate spre 
binele comun. Referindu-se la rezul
tatele demersurilor de dezarmare din 
perioada postbelică, secretarul gene
ral al O.N.U. a declarat că ele sînt 
minime față de ceea ce rămîne încă 
de făcut. „Avem nevoie de o strate
gie a dezarmării, proces care trebuie 
să implice o participare crescindă a 
tuturor națiunilor", a subliniat Kurt 
Waldheim.

Prezentind Raportul Comitetului 
pregătitor al sesiunii speciale, pre
ședintele acestui organism. Carlos 
Ortiz de Rozas, a făcut bilanțul acti
vităților de elaborare a proiectului 
documentului final al sesiunii, rele- 
vînd rezultatele pozitive obținute 
prin aplicarea metodei consensului. 
El a atras totodată atenția că rămîne 
in continuare de realizat un progres 
însemnat pentru soluționarea multi
plelor probleme dificile, aflate în 
suspensie. în acest sens, vorbitorul 
a adresat statelor membre apelul de 
a da dovadă de spirit de cooperare, 
de a depune eforturi constructive 
pentru crearea unei atmosfere de în
țelegere reciprocă si a subliniat ne
cesitatea exercitării voinței politice 
a statelor pentru ajungerea Ia acor
duri general acceptabile.

pentru eradicarea variolei in lume, 
sumă care reprezintă mai puțin 
decit costul unui bombardier stra
tegic modern — se subliniază in
tr-o emisiune consacrată poziției 
Vaticanului in problema dezarmării 
de către postul de radio Vatican, 
și in care se relevă consecințele 
nefaste asupra omenirii ale chel
tuielilor făcute pentru înarmare. In 
prezent, relevă pe de altă parte 
postul de radio citat, O.M.S. nu 
poate găsi 450 milioane dolari ne
cesari combaterii malariei de pe 
urma căreia suferă aproximativ un 
miliard de oameni din țările in 
curs de dezvoltare, sumă care re
prezintă o treime din prețul unui 
submarin nuclear dotat cu rachete.

Libanului
heim, purtătorul de cuvînt al Națiu
nilor Unite.

El a adăugat că secretarul general 
își exprimă convingerea că întărirea 
forțelor interimare ale O.N.U. din su
dul Libanului, precum și atitudinea de 
cooperare și înțelegere a tuturor păr
ților interesate vor permite „căștilor 
albastre" să-și îndeplinească manda
tul încredințat de Consiliul de Secu
ritate.

Consilierul președintelui 
S.U.A. pentru problemele securității 
naționale, Zbigniew Brzezinski, și-a 
încheiat ieri vizita oficială în Japo
nia. El a fost primit de primul mi
nistru nipon, Takeo Fukuda, și a 
conferit cu ministrul de externe, 
Sunao Sonoda. Convorbirile s-au 
concentrat asupra relațiilor japono- 
americane și a raporturilor celor 
două țări cu alte țări din Asia. 
Brzezinski l-a informat pe interlocu
torii săi niponi asupra discuțiilor 
purtate anterior la Pekin cu oficiali
tăți ale R.P. Chinfeze.

Reuniunea de la Paris 
a șefilor de stat și de guvern din 21 
de țări africane francofone și Franța 
și-a încheiat lucrările. Un comunicat 
dat publicității reafirmă, între altele, 
dreptul la securitate al tuturor state
lor africane în cadrul frontierelor 
lor. indiferent de regimul politic. 
Documentul evidențiază, totodată, 
importanța pe care o au pentru Afri
ca problemele dezvoltării. Participan
ta au insistat asupra necesității ca 
marile puteri industriale să-și asume 
o participare mai substanțială Ia 
finanțarea principalelor obiective ale 
planurilor de dezvoltare africane.

Membrii delegației Con
gresului american, au vi- 
zitat în ianuarie a.c. R.P. Chineză, 
s-au pronunțat pentru normalizarea 
imediată a relațiilor diplomatice din
tre S.U.A. si China. Intr-un raport 
dat publicității la Washington, dele
gația apreciază. între altele, că Sta
tele Unite trebuie să abandoneze re
lațiile pe care le întrețin cu Taivanul, 
să pună capăt tratatului bilateral de 
apărare încheiat cu regimul ciankai- 
sist si să-si retragă trupele stațio
nate încă în această insulă chineză — 
informează agenția France Presse.

Amînarea alegerilor mu
nicipale în Cipru. Camera Re- 
prezentanților a Ciprului a hotărît, 
miercuri, după vii dezbateri, să apro

„ZIUA ELIBERĂRII 
AFRICII"

Poporul român - deplin solidar cu lupta popoa
relor africane pentru consolidarea indepen
denței, lichidarea ultimelor vestigii ale colonia
lismului și rasismului, pentru dezvoltare de sine 

stătătoare
Ziua de 25 mai 1963 evocă un eve

niment cu profunde semnificații po
litice în viața continentului african, 
întruniți la Addis Abeba, în urmă 
cu 15 ani, reprezentanții țărilor afri
cane independente la acel moment 
au hotărît crearea Organizației Uni
tății- Africane (O.U.A.), ca expresie 
a năzuinței lor de a-și uni eforturile 
în lupta împotriva colonialismului, 
pentru cucerirea libertății, apărarea 
suveranității și independenței națio
nale, pentru lichidarea oricăror forme 
de dominație și opresiune. De atunci, 
forțele progresiste de pretutindeni 
marchează în fiecare an, la 25 mai. 
acest eveniment ca „Zi a eliberării 
Africii".

Aniversarea de astăzi are loc !n 
condițiile cind pe continentul african, 
la fel ca și în alte regiuni ale lumii, 
au loc adinei prefaceri naționale și 
sociale cu caracter revoluționar. Așa 
cum se știe, în ultimii ani, pe întin
sul Africii și-au făcut apariția noi 
state independente, însumînd o su
prafață de peste 2 milioane kilometri 
pâtrați și o populație de circa 17 
milioane locuitori. Procesul transfor
mărilor înnoitoare cuprinde arii tot 
mai largi. Tinerele state independen
te, angajate intr-un amplu efort de 
lichidare a înapoierii moștenite de 
la colonialism, întreprind noi pași pe 
calea valorificării resurselor lor ma
teriale și umane în vederea accele
rării progresului economic și social, 
în viata internațională ele se afirmă 
ca militante active împotriva politi
cii imperialiste, colonialiste si neo- 
colonialiste. se pronunță pentru in
staurarea unei noi ordini economice 
și politice internaționale.

Un puternic avînt a luat mișcarea 
de eliberare în teritoriile care se mai 
află sub jugul dominației colonialiste 
și rasiste. Popoarele din Rhodesia si 
Namibia, populația majoritară din 
Africa de Sud se ridică cu tot mai 
multă vigoare pentru libertate și in
dependență, mișcările de eliberare a- 
firmîndu-se ca o puternică forță, ra- 
liind în jurul lor mase din ce în ce 
mai largi.

în fata intensificării mișcării de 
eliberare, regimurile rasiste recurs 
la acte de crîncene represiuni inter
ne. în același timp, pe plan inter
național. aceste regimuri promovează 
o politică războinică, se dedau siste
matic la acțiuni agresive, la invazii 
în statele vecine, primejduind astfel 
grav pacea continentului. în același 
timp, procesele înnoitoare au de în
fruntat manifestări ale politicii de 
forță, dominație, ingerințe, legate de 
concepțiile si practicile sferelor de 
influentă, care pun în pericol suve
ranitatea si independenta popoarelor 
dintr-un șir de state ale continen
tului.

Poporul român, care a cunoscut 
secole de-a rîndul asuprirea străină, 
și-a manifestat în permanență solida
ritatea cu lupta popoarelor africane 
în vederea dezvoltării de sine stătă
toare. cu mișcările de eliberare na

Convorbiri la nivel înalt 
polono-cehoslovace

PRAGA 24 (Agerpres). — Intre 
Gustav Husak, secretar general al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, pre
ședintele R, S. Cehoslovace, și Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. 
al P.M.U.P., au avut loc convorbiri, 
la care au participat și șefii guver
nelor celor două țări — se spune în- 
tr-un comunicat dat publicității la 
Praga.

Părțile și-au exprimat satisfacția 

be hotărirea guvernului cipriot de a 
amina pentru o perioadă nedetermi
nată organizarea de alegeri munici
pale. Guvernul Ciprului a anunțat că 
a luat o astfel de decizie „ca ur
mare a actualei perioade critice din 
țară" — relatează agenția France 
Presse.

Greva feroviarilor ita
lieni. Răspunzînd apelului celor trei 
mari centrale sindicale italiene — 
C.G.I.L., C.I.S.L. și U.I.L. — peste 
200 000 de feroviari italieni au de
clarat, marți seara, o grevă de 24 de 
ore, în sprijinul cererii lor de a se 
opera o reformă a căilor ferate și de 
a li se îmbunătăți condițiile de 
muncă și de viață. Sindicatele au 
anunțat că greva generală va fi ur
mată. săptămîna viitoare, de greve 
de scurtă durată, in sprijinul ace
lorași revendicări.

Acord. ^ntre ComPania națio
nală de import tehnic din China si 
firma japoneză „Nippon Steel Cor
poration" s-a semnat, marți, un acord 
privitor la construirea în orașul 
Sanhai a unui complex siderurgic — 
informează agenția China Nouă.

Situația din Republica 
Dominicana. Operațiunea de nu
mărare a voturilor exprimate la 16 
mai în alegerile generale din Repu
blica Dominicană a fost întreruptă 
din nou, marți, pentru a doua oară 
în decurs de o săptămîna. După cum 
a făcut cunoscut Comisia electorală, 
această suspendare e cauzată de fap
tul că la sediul central din Santo 
Domingo nu au parvenit încă rezul
tatele din 32 de circumscripții elec
torale. Potrivit cifrelor provizorii 
anunțate pînă in prezent, după cer
cetarea a aproximativ două treimi 
din voturi. Partidul Revoluționar 
Dominican (P.R.D,), principala forță 
de opoziție din țară, a întrunit 
579 626 sufragii, asigurindu-și o mar
jă de circa 100 000 voturi asupra 

țională, acordîndu-le sprijin moral, 
politic, diplomatic si material. Actio- 
nînd pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie cu țările africane, profund 
preopupată de apariția unor conflicte 
si tensiuni între diferite state de pe 
continent. România îsi exprimă în
crederea că statele africane vor ac
ționa în direcția soluționării pe ca
lea tratativelor a problemelor liti
gioase. generate de sechelele fostei 
dominații coloniale — experiența 
demonstrînd că recurgerea la forță, 
înfruntările armate nu numai că nu 
pot duce la rezolvarea diferendelor, 
ci favorizează imixtiunile, creează 
noi primejdii la adresa păcii. Un rol 
important revine. în această direcție. 
Organizației Unității Africane, care 
este chemată să contribuie la întă
rirea unității statelor continentului, 
astfel incit acestea să reglementeze 
problemele în suspensie prin nego
cieri. să-si concentreze eforturile în 
vederea accelerării progresului lor 
economic si social.

O expresie a solidarității poporului 
român cu popoarele Africii noi, cu 
lupta și aspirațiile lor au constituit-o 
vizitele istorice întreprinse în ultimii 
ani in această parte a lumii de se
cretarul general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Aceste vizite au prilejuit, 
după cum se știe, un larg și fruc
tuos dialog cu șefi de state, cu con
ducători ai mișcărilor de eliberare 
națională, constituind o contribuție 
de o deosebită valoare la întărire" 
solidarității cu tinerele state africa
ne, la consolidarea unității de acțiune 
a tuturor forțelor antiimperialiste. In 
cursul vizitelor amintite, ca și al în- 
tilnirilor avute la București cu înalți 
oaspeți africani au fost semnate o 
serie de importante documente — de
clarații solemne, comunicate comune, 
acorduri — care consacră principiile 
noi de relații internaționale, subli
niind in același timp năzuința comu
nă de a extinde colaborarea reci
proc avantajoasă. în baza acestor în
țelegeri și ca o expresie materială a 
solidarității poporului nostru cu po
poarele Africii, numeroși specialiști 
români participă la construirea de 
obiective industriale, social-economi- 
ce și la punerea în valoare a bogă
țiilor naturale într-o serie de țări 
africane.

Aniversarea „Zilei eliberării Afri
cii", care coincide cu împlinirea unui 
deceniu și jumătate de existență a 
O.U.A., constituie incă un prilej pen
tru poporul român de a-și exprima 
sentimentele de solidaritate militan
tă cu popoarele africane și de a le 
ura noi succese in lupta pentru con
solidarea independenței naționale, 
eradicarea definitivă a colonialismu
lui. apartheidului și rasismului, pen
tru triumful cauzei libertății pe pă- 
mintul Africii.

Nicolae N. LUPU

față de dezvoltarea cooperării, Intra 
cele două partide și țări și au dis
cutat aspecte ale dezvoltării pe mal 
departe a acestei colaborări. Au fost 
discutate, de asemenea, aspecte ale 
situației internaționale actuale. Cu 
acest prilej, a fost exprimată hotărî
rea părților de a contribui cit mai 
mult la succesul sesiunii speciale a 
Adunării Generale a O.N.U. consa
crată dezarmării.

Partidului Reformist, de guvernă- 
mint, care a obținut 456 876.

împrumuturi solicitate de 
Italia. Italia va negocia anul a- 
cesta cu Fondul Monetar Interna
țional și cu Piața comună acordarea 
a două noi împrumuturi în valoare 
de 2.5 miliarde dolari, informează 
cotidianul economic „Les Echos". A-1 
ceastă sumă reprezintă jumătate din 
valoarea împrumuturilor deja con
tractate. pe care Italia trebuie să le 
ramburseze pînă la sfîrșitul anului 
viitor.

Bursa newyorkeză și pre
siunile inflaționiste. Nive,ul 
cursurilor acțiunilor la bursa new
yorkeză de valori a înregistrat cel 
mai pronunțat declin din ultimele trei 
săptămîni. Principalele cauze ale re
ducerii sint accentuarea presiunilor 
inflaționiste și aprecierea că nivelul 
dobînzilor va suferi creșteri în vii
torul apropiat.

Eliberarea unor persoane 
deținute în Afganistan. Noi,e 
autorități afgane au pus în libertate, 
în ultimele zile, aproape 500 persoa
ne aflate în detenție ori condamnate 
in timpul fostului regim. Măsura se 
înscrie în cadrul unei acțiuni ample 
de revizuire a tuturor cazurilor de 
condamnări sumare și insuficient in
vestigate de organele de judecată ale 
fostului regim. Multi dintre cei eli
berați au fost acuzați si condamnați 
pentru neplata unor dări către marii 
proprietari de pămînturi.

Ploi torențial^. în
zile, asupra unor întinse regiuni ale 
Republicii Federale Germania s-au 
abătut ploi torențiale care au provo
cat, pînă în prezent, pagube estimate 
la sute de milioane de mărci. în zone 
din Baden-Wiirt.enberg, regiunea 
Rastatt, Nuertingen și Ludwigsburg 
s-au produs cele mai puternice inun
dații din ultimii 100 de ani. ceea ce 
face ca multe localități să fie com
plet izolate de restul țării ; numeroși 
locuitori din zoe«>i« calamitate au 
fost evacuați.
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