
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XLVII Nr. 11128 Prima ediție Joi 1 iunie 1978 6 PAGINI - 30 BANI

Prin traducerea consecventă în viață a Programuluijjartidului

descreștere mai accentuată a nivelului de trai al_poporului

azi s-a încheiat, înainte de termen,_prima etapă a majorării retribuțiilor

CALITATEA MUNCII-IZVOR
AL CREȘTERII CALITĂȚII VIEȚII

începutul acestei luni, ce coincide 
cu împlinirea unui an de la apli
carea programului de creștere mai 
accentuată a nivelului dt: trai 
al întregului popor în actualu1 
cincinal, marchează încheierea pri
mei etape de majorare a retribu
țiilor oamenilor muncii, acțiune fina
lizată. după cum se știe, in avans cu 
trei luni fată de prevederea iniția
lă — 1 septembrie a.c. In decurs de 
numai 12 luni, veniturile directe ale 
oamenilor muncii din economie au 
sporit simțitor — cu 15,9—19.2 la sută, 
realizîndu-se astfel un mare pas 
înainte in înfăptuirea Programului 
de majorare a retribuțiilor tuțuror 
oamenilor muncii, care prevede, ne 
ansamblul cincinalului, o creștere a 
retribuției medii reale cu Pestp 32 
la sută, fată de circa 20 la sută cit 
se prevăzuse initial. în acest scop a 
fost suplimentat fondul de majorare 
a retribuțiilor, prevăzut in actualul 
cincinal, cu 40 de miliarde lei. la care 
s-au adăugat apoi alte peste 2 mi
liarde rezultate tocmai din încheie
rea. înainte de termenul planificat, 
a primei etape de majorare a retri
buțiilor.

Constituind uri remarcabil succes 
al economiei noastre socialiste — 
economie ce se distinge prin ritmuri 
de creștere înalte, chiar și intr-o 
perioadă cind o bună parte a lumii 
se confruntă cu aspecte de recesiune 
economică — această primă etapă de 
majorare a retribuțiilor s-a> eviden
țiat pregnant prirT caracterul său 
atotcuprinzător, in cadrul prevederi
lor sale fiind incluse, practic, toate 
categoriile personalului muncitor, de 
majorări beneficiind astfel toți cei ce 
lucrează în ramurile industriei, con
strucțiilor. cercetării științifice, pro

iectării. comerțului. învătămintului. 
culturii, administrației de stat, in toa
te domeniile de activitate^ Și dacă la 
acestea adăugăm si măsurile de creș
tere a veniturilor țărănimii coopera
tiste si ale țăranilor din zona neco- 
operativizată. sporurile alocațiilor 
pentru copii, precum si ale ajutoa
relor pentru mamele cu mai multi co
pii. majorările pensiilor si ajutoare
lor sociale etc., avem o imagine cu
prinzătoare a importantelor progre
se înregistrate in prima jumătate a 
actualului cincinal pe calea creșterii 
susținute a bunăstării întregului po
por.

Intre elementele definitorii ale a- 
cestei prime etape de majorare a 
retribuțiilor se cuvine imperios sub
liniat și spiritul profund al echității 
socialiste, ilustrat, intre altele, și prin 
Însăși eșalonarea aplicării majo
rărilor. care a avut în vedere deopo
trivă importanta economico-socială a 
ramurii sau domeniului de activitate, 
cit si nivelurile de retribuții existen
te la un moment dat. asigurîndu-se 
astfel menținerea raportului de 
1 : 5,5—6 între retribuția minimă și 
maximă pe economie — nivel pre
văzut in Programul partidului adop
tat de Congresul al XI-lea.

O dată mai mult se vădește, la În
cheierea acestei importante etape de 
majorare a retribuțiilor, adevărul 
fundamental că bunăstarea nu este și 
nu poate fi niciodată: un dar venit 
de undeva ; ea se obține numai si 
numai prin munca întregii societăți, 
prin strădania și priceperea noastră, 
a tuturor. Altă sursă pentru creșterea 
continuă a calității vieții nu există 
si nu poate exista intr-o societate a 
muncii, cum este societatea noastră 
socialistă.

Tocmai faptul că în primji doi ani 
ai actualului cincinal au fost obținu
te rezultate deosebit de bune — re
zultate continuate și in acest an, de 
importantă decisivă, al cincinalului — 
in dezvoltarea producției materiale, 
in creșterea productivității muncii și 
reducerea cheltuielilor de producție, 
in identificarea de noi surse pentru 
progresul și mai accelerat al intregii 
economii naționale a făcut posibil să 
se suplimenteze simțitor prevederile 
inițiale ale programului ridicării ni
velului de trai, să se treacă, din vre
me. la aplicarea primei etape de 
majorare a retribuțiilor.

Nu putem dobindi mai mult decit 
producem ! — este un adevăr capital 
pe care partidul îl respectă cu rigu
rozitate. pornind tocmai de la intere
sele oamenilor muncii. A consuma 
mai mult decit producem ar însem
na să secătuim. în cel mai scurt 
timp, însuși jzvorul dezvoltării noas
tre viitoare. Desigur, fiecare dintre 
noi năzuiește sâ trăiască cit mai bine, 
să ajungem la nivelul țărilor avan
sate ca nivel de bunăstare, dar a- 
ceastă înaintare este obiectiv deter
minată de resursele noastre, de nive
lul .dezvoltării economice, al produc
tivității muncii, al cheltuielilor ma
teriale, al eficienței economice. Dez
voltarea mai accelerată a economiei 
în intervalul care a mai rămas din 
actualul cincinal, cind se va înfăptui' 
Programul suplimentar de dezvoltare 
economică și socială a. tării adoptat 
de Conferința Națională, va' asigura 
trecerea la cea de-a doua etapă de 
majorare a retribuțiilor, incepind cu 
anul 1979. cind se prevăd, de aseme
nea. sporuri insemnate de creștere a 
retribuțiilor si a celorlalte venituri 
ale oamenilor muncii.

în măsura in care vom reuși să 
producem mai mult decit ne-am pro
pus pină acum, așa va evolua și 
bunăstarea noastră, a tuturor.

Această corelație esențială dintre 
dezvoltarea generală a economiei, 
creșterea venitului național si ridica
rea nivelului de trai al poporului a 
fost pusă puternic in evidentă de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 22-23 
martie a.c.. care a adoptat un cu
prinzător ansamblu de măsuri privind 
organizarea si planificarea economiei 
nationale. perfectionarea mecanismu
lui economico-financiar. prin intro
ducerea unor noi indicatori — pro
ducția netă și producția fizică — de 
evaluare mai exactă a activității e- 
coriomice. îmbunătățirea structurilor 
de conducere, in sensul întăririi auto- 
conducerii muncitorești si aUtogestiu- 
nii unităților economice. Toate aceste 
măsuri au drept numitor comun va
lorificarea mai intensă a tuturor re
zervelor interne, in vederea dezvol
tării si mai accelerate a economiei — 
ca premisă esențială a creșterii mai 
rapide a bunăstării întregului popor.

Tocmai această perspectivă gene
roasă impune manifestarea interesu
lui din partea fiecărui om al muncii 
pentru a asigura aplicarea exempla
ră in viată a măsurilor adoptate de 
plenară. Asigurind sporirea rapidă a 
eficientei economice, afirmarea pu
ternică a factorilor calitativi ai dez
voltării economice, tram formarea. e- 
conomiei noastre intr-o economie 
pregnant intensivă, vom asigura pre
mise materiale si mai trainice ridi
cării rapide, accentuate, a nivelului 
de trai. Este acesta un ideal pentru 
a cărui înfăptuire nici un efort nu 
este prea mare.

Minereu de fier extras suplimentar
Minerii de la Teliuc 

și Ghelari au majorat, 
in ultima zi a lunii 
mai. la 25 000 tone can
titatea de minereu de 
fier extrasă peste pre
vederile de plan de la 
începutul anului. De
pășirea sarcinilor fizi
ce are la bază finali
zarea unor măsuri si 
acțiuni privind perfec

tionarea tehnologiilor 
de lucru, sporirea gra
dului de mecanizare a 
lucrărilor din subteran 
si folosirea mai de
plină a mașinilor si u- 
tilaielor din dotare. 
Pe aceste căi s-a a- 
sigurat o creștere a 
productivității muncii, 
pe ansamblul între
prinderii. cu 3,9 la

sută fată de prevederi. 
A crescut, de aseme
nea. eficienta întregii 
activități, fapt concre
tizat in depășirea, pe 
întreprindere, a pla
nului producției nete 
cu peste 2 400 000 lei 
si in realizarea a 
1 200 000 lei economii 
la cheltuielile mate
riale. (Agerpres).

Importante economii de metal
Colectivul întreprin

derii de tractoare si 
mașini agricole Craio
va a economisit, de la 
inceputul anului. o 
cantitate de metal din 
care se pot produce 
mai mult de 1 000 re
morci cisterne de 1,81. 
Consiliul oamenilor 
muncii de aici a sta
bilit un program com
plex de acțiuni ce vi
zează reducerea in

continuare a cheltuie
lilor materiale. Pe 
baza acestora s-a tre
cut la reproiectarea 
plugului purtat cu pa
tru brazde, a mașinii 
de împrăștiat îngră
șăminte otganice si a 
celei pentru amenda
mente. precum si a re
morcilor cisterne de 
3,6 și 1,8 tone ; de a- 
semenea. a fost ’ ex
tinsă croirea multiplă

a reperelor, prin care 
in acest an se vor e- 
conomisi cel puțin 150 
tone metal ; totodată, 
modernizarea unor 
tehnologii. îndeosebi 
în secția turnătorie si 
la forje, va asigura, 
paralel cu creșterea 
productivității muncii, 
economisirea, pină la 
sfirșitul actualului cin
cinal. a mai mult de 
300 tone metal. (Ager
pres).

Sub teiul lui Eminescu
In grădina Copou a 

înverzit din nou teiul 
lui Eminescu. chiar și 
ferecat in soite si 
plombat cu ciment. 
Oprindu-te in fata lui. 
pornind de la el pe 
aleile cu busturi. răs
foiești mari capitole 
ale literaturii române, 
intuiești inalta spiri
tualitate a Iașiului, 
rolul său important in 
istoria țării : iar jos 
sub deal e orașul ce 
creste sub ochii tăi. 
cartiere moderne cu 
mii de locuințe iau 
locul vechilor căscioa
re. s-a schimbat, re
construit complet cen
trul. doar teatrul, bă- 
trinele turle si bise
rici. cite o vilă boie
rească constituind mo
numente de artă, mai 
păstrează vechiul Iași 
și chiar pe acela de 
acum zece-cincispre- 
zece ani pe care-1 țin 
Si eu minte.

Dar George Lesnea, 
bătrînul bard al Ia
șiului. cunoaște si azi 
fiecare piatră a aces
tui străvechi oraș, știe 
lăcașurile voievozilor, 
domnitorilor, scriitori
lor. tipografiilor, ve
chilor hanuri si in 
timp ce mă oprește la 
fiecare pas să-mi ara
te cite ceva, amintind 
luptele sîngeroase cu 
turcii, șl tătarii din 
vremuri istorice apu
se — evocă marea

noastră prietenie de la 
casa de creație a Uni
unii scriitorilor de la 
Valea Vinului. cind 
..inalta mea boierime" 
— așa-mi spune el — 
eram încă atit de ti- 
năr. aproape copil, pe 
lingă foștii mari „bo-^ 
ieri'*  : Asztalos. Sza- 
bedi. Horvăth Istvân...

Dar să lăsăm amin-

însemnări
de LETAY Lajos

tirile sentimentale, 
care te fură așa de 
ușor aici, pe aceste 
meleaguri cu vorbă 
dulce, cintec din bă- 
trini. printre aceste 
dealuri, lunci și vii. E 
primăvară si cenaclul 
literar al întreprinde
rii de utilaj greu se 
numește ..Lupta cu 
inerția", tineri ingi
neri. economiști, elec
tricieni își citesc poe
ziile bine echilibrate 
sus la ..cetatea" ieșe
nilor. la mănăstirea 
Cctățuia. de unde se 
poate cuprinde cu pri
virea marele oraș cu 
aproape trei sute de 
mii de locuitori ; chiar 
sub noi se construiește 
întreprinderea de uti
lai greu, miine una 
din cele mai mari si

moderne uzine ale tă
rii. E primăvară. Pe 
balcoanele hlocurilor 
vintul leagănă nenu
mărate cămășuici, hăi
nuțe de copii, ma
rele oraș cheamă, 
atrage prisosul brațe
lor de muncă de pe 
ogoare, dar si acolo 
rămine cine să are si 
să semene sau să aco
pere cu folii, la în
ceput de primăvară, 
grădinile de zarzava
turi ale satelor si 
curților.

Ieșenii și cei din 
județ au și trebuie să 
aibă grijă de multe 
lucruri. Construiesc o-
rase. ameliorează so
luri. adună in vaduri 
noi și adinei anele ca
pricioase si năvalnice, 
sapă riiai adine si in 
Conștiințe, dar in ace
lași timp nu le scapă
atenției să 
tocmai din 
pe Copou 
oaspetelui 
Căci doar 
înverzește 
Eminescu.

pună vin 
roadele de 
pe masa 

scriitor... 
pe Copou 
teiul lui 
acolo se

află statuia Veronicăi
Micle. a lui Creangă. 
Negruzzi. acolo stră
juiește casa lui Sado- 
veănu. Și. in timp ce 
scriitorul se uită gîn- 
ditor la rosul vinului, 
simte chiar si din
acest mic gest ospita
lier. că e nevoie aici 
de el. Că si de el e 
nevoie.

întregul popor salută cu vie satisfacție 
rezultatele rodnice ale noii misiuni 

de prietenie, solidaritate, cooperare și pace 
in țări ale Asiei îndeplinită strălucit 
de secretarul general ul partidului, 

președintele Republicii noastre socialiste, 
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU

Deplină aprobare, înalte aprecieri exprimate prin telegrame adresate
CC. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu de organizații județene 

de partid, organizații de masă, colective de întreprinderi și instituții
Cu sentimente de profundă satisfacție, de 

îndreptățită mîndrie patriotică, întreaga noas
tră națiune salută rezultatele rodnice a!e vi
zitelor oficiale de prietenie pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, le-a efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
fruntea unei delegații de partid și de stat a 
țării noastre, în Republica Populară Chineză, 
Republica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Socialistă Vietnam, Republica De
mocrată Populară Laos și Kampuchia De
mocrată, precum și ale convorbirilor la nivel 
înalt care au avut loc cu prilejul escalei în 
Iran și ale vizitei în capitala Indiei.

Dînd glas acestor sentimente, într-un șuvoi 
neîntrerupt de telegrame, mesaje și scrisori 
sosite din toate colțurile țării, comitete jude
țene de partid, alte organe și organizații de 
partid, colective de oameni ai muncii din 
unitățile industriale și agricole, din instituții

centrale, cetățeni de toate naționalitățile 'își 
exprimă deplina aprobare și întreaga ade
ziune față de modul strălucit în care a fost 
îndeplinită această nouă misiune de amplă 
semnificație politică' acordă o înaltă pre
țuire contribuției de excepțională valoare 
aduse la întărirea prieteniei și solidarității 
României cu popoarele țărilor vizitate, la 
cauza generală a socialismului, păcii, colabo
rării și progresului.

Manifestîndu-și stima și dragostea față de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, față de activi
tatea sa neobosită care face să crească ne
contenit prestigiul internațional al României 
socialiste, oamenii muncii se angajează să-și 
sporească eforturile pentru a sprijini, prin 
faptele lor de muncă, politica internă și ex
ternă a partidului și statului nostru, pusă în 
slujba intereselor fundamentale ale poporu
lui român, aspirațiilor înaintate ale întregii 
omeniri.
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Din noua arhitectură a orașului Cimpulung Moldovenesc Foto : S. Cristian

...SI UNDE SE LUCREAZĂ CU IONELE
RĂMINE IMPORTANT GRAMUL

demonstrează
Poate că nu ști ti ce este 

un guseu. E cea mai obiș
nuită „piesă" care intră in 
componenta unei nave, Ac
cesoriul cel mai neînsem
nat ; dar, fără el. vasul nu 
există. Ei bine. Vasile An- 
tohi și Gogu Gudană tocmai 
croiau un asemenea „mă
runțiș". „Mă aflam prin 
preajmă, spune Ștefănică 
Maxim, și am observat cu
țitul mașinii intrind un pic 
în carnea metalului. Un 
moment de neatenție și 
drept rezultat, cîteva gra
me de metal înregistrate la 
pierderi".

— Lasă meștere, nu-i foc 
pentru atit ! replică cei doi.

— Și. mă rog, așa, pentru 
știința mea : de ce nu-i 
foc ?

— Ne faci să ridem. meș
tere... Păi șantierul e mare, 
nici nu se vede picătura 
asta I

„Oho ! Deci, așa gîndim!“
— Dacă ar fi șantierul de 

o sută de ori mai mare și 
tot nu trebuie să-și îngă
duie luxul risipei. Iar pen
tru că nu vă văd grozav de 
lămuriți în chestiunea asta, 
o să-1 rog pe Ion Condura- 
che să ridice problema 
voastră și în grupa sin
dicală.

— Așadar, iată-ne subiect 
de critică doar pentru... un 
gram de metal risipit.

— Chiar așa. Deoarece 
performanta în această pri
vință nu-i de dorit.

Ștefănică Maxim, meșter

faptele de inuncă de la Șantierul naval din Galați
Si secretar de comitet * de 
partid la secția I A de la 
Șantierul naval din Galați, 
ne oferă o definiție a șan
tierului : „O hală cu mii de 
robinete. Lasă doar unul 
•singur deschis să curgă 
de-a surda, și-ai să vezi 
cum slăbește vlaga celor
lalte. Din buzunarul cui ?“ 
Si continuă : „în locul a- 
cestei gîndiri, de risipitor, 
se ivise, deci, prilejul să 
sădim alta, de om chibzuit 
cu bunurile ce i se dau pe 
mină. Cum să ajungem 
aici ? Luind atitudine. Pro- 
movind «risipa» de idei ce 
vizează economia de metal. 
Menținînd treaz spiritul de 
economie".

Aurel Dinu, om ce are Ia 
activ cîteva decenii de 
muncă în construcțiile na
vale, subscrie și el ideii de 
a ciștiga cit mai multi aliați 
de partea economiei de me
tal.

— Iar dacă izbutim să in
teresăm. ca să zic așa. în a- 
ceastă direcție și persoane 
din afara secției noastreî 
cu atit mai bine. De fapt, 
aceât lucru am avut in ve
dere cind am organizat o 
întîlnire cu tovarășii noștri 
de la trasajul optic... Am 
mers împreună cu tovarășul 
Aurel Spanache, am discu
tat. am răsucit pe o parte 
și pe alta fel de fel de so
luții. Obstacolele ce se ri
dicau în calea dorinței 
noastre de a economisi ta
bla de vapoare nu erau pu

ține si nici de neluat în 
seamă. Atunci am apelat 
chiar la sprijinul unui tra
sator : Stelian Răzmeriță : 
„Mă Lică. uite aici se pre- ’ 
văd două tăieturi cu sudu
ră. N-am putea rezolva 
treaba asta printr-o singu
ră tăietură ?“ Răzmeriță, 
om al trasajului. n-a zis 
nici nu. nici da. A cerut . 
timp de gîndire. Noi eram 
grăbiți si aproape ne-am 
supărat pe el. Pe nedrept, 
însă. La urma urmei, n-ar 
fi trebuit să uităm că pină 
atunci se croise cu două tă
ieturi. Or. și soluția asta a 
fost născocită tot de oa
menii de aici, interesați in 
folosirea cit mai judicioasă 
a tablei navale. Lucrul apoi 
intrase intr-o anume ruti
nă, sudorii ajunseseră să e- 
xecute operația cu ochii 
închiși. Nu-i ușor să treci 
de la o operație bine de
prinsă la alta nouă, care 
nici măcar- nu știi dacă-i 
mai bună ori ba. Dar ca să 
afli, nu există decit o sin
gură cale : „Eu zic să în
cercăm și cu o singură tă
ietură, a acceptat Stelian 
Răzmerită. Deși, n-ar fi ex
clus să stricăm o tablă". 
„Foarte bine, încercăm".

— Să nu se înțeleagă 
cumva, din ce spune tova
rășul Dinu, că nu aveam 
inima cit puricele. rezumă 
episodul mai sus înfățișat. 
Ștefănică Maximcă nu aș
teptam cu nerăbdare rezul
tatul. Adevărul e că ne pu

sesem mari speranțe în 
ideea asța și voiam să fie 
pe-a noastră. Adică, să 
reușim.

Cit a durat decuparea 
după noua soluție ? Dar ce 
însemnătate are acum 
timpul scurs atunci ? Minu
tele, da. păreau intermina
bile : aparatele de sudură 
automată înaintau ca mel
cul... Și. ca să treacă vre
mea mai iute, cei de față 
s-au apucat de calcule. 
„Dacă reușim, reducem cu 
15—20 la sută timpul de de
bitare. La fel obținem o e- 
conomie de circa o jumăta
te de milion lei la consu
murile de oxigen, acetilenâ, 
energie electrică. La care 
se adaugă economia de me
tal : 29 de tone de tablă na
vală. de pildă, la un mine
ralier de 55 000_ tdw".

De data aceasta, după 
cum se poate vedea, econo
mia nu se mai măsura cu 
gramul, ci cu zecile de tone. 
Poate aici este locul să no
tăm, in aceeași ordine de 
idei, cîteva date aflate de 
la tovarășul Anatolie Mehic, 
secretarul comitetului de 
partid al șantierului naval 
gălățean : anul trecut, pe 
întregul șantier s-a obținui 
o economie de metal de 110 
tone, iar anul acesta, colec
tivul s-a angajat să econo
misească 140 de tone. Și

Ilie TĂNĂSACHE
(Continuare în pag. a V-a)

Așa începe transformarea în tone a gramului de metal economisit

MLĂDIȚELE
întocmai ca aerul 

sau ca apa. copilăria 
este pretutindeni, este 
fluviul cu cei mai 
multi afluenți, minu
nea nicicind secătuită. 
Ea întreține in lume 
basmul, gingășia, zîm- 
betul — acest soare ai 
ființei omenești — este 
puntea cu care tentăm 
posteritatea si prin 
care, totodată, prezen
tul ne ispitește in chi
nul cel mai acut. 
Trăim — orice am 
face si la orice vîrstă 
— intre copii, intr-o 
continuă fraternitate 
cu lumea lor. Privim 
chipurile copiilor : fie
care ne surprinde prin 
ineditul si in același 
timp prin aerul său de 
familie, prin doza sa 
de mister, dar si de 
cunoscut. Ii cunoaștem 
pe toți fără să ii cu
noaștem. pentru că 
fiecare ne definește 
pe noi și pentru că in 
fiecare descifrăm acea 
materie vrăjită din 
care umanitatea nu 
numai că se plămă
dește si se desprinde, 
dar prin care se si 
manifestă in tot ce are 
mai curat.

Uimirea noastră, a 
aduitului grăbit care 
înregistrează nu o dată 
pe copil doar ca miș
care (si deranj), de 
unde vine ? Aproape 
sigur, din privirile co
piilor. din acea foame 
a pupilei care soarbe 
lumea si o adaugă fi
inței lor. nutrindu-le 
candoarea certitudini
lor. aplombul năzuin
țelor. Fiecare copil 
este un manifest al 
bucuriei de a trăi, un 
memento pe cit de pu
ternic, pe atit de sub
til adresat si forței si 
înțelepciunii noastre. 
Auzim foșnetul mlădi- 
telor si ne înțelegem 
mai bine datoria, ros
tul nostru cel mai 
uman, acela de con
structori ai fericirii. Ii 
vedem cum prind aripi 
si îndrăzneală, prin
tr-o continuă emanci
pare din puterea slă
biciunii lor si le urăm 
dintotdeauna să creas
că mari., E o urare 
veche, aproape si
gur ci nd va un des- 
cîntec, căci nu încape 
îndoială, au fost atitea 
vremuri cînd nici nu

era vorba de viitor Pe 
acest pămint. ci numai 
de supraviețuire. Păs- 
trind urarea. i-am 
schimbat sensul. „Vii
torul implacabil" se 
spunea cindva. Nu 
s-ar putea spune că 
sintem noi astăzi mai 
puțin implacabili cife 
el : il determinăm, il 
incorporăm cu exacti
tate. il implinim cu 
fiecare gînd si gest al 
nostru. Și cu fiecare

DE ZIUA 
COPILULUI

copil — partea de vii
tor mai certă decit 
orice.

în anul 2000. copiii 
de astăzi. Copiii noștri, 
vor fi oameni in pu
terea vieții. Acolo va 
fi timpul lor de domi
ciliu si de creație, a- 
colo își vor angaja 
destinul. Cu ce mesaj, 
în ce direcție, cu cîtă 
forță ? întrebări deloc 
tulburătoare ! Ne-am 
pregătit si le pregătim 
zi de zi acestor Co- 
lumbi ai comunismului 
— o întreagă genera
ție — fantastica întil- 
nire cu țărmul visat 
de secole. Nu știu ce 
va rămine din alte 
construcții oină atun'ci. 
dar construcția aceasta 
umană ne-o putem 
imagina. S-a turnat 
aici materia inoxida
bilă a idealurilor noas
tre. pilda bărbăției, 
pasiunea creației. Li 
s-a asigurat copiilor

Desen de Tia PELTZ

noștri sănătate., price
pere. cultură. Li s-a,u 
deschis porți altădată 
ferecate si știm că in 
lumea copilăriei s-a 
smuls nu numai buru
iana calamităților, dar 
si improbabilitățile. 
Promovarea la limita 
superioară a, puterilor 
fiecăruia dintre ei este 
regula absolută, la 
scara intregii noastre 
națiuni. Aceasta face 
ca pretutindeni in 
România, copilăriei să 
i se alieze forța unei 
familii invincibile. 
Este, poate, in contex
tul tuturor înfăptuiri
lor noastre, lucrul cel 
mai prețios. Născuți 
sub această constela
ție. se poate afirma 
că in societatea noas
tră. „in imperiul copi
lăriei. soarele nu apu
ne niciodată". Este, 
cum se știe, condiția 
de bază a eutrofiei. a 
creșterii, a sănătății 
plenare.

Puero maxima reve- 
rentia debetur. spunea 
Terentino. Intr-ade
văr. datorăm copiilor 
cel mai mare respect. 
In această zi de 1 iu
nie. sărbătoare a tutu
ror copiilor lumii, să 
ne bucurăm că în tara 
noastră această datorie 
este achitată, cu prio
ritate si generozitate. 
Rostim și cu acest pri
lej : „Să creșteți mari, 
eonii !“ Și știm că u- 
rarea noastră este un 
firesc si tonic salut 
adus însuși viitorului 
și gloriei patriei socia
liste.

Mircea 
SÎNTIMBREANU
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Prin traducerea consecventă TREPTE NOI PE DRUMUL BUNĂSTĂRII
de trai al poporului 
iu actualul cincinal

Cîteva date sintetice - la încheierea cu trei luni mai devreme 
a primei etape de sporire a retribuțiilor și a creșterii 

altor venituri ale celor ce muncesc
„Tot ceea ce înfăptuim în patria noastră prin eforturile unite ale milioa

nelor de constructori ai socialismului - bărbați și femei, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, tineri și vîrstnici - este destinat ridicării 
bunăstării materiale și spirituale a poporului, țelul și rațiunea supremă a 
politicii partidului nostru, esența întregii opere de edificare a societății 
socialiste și comuniste în România".

NICOLAE CEAUȘESCU

Au crescut veniturile țărănimii cooperatiste

Beneficiari: aproape 7 000 000 de oameni ai muncii

Ca urmare a bunelor rezultate obținute în toate domeniile de 
activitate, a măsurilor stabilite de Conferința Națională a partidului 
pentru dezvoltarea suplimentară a economiei naționale în actualul 
cincinal, RETRIBUȚIILE PERSONALULUI MUNCI
TOR AU SPORIT IN PRIMA ETAPĂ CU 15,9-19,2 
LA SUTĂ.

Pe ansamblul perioadei 1976—1980, RETRIBUȚIA ME
DIE REALĂ VA SPORI CU PESTE 32 LÂ SUTA, 
FATĂ DE NUMAI 20 LA SUTĂ, CIT SE PREVĂZU
SE INITIAL. Este cea mai substanțială majorare a retribuțiilor 
din anii construcției socialiste, care se va reflecta în creșterea buge
telor de familie ale fiecărui om al muncii.

• Prin majorarea mai accentuată a retribuțiilor, oamenii 
muncii vor beneficia, în perioada 1976 — 1980, de țJN SPOR 
DE VENITURI DE 40 MILIARDE LEI, PESTE 
FONDUL DE MAJORARE STABILIT PENTRU 
ACEST CINCINAL.

• De majorările de retribuții din prima etapă — care s-a în
cheiat la 1 iunie, cu 3 luni mai devreme decît fusese stabilit 
inițial _ AU BENEFICIAT TOTI CEI APROAPE 
7000000 DE OAMENI Al MUNCII DIN TOATE 
DOMENIILE DE ACTIVITATE.

• în cadrul majorării de retribuții s-a acordat prioritate
— atît în privința datei de aplicare, cît și a procentului de majorare
— personalului muncitor din ramurile cu o importanță deosebită 
pentru economia națională.

Prezentăm în tabelul alăturat sporurile de retribuții de care 
au beneficiat în prima etapă de majorare diferite categorii de 
muncitori.

MAJORAREA MEDIE 
A RETRIBUȚIEI TARIFARE

1975 1978

CEA MAI SUBSTANȚIALA MAJORARE 
A RETRIBUȚIILOR

DIN ANII CONSTRUCȚIEI SOCIALISTE
Sporul retribuției tarifare medii nete pe economie

AU PRIMIT, ÎN PLUS, ÎN PRIMA ETAPĂ 
DE MAJORARE A RETRIBUȚIILOR

— sporul retribuției tarifare a muncitorilor din categoria 
maximă, treapta III, rețeaua A —

I

Prevederile Programului de creștere mai 
accentuată a nivelului de trai al poporului 
acționează, cum e și firesc, și asupra bună
stării țărănimii cooperatiste. VENITURILE 
BĂNEȘTI ale țărănimii provenite din 
retribuirea muncii în cooperativele agricole și 
din vînzarea produselor către unitățile socia
liste au fost 1977 CU 6,9 LA 
SUTĂ MAI MARI decît în anul 1976. 
De la 1 februarie 1978 s-a încheiat aplicarea 
primei etape de creștere a retribuțiilor țărăni
mii cooperatiste.

• Retribuția netă a ȚĂRANILOR 
COOPERATORI CARE LUCREA
ZĂ DIRECT IN PRODUCȚIE S-A 
MAJORAT CU 12,7-14,8 LA 
SUTĂ, iar a cooperatorilor calificați în 

unele meserii cu 13,1-16,3 LA SUTĂ.

• Cooperatorii care lucrează în zootehnie 
sau în formațiile permanente în sistemele de 
irigație au un venit net garantat lunar de 
1 500 lei.

© Cooperatorii care lucrează în legumicul
tura, viticultură, pomicultură primesc un venit 
net garantat lunar de 1 200 lei.

® Cooperatorii care lucrează la culturile 
păioase, prășitoare, plante tehnice și fura
jere, precum și la alte lucrări, primesc un ve
nit net garantat de 4Q LEI p|= ZJJJA LU
CRATĂ.

în funcție de gradul de realizare a sarci
nilor de plan, pe formații de lucru, aceste 
drepturi — conform legii retribuției — pot fi 
majorate. Prin aplicarea formei de organi
zare și retribuire a muncii în acord global, 
retribuțiile țăranilor cooperatori cresc practic 
cu mult mai mult în raport cu producția ob
ținută și volumul de lucrări executate.

Peste 4,5 milioane de copii 

primesc alocație

1961— 1966— 1971— 1976—
1965 1970 1975 1980

gospodăria comunală 263 lei
industria alimentară 274 lei
materiale de construcții 294 lei
industria textilă - 310 lei
energie electrică 337 lei

chimie 382 lei
)

construcții de mașini

și construcții-montaj 391 lei

industria sticlei 405 lei
siderurgie 451 lei

mine subteran 562 lei

în Programul de ridicare a nivelului de trai al popu
lației în actualul cincinal, o atenție deosebită s-a acor
dat creării unor condiții tot mai bune pentru creșterea 
și educarea copiilor, pentru formarea și pregătirea ti
nerei generații. Principalele măsuri prevăzute în pro
gram au și fost înfăptuite.

MAJORAREA MEDIE 
A ALOCAȚIEI DE STAT 

PENTRU COPII

• La aceste sume se adaugă creșterile de venituri rezul
tate din sporul de vechime, sporurile de acord și alte sporuri 
prevăzute de lege. De asemenea, veniturile oamenilor muncii 
au sporit în prima etapă de majorare a retribuțiilor și prin 
promovarea la‘noi trepte și gradații.

• Majorările de venituri din prima etapă au fost înca
sate efectiv de oamenii muncii, impozitul pe retribuții fiind 
suportat, începînd de la 1 iulie 1977, de întreprinderi și insti
tuții.

• Prin devansarea cu 3 luni a datei de încheiere a pri
mei etape de majorare a retribuțiilor, oamenii muncii au be
neficiat de un spor de venituri de peste 2 miliarde lei.

toate categoriile de pensii au fost majorate
Prima etapă de majorare a pensiilor de asigurări sociale 

de stat (pînă la 4 500 lei) s-a efectuat la 1 august anul trecut.

• Practic, în prima etapă, PENSIILE DE ASIGU

RĂRI SOCIALE DE STAT AU CRESCUT, 
IN MEDIE, CU 11,4 LA SUTĂ, în cote procen

tuale cuprinse între 20 la sută, Ia pensiile de pînă la 400 lei, 
și 4 la sută, la pensiile de la 3 001 lei pînă la 4 500 lei.

© în prima etapă AU FOST MAJORATE 

TOATE CATEGORIILE DE PENSII: pensiile 

plătite pentru munca depusă și limită de vîrstă, pensiile de 
invaliditate de gradele I și II, pensiile de urmaș, pensiile 
I.O.V.R. și militare, ajutoarele sociale.

• Pensiile lunare ale țărănimii cooperatiste, pentru li
mită de vîrstă, invaliditate și copii orfani, de pînă la 200 lei 
S-AU MAJORAT CU 20 LA SUTĂ începînd de 
la 1 iulie 1977, iar pensiile mai mari de 200 lei au fost majo
rate — în același procent — de la 1 ianuarie 1978.

• Potrivit noii legi a pensiilor, pentru țăranii coopera
tori pensia lunară integrală pentru limită de vîrstă a crescut 
diferențiat pe sectoare de activitate și în raport cu meseria 
sau funcția îndeplinită și cu vechimea în muncă în coopera
tivă de la 180—250 lei la 350—1 000 lei lunar.

• Pentru prima oară în istoria țării, de la 1 ianuarie 1978 
s-a instituit un sistem de pensionare și pentru țăranii din zo
nele necooperativizate. Pensia lunară pentru fiecare membru 
al familiei este 160—400 lei, în funcție de perioada de contri
buție personală și de valoarea livrărilor anuale de produse 
agricole la fondul de stat.

1975 1978

• Tot de la 1 august 1977 au fost majorate 
și ajutoarele acordate soțiilor militarilor în ter
men care au copii în vîrstă de pînă la 8 ani 
sau sînt gravide și care întrunesc condițiile 
prevăzute de lege.

Alocația pentru copii
G începînd cu data de 1 septembrie 1977, 

în cadrul primei etape de majorare a aloca
țiilor, s-a acordat |umătate din cuantumul 
de creștere prevăzut pe întregul cincinal — în 
medie de 30 la sută.

© în prezent, alocațiile sînt cuprinse între 
J25—275 lei în mediul urban și 70—220 lei 
în mediul rural ; în perioada anterioară, alo
cațiile erau cuprinse între 60—240 lei, în 
funcție de veniturile părinților și mediul în 
care locuiesc.

© De la 1 septembrie 1977 beneficiază de 
alocații pentru copii toate categoriile de per
sonal și pentru toți copiii în vîrstă de pînă la 
16 ani aflați în întreținerea familiei, cu res
pectarea plafoanelor prevăzute de lege.

• Numărul copiilor care primesc alocație 
este în prezent de peste 4500000.

Ajutoare pentu mame 
cu mai multi copii

• La 1 august 1977 s-a instituit un nou sis
tem de sprijin al mamelor care au în îngrijire 
mai mulți copii pînă la vîrstă de 18 ani. Ast
fel, primesc ajutoare mamele care îngrijesc 5 
sau mai mulți copii, față de situația anterioră 
cînd ajutoarele se acordau numai mamelor 
care aveau mai mult de 8 copii.

O A fost mărit cuantumul acestor ajutoare 
astfel : cu 150 lei lunar pentru mamele care 
au 8 sau 9 copii și cu 200 lei pentru mamele 
cu 10 sau mai mulți copii în îngrijire.

• PENTRU ÎNFĂPTUIREA ACESTOR MĂSURI, STATUL ALO
CĂ IMPORTANTE FONDURI BĂNEȘTI, CIRCA 3 MILIARDE LEI 
ANUAL, din care 2,2 miliarde lei pentru acoperirea majorării cu 30 la sută a alocației de 
stat pentru copii.
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irantâ aprobare, unanimă si înaltă apreciere pentru strălucitele 
rezultate ale unii solii de pace, prietenie si solidaritate

a tovarășului Nicolae ausescu
COMITETUL JUDEȚEAN BIS- 

TRIȚA-NASĂUD AL P.C.R. — Co
muniștii, toți oamenii ■ muncii — 
români, maghiari și germani — de 
pe vatra strămoșească a Bistriței și 
Năsăudului. pătrunși de sentimen
te de dragoste, stimă și respect, de 
profundă mindrie patriotică, iși ex
primă aprobarea deplină fată de 
rezultatele si perspectivele vizitelor 
pe care dumneavoastră. împreună 
cu tovarășa Elena Ceausescu, in 
fruntea unei delegații de partid și 
de stat, le-ați efectuat în Republica 
Populară Chineză. Republica Popu
lară Democrată Coreeană. Republi
ca Socialistă Vietnam. Republica 
Democrată Populară Laos si Kam- 
puchia Democrată.

Transformate in adevărate sărbă
tori ale prieteniei intre popoare, 
aceste vizite au scos încă o dată 
in relief stima și prețuirea de care 
vă bucurați pentru activitatea dum
neavoastră pusă in slujba poporu
lui român, a bunăstării și fericirii 
sale, în slujba socialismului, păcii 
și progresului în lume.

Mîndri de a vă ști suflet din su
fletul neamului nostru, vă asigu
răm, mult stimate și iubite tovarășe 
Nioolae Ceaușescu, de deplina a- 
probare față de rezultatele convor
birilor, față de documentele, acor
durile și înțelegerile realizate. Ele 
constituie pentru noi un nou im
bold in munca pentru transpunerea 
in viață a politicii interne și ex
terne a partidului și statului nostru, 
de a îndeplini fără preget orientă
rile și indicațiile primite din par
tea dumneavoastră personal. Cu sa
tisfacția de a putea raporta noi 
realizări în îndeplinirea sarcinilor 
ce ne revin, vă încredințăm, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne vom înzeci efor
turile pentru ca aceste meleaguri 
ale Bistriței și Năsăudului. aseme
nea întregii țări, să cunoască pros
peritatea si înflorirea prezentului 
socialist, al viitorului comunist.

Noua solie de pace. înțelegere și 
colaborare între popoare reprezintă 
o strălucită si convingătoare ex
presie a politicii consecvente pe 
care o desfășoară Partidul Comu
nist Român, Republica Socialistă 
România, sub conducerea dumnea
voastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie, solida
ritate și cooperare multilaterală cu 
toate țările socialiste, pentru trium
ful idealurilor de progres si pace — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BRĂILA AL 
P.C.R. Vizitele oficiale în țările din 
Asia se înscriu cu litere de aur în 
cronica internațională a acestor ani, 
atestând încă o dată excepționala 
dumneavoastră activitate de revo
luționar înflăcărat, de militant con
secvent pentru edificarea unei lumi 
a înțelegerii și colaborării multila
terale.

Entuziasmul și căldura cu care 
ati fost înconjurat pretutindeni in 
țările vizitate, rezultatele remarca
bile ale convorbirilor cu conducăto
rii de partid si de stat confirmă 
incă o dată inalta stimă si prestigiul 
de care se bucură România pe toa
te meridianele globului, asociate fi
resc cu inestimabila dumneavoastră 
contribuție la apărarea păcii si sta
tornicirea unor relații de solidari
tate. înțelegere si respect reciproc 
între popoarele lumii.

Mîndri de a vă avea în fruntea 
partidului si tării, mobilizați de ex
cepționalul dumneavoastră exemplu 
de dăruire si pasiune, de intransi
gentă comunistă, vă asigurăm de 
întreaga noastră hotărâre de a ac
ționa ferm pentru realizarea sarci
nilor ce ne revin, sporindu-ne ast
fel contribuția la ridicarea Româ
niei pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

în telegrama MINISTERULUI 
AFACERILOR EXTERNE se spu
ne : Momente de referință cu pro
fundă semnificație istorică în con
firmarea justeței politicii externe a 
partidului și statului nostru, vizi
tele oficiale de prietenie întreprin
se, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in fruntea delegației de 
partid și de stat în Republica 
Populară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană, Republi
ca Socialistă Vietnam, Republica 
Democrată Populară Laos și Kam
puchia' Democrată au insemnat 
pentru comuniștii din Ministerul 
Afacerilor Externe, pentru întregul 
colectiv de lucrători din centrală 
și de la misiunile diplomatice ale 
Republicii Socialiste România un 
nou prilej de puternic entuziasm și 
îndreptățită mindrie patriotică.

Militind pentru întemeierea rela
țiilor dintre state pe principiile 
respectării independenței și suvera
nității naționale, avantajului reci
proc, egalității și neamestecului în 
treburile interne, pentru democrati
zarea relațiilor internaționale și 
instaurarea unei noi ordini econo
mice și politice în lume, într-un 
climat de etică și echitate interna
țională, ați scris încă o ilustră pa
gină de mindrie în cartea de aur a 
prestigiului și consecvenței mili
tante a permanenței românești in 
lume.

Expresie elocventă a preocupării 
statornice a partidului și statului 
nostru pentru lărgirea pe multiple 
planuri a relațiilor de prietenie cu 
toate țările socialiste, a grijii pen
tru dezvoltarea continuă a' priete
niei și solidarității dintre țările so
cialiste, pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, această vizită se în
scrie ca o confirmare strălucită a 
consecvenței cu care dumneavoas
tră, stimate tovarășe secretar gene
ral. militați pentru creșterea presti
giului și influentei 'socialismului in 
lume.

Vă asigurăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotârirea fermă de a face totul 
pentru ca intreaga noastră viață și 
activitate să fie demne de locul de 
cinstire pe care îl ocupă România 
socialistă in lume, datorită prodi
gioasei dumneavoastră activități, 
animată de cea mai aleasă respon
sabilitate istorică față de interesele 
vitale ale poporului nostru și ale 
întregii omenirt.

în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL 
P.C.R. se spune: Comuniștii, toți 
cetățenii Capitalei dau o înaltă 
apreciere rezultatelor acestor vizite, 
documentelor semnate și acorduri
lor încheiate. în care văd încă o 
confirmare a realismului politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru, stabilite de Con
gresul al XI-lea al partidului. în 
consens deplin cu realitățile lumii 
contemporane, cu voința de pace și 
progres a întregii omeniri. îngădui- 
ți-ne să vă adresăm, acum, cînd vă 
aflati din nou în mijlocul nostru, 
calde mulțumiri și deplină recunoș
tință pentru remarcabila dumnea
voastră contribuție la afirmarea in
ternațională a României, la spori
rea necontenită a prestigiului său in 
întreaga lume. Vasta activitate in
ternațională pe care o desfășurați 
în spiritul unei înalte responsabili
tăți fată de cauza socialismului, a 
păcii și progresului social, activita
te care întrunește adeziunea una
nimă a întregului nostru popor și 
se bucură de o largă apreciere pe 
arena internațională, reprezintă o 
contribuție remarcabilă la dezvolta
rea relațiilor de prietenie si cola
borare ale României cu toate țările 
socialiste și cu celelalte țări ale 
lumii, la întărirea unității mișcării 
comuniste si muncitorești, a tutuior 
forțelor progresiste, democratice, 
antiimperialiste, la promovarea unui 
climat nou în viața internațională, 
a păcii si colaborării între toate 
popoarele.

• Un însuflețitor exemplu de slujire a intereselor poporului român, a cauzei socia
lismului și păcii in lume.

• Contribuție de excepțională importanță la întărirea prieteniei și colaborării cu 
țările vizitate, la promovarea țelurilor cooperării și înțelegerii.

• Dragostea și prețuirea întregii națiuni pentru activitatea neobosită, plină de 
abnegație și pasiune, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pusă in slujba creșterii 
prestigiului internațional al României socialiste.

• Angajament ferm al întregului popor de a acționa exemplar pentru înfăptuirea 
politicii interne și externe a partidului și statului nostru.

Ne mlndrim. mult stimate tova
rășe secretar general, că sîntem fiii 
unui popor demn si liber si că avem 
fericirea să trăim în această epocă 
de afirmare plenară a României, 
sub conducerea înțeleaptă a parti
dului, a dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al său. care întruchipați 
minunat voința și aspirațiile între
gii noastre națiuni. Dînd glas sen
timentelor de adeziune deplină a 
tuturor locuitorilor municipiului 
București la politica internă și ex
ternă a partidului si statului, afir
măm și cu acest prilej dragostea 
fierbinte si înalta prețuire cu care 
vă înconjurăm. împreună cu între
gul nostru popor, și vă asigurăm 
că vom munci neabătut pentru în
făptuirea exemplară a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea. ale Confe
rinței Naționale, a Programului 
partidului, calea sigură a făuririi 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate si a înaintării tării spre 
comunism.

Prezenți în permanență cu inima 
si cu gîndul alături de dumneavoas
tră. mult iubite si stimate tovarășe 
secretar general, oamenii muncii 
din județul Buzău au urmărit cu 
viu interes si cu deplină satisfacție 
vizitele efectuate în Republica 
Populară ■ Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană. Republica 
Socialistă Vietnam. Republica De
mocrată Populară Laos si Kampu- 
chia Democrată — nouă si străluci
tă solie de pace si prietenie a po
porului român — se arată in te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN BUZĂU AL P.C.R. în
treaga populație a județului Buzău 
vă mulțumește din adincul inimii 
pentru neobosita dumneavoastră ac
tivitate. în fruntea partidului si sta
tului. pentru înalta grijă pe care 
o manifestați permanent în scopul 
asigurării prosperității si fericirii 
poporului român, pentru prodigioasa 
activitate internațională pe care o 
depuneți în vederea făuririi unei 
lumi mai bune si mai drepte.

Dăm cea mai înaltă apreciere do
cumentelor semnate si le aprobăm 
cu entuziasm, văzind in ele o ex
presie a relațiilor de tip nou. bazate 
pe egalitate si cooperare rodnică 
între țările socialiste, relații puse 
In slujba dezvoltării multilaterale, 
independente, de sine stătătoare a 
fiecărui stat, potrivit condițiilor 
concrete istorice din fiecare tară.

Urmind minunatul dumneavoastră 
exemplu de activitate neobosită, 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul Buzău muncesc cu dăruire 
pentru a-si îndeplini sarcinile ce le 
revin, pentru realizarea indicatori
lor producției fizice și nete, pentru 
a aplica in practică noul mecanism 
economico-financiar. Exprimîndu-ne 
incă o dată adeziunea deplină față 
de politica științifică, clarvăzătoa
re a partidului și statului nostru, 
ne angajăm să acționăm cu fermi
tate si abnegație, să nu precupețim 
nici un efort pentru înfăptuirea 
neabătută a Programului partidului, 
pentru ridicarea prestigiului Româ
niei socialiste în lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CLUJ AL P.C.R. se 
arată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Cluj — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
urmărind cu viu interes entuzias
tele manifestări de prietenie, cor
dialitate și stimă care au marcat 
fiecare moment al soliei între
prinse de dumneavoastră, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în fruntea unei delegații de partid 
și de stat, vă întîmpină la reîntoar
cerea în patrie cu urarea fierbinte 
de „Bun sosit !“ și cu sentimente de 
satisfacție deplină, de legitimă min
drie patriotică, înaltă prețuire și 
adincă recunoștință pentru rezulta
tele rodnice ale acestui nou și im
portant itinerar al înțelegerii, prie
teniei și colaborării frățești cu po
poarele țărilor prietene din > Asia 
pe care le-ați vizitat.

Noua solie întreprinsă de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, se înscrie ca un 
eveniment de cea mai mare însem
nătate internațională, care demon
strează cu putere caracterul con
structiv al așezării raporturilor in
terstatale pe temeiul principiilor 
independenței și suveranității na
ționale, neamestecului în treburile 
interne, nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța, respectării 
dreptului fiecărui popor de a-și 
alege independent calea proprie de 
dezvoltare.

Exprimindu-ne profundul atașa
ment față de întreaga activitate pe 

care o desfășurați spre binele și 
fericirea poporului român, pentru 
pacea și prietenia între toate po
poarele lumii, vă încredințăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom face totul pentru a vă 
urma neabătut cu gîndul și fapta 
în tot ce întreprindeți, dînd viață 
în mod exemplar sarcinilor ce ne 
revin din Programul, hotărîrile și 
politica partidului, din prețioasele 
dumneavoastră indicații, pentru a 
mări aportul comuniștilor, al tutu
ror celor ce muncesc și trăiesc in 
județul Cluj la înălțarea scumpei 
noastre patrii pe culmi tot mai 
înalte și luminoase de progres și 
civilizație.

în telegrama CONSILIULUI 
CENTRAL AL UNIUNII GENERA
LE A SINDICATELOR DIN ROMÂ
NIA se spune :

împreună cu întregul popor, am 
urmărit cu profundă satisfacție și 
deplină adeziune amplul și fertilul 
dialog pe care l-ați purtat cu con
ducătorii de partide și de state din 
cele cinci țări socialiste și prietene, 
dialog materializat in documente 
de excepțională însemnătate pen
tru continua dezvoltare și adîncire 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare multilaterală dintre partidele, 
popoarele și țările noastre.

Acțiune politică de însemnătate 
istorică, vîzita dumneavoastră a în
scris noi și strălucite pagini in 
cronica relațiilor bilaterale, eviden
țiind, o dată mai mult, hotărîrea 
fermă a partidului, poporului și 
statului nostru de a întări și dez
volta continuu prietenia și colabo
rarea pe multiple planuri cu toate 
țările socialiste, pe baza principii
lor mărxist-leniniste și solidarității 
internaționale, ale suveranității și 
independenței naționale, deplinei 
egalități în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, întrajutorării 
și respectului reciproc. De aseme
nea, vizita a dat expresie puternică 
preocupării de a face totul pentru 
soluționarea problemelor majore 
ale contemporaneității, sprijinului 
deplin și solidarității ferme cu 
lupta tuturor popoarelor impotrivp 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, a politicii de 
dominație, a folosirii forței în ra
porturile dintre state, pentru suve
ranitate, independență și progres 
social, pentru democratizarea rela
țiilor internaționale.

Consiliul Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, organele și 
organizațiile sindicale, sub imboldul 
permanent al excepționalei dum
neavoastră pilde de dăruire patrio
tică și comunistă, vă asigură că nu 
vor precupeți nici un efort, că vor 
folosi intreaga lor capacitate de 
muncă, pasiune și elan revoluționar 
in mobilizarea tot mai largă și mai 
eficace a oamenilor muncii in în
trecerea pentru realizarea planului 
pe anul 1978 și pe întregul cinci
nal, pentru creșterea eficienței 
întregii activități, în contextul 
recentelor măsuri de întărire a 
autoconducerii muncitorești și a 
autogestiunii, pentru accelerarea 
ascensiunii scumpei noastre patrii 
pe cele mai înalte trepte ale pro
gresului și civilizației, pentru creș
terea permanentă a prestigiului 
României socialiste în lumea con
temporană.

Primirea strălucită și entuziastă 
cu care ati fost întimpinat pretu
tindeni pe parcursul vizitei este 
un elocvent semn al aprecierii po
liticii interne și internaționale’ a 
tării noastre, o grăitoare dovadă a 
prețuirii și stimei față de neobosita 
dumneavoastră activitate, orientată 
spre întărirea raporturilor frățești 
cu toate țările socialiste, pentru 
triumful socialismului pe plan mon
dial, pentru continua promovare a 
cauzei păcii și înțelegerii în lume 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R.

Prin convorbirile prilejuite, prin 
documentele semnate și acordurile 
încheiate, prin întreaga lor desfă
șurare, vizitele în cele cinci țări ale 
Asiei reprezintă o contribuție de 
cea mai mare însemnătate la dez
voltarea raporturilor pe multiple 
planuri dintre România și statele 
prietene, constituind totodată o 
nouă și valoroasă manifestare a ro
lului deosebit de activ, prestigios 
al României in apărarea păcii și 
dezvoltarea colaborării internațio
nale.

Vă rugăm să ne permiteți, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să vă transmitem, în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul Galați, sentimentele 
de adîncă recunoștință, înaltă cin
stire și prețuire față de activitatea 
laborioasă pe care o desfășurați. să 
ne exprimăm profunda noastră ad
mirație pentru excepționalele cali
tăți de eminent om politic și de 

stat, de încercat conducător al na
țiunii noastre socialiste, personali
tate proeminentă a lumii contem
porane — calități puse in slujba în
făptuirii idealurilor de prosperitate 
și pace, atît de scumpe poporului 
român, tuturor popoarelor lumii.

In numele comuniștilor, al tuturor 
locuitorilor din acest județ, vă asi
gurăm, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de întreaga noastră ade
ziune fațăy de politica internă și 
internațională a partidului și sta- , 
tului nostru și vă încredințăm că 
prin faptele noastre de muncă ne 
vom strădui să contribuim mereu 
mai mult la înfăptuirea exemplară 
a hotărîrilor Congresului al XI-lea 
al P.C.R. și Conferinței Naționale 
a partidului, pentru ridicarea 
României pe noi culmi de civiliza
ție și progres.

în telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se spune: 
în numele muncitoarelor, țărancelor, 
intelectualelor, al tuturor femeilor 
din patria noastră, ne exprimăm de
plina aprobare față de această 
nouă si strălucită afirmare a poli
ticii partidului nostru, a României 
socialiste, de întărire a prieteniei, 
solidarității și colaborării frățești 
cu toate țările socialiste, pe baza 
egalității și respectului reciproc. 
Primirea călduroasă care v-a fost 
rezervată pretutindeni în aceste 
vizite a demonstrat încă o dată 
marele prestigiu al politicii princi
piale, consecvent revoluționare a 
partidului si statului nostru. înaltul 
prestigiu si deosebita stimă de 
care vă bucurați dumneavoastră 
ca principal făuritor si exponent al 
acestei politici, ca proeminentă per
sonalitate a lumii contemporane.

Milioanele de femei din patria 
noastră iși manifestă sl cu acest 
prilej deosebita satisfacție, senti
mentele de profund respect si 
înaltă prețuire pe care — alături 
de dumneavoastră — le poartă mult 
stimatei si iubitei tovarășe Elena 
Ceausescu pentru activitatea des
fășurată in timpul vizitelor, ca re
marcabilă si prestigioasă persona
litate a vieții politice si științifice.

Exprimînd deplina noastră ade
ziune fată de noua solie de pace 
si prietenie, fată de mesajul de so
lidaritate militantă si colaborare 
multilaterală pe care 1-ati transmis 
in aceste vizite. în numele între- . 
gului popor român, fată de remar
cabilele rezultate ale acestor noi 
dialoguri la nivel înalt, ne angajăm 
să depunem toate eforturile pentru 
înfăptuirea politicii interne si ex
terne a partidului și statului nostru, 
pentru traducerea în viată a sarci
nilor de largă perspectivă pe care 
ni le-ati trasat cu prilejul recentei 
Conferințe naționale a femeilor.

Vizita de prietenie, convorbirile 
la nivel înalt pe care le-ati avut, 
documentele semnate au reliefat 
noile posibilități de dezvoltare a 
colaborării bilaterale cu fiecare din 
statele vizitate în diferitele dome
nii. au contribuit la întărirea con
lucrării și colaborării pentru solu
ționarea în mod democratic a dife
ritelor probleme ale vieții inter
naționale. în interesul păcii și 
securității internaționale — se snu- 
ne în telegrama colectivului ÎN

TREPRINDERII „23 AUGUST' din 
București.

Comuniștii. întregul colectiv de 
muncă al întreprinderii noastre 
salutăm cu adîncă satisfacție rezul
tatele remarcabile ale vizitei care 
a dovedit, încă o dată, prestigiul de 
care se bucură România si pre
ședintele ei în lume, realitate do
vedită de manifestările de caldă 
prietenie, de prețuire reciprocă si 
stimă care au însotit fiecare mo
ment al vizitei.

Noi; comuniștii, toți oamenii 
muncii din întreprinderea .,23 Au
gust" — București trăim din plin 
sentimentele patriotice și mindria 
de a înfăptui neabătut sarcinile ce 
ne revin din istoricele hotărîri 
adoptate de Congresul al XI-lea si 
Conferința Națională ale partidu
lui. pentru a contribui prin efortul 
nostru creator la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
înaintarea României spre co
munism.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că vom folosi cu 
pasiune și elan revoluționar în
treaga capacitate de muncă în înde
plinirea exemplară a sarcinilor de 
plan sl a angajamentelor asumate 
în întrecere, că vom folosi in mo
dul cel mai constructiv sfaturile și 
îndemnurile prețioase pe care dum
neavoastră • ni le-ati dat cu ocazia 
recentei vizite de lucru pe care ati 
efectuat-o în întreprinderea noas
tră la începutul lunii mai a.c.

Ne exprimăm întreaga noastră 
admirație și recunoștință pentru 

modul strălucit în care — și cu pri
lejul acestei importante misiuni — 
ați dovedit că știți să slujiți cauza 
partidului și patriei noastre, să dez
voltați și să adinciți relațiile inter
naționale ale României, să faceți 
cunoscută în lumea întreagă voca
ția de pace și colaborare a poporu
lui nostru cu toate popoarele lumii
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN ILFOV AL 
P.C.R.

Vizita dumneavoastră în Republi
ca Populară Chineză, Republica 
Populară Democrată Coreeană, Re
publica Socialistă Vietnam, Repu
blica Democrată Populară Laos și 
Kampuchia Democrată reprezintă 
un eveniment de însemnătate deo
sebită, o nouă și semnificativă con
tribuție la înfăptuirea politicii prin
cipiale și constructive a partidului 
și statului nostru de prietenie și 
colaborare cu toate țările socialiste, 
de solidaritate militantă cu țările, 
partidele și mișcările care luptă 
pentru lichidarea urmărilor domi
nației colonialiste, pentru construi
rea unei noi orinduiri sociale, pen
tru întărirea independenței națio
nale și înțelegere între națiuni.

Călăuziți de strălucitul dumnea
voastră exemplu, de modul în care, 
cu pasiune și fermitate, slujiți in
teresele majore ale poporului ro
mân, cauza socialismului și a co
munismului, vă asigurăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu și mai multă hotărire, 
vom face totul pentru ca în jude
țul nosțru să fie îndeplinite exem
plar sarcinile ce ne revin din docu
mentele Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale Parti
dului Comunist Român. Este un 
titlu de onoare pentru noi să ne 
știm ostași ai luptei întregului po
por pentru înfăptuirea politicii par
tidului de construire a socialismu
lui și comunismului pe pămîntul 
României, politică al cărei strălucit 
purtător de drapel sînteți dumnea
voastră — conducătorul ferm și 
clarvăzător, omul care a ridicat atît 
de sus prestigiul patriei, demnitatea 
și renumele poporului român.

Asemenea întregii națiuni, cei ce 
servesc patria sub drapel v-au 
însoțit cu inima și gîndul în aceas
tă solie de prietenie și colaborare 
și dau o înaltă apreciere activității i 
rodnice pe care ați desfășurat-o
— se subliniază în telegrama con
siliului de conducere al MINISTE
RULUI APĂRĂRII NAȚIONALE.

înțelegerile și acordurile realizate 
cu conducătorii de partid si de stat 
din țările vizitate, documentele 
semnate deschid noi și fructuoase 
perspective dezvoltării și mai pu
ternice a raporturilor pe multiple 
planuri dintre România si aceste 
țări, reprezintă o nouă și remarca
bilă afirmare a principiilor ce tre
buie să stea la baza relațiilor din
tre partidele comuniste, dintre ță
rile socialiste, o contribuție de 
inestimabilă valoare la cauza pro
gresului, socialismului și păcii în 
lume. în strălucitele rezultate ale 
acestei vizite, militarii armatei 
noastre văd o nouă și grăitoare 
expresie a consecvenței si dăruirii 
cu care. în fruntea partidului și sta
tului nostru, militați pentru trans
punerea în viață a Programului 

Partidului Comunist Român, a ho- 
tăririjor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului privind politica externă a 
României socialiste.

Vă încredințăm, șl de această 
dată, mult stimate și iubite tovară
șe. Nicolae Ceaușescu. că militarii 
armatei noastre sprijină neabătut 
întreaga politică și activitate inter
națională a partidului și statului 
nostru, care au adus României ne- 
numărați prieteni pe toate meri
dianele globului și un imens presti
giu internațional. însuflețiți de 
înaltul dumneavoastră exemplu de 
slujire cu abnegație si pasiune re
voluționară a intereselor poporului, 
toți militarii vor acționa în conti
nuare pentru ridicarea neîntreruptă 
a capacității combative a armatei, 
fiind permanent gata să execute 
orice misiune încredințată de dum
neavoastră. tovarășe comandant su
prem. pentru apărarea fermă. îm
preună cu întregul popor, a cuceri
rilor revoluționare, independentei, 
suveranității si integrității Repu
blicii Socialiste România. i

Cu prilejul reîntoarcerii dumnea
voastră din vizita efectuată în țări 
socialiste prietene din Asia, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în fruntea delegației noastre de 
partid și de stat, comuniștii, toți lo
cuitorii — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — din 
județul Mureș vă adresează din 
inimă tradiționalul „Bun venit !“ 
acasă, pe pămîntul străbun al

României noastre socialiste — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MUREȘ AL P.C.R.

împreună cu întregul popor, am 
urmărit cu toții, cu cel mai viu in
teres, aleasă admirație și mindrie 
patriotică, desfășurarea, etapă cu e- 
tapă, de-a lungul a mii de kilome
tri, a înaltei solii românești de 
pace, adevărat traseu al prieteniei 
și colaborării, trăind alături de 
dumneavoastră emoțiile vibrantelor 
manifestări de căldură, dragoste și 
prețuire cu care v-au întimpinat și 
însoțit conducătorii și popoarele 
R.P. Chineze, R.P.D. Coreene, R.S. 
Vietnam, R.D.P. Laos și Kampu- 
chiei Democrate.

Folosim acest prilej pentru a ex
prima deplinul acord și profunda 
satisfacție a comuniștilor, a tutu
ror oamenilor muncii de pe melea
gurile mureșene, indiferent de lim
ba pe care o vorbesc, față de re
zultatele deosebite ale vizitei, față 
de spiritul constructiv, sinceritatea, 
principialitatea, pasiunea revolu
ționară și înaltul umanism pe care 
le-ați reafirmat cu pregnanță și in 
cadrul acestei noi misiuni de larg 
răsunet internațional, șl care au 
conferit noi dimensiuni prestigiului 
României socialiste în lume.

Animați de neprețuita dumnea
voastră pildă de patriotism șl dă
ruire comunistă, mobilizați de Im
portantele sarcini ce le avem de în
făptuit in cel de-al treilea an al a- 
cestui cincinal, vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că oamenii muncii români, ma
ghiari, germani de pe această stră
moșească vatră de cultură și civi
lizație a poporului român vor munci 
în continuare fără preget, cu pasiu
ne revoluționară și dăruire patrio
tică pentru a transpune neabătut in 
viață istoricele hotărîri ale Congre
sului al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale partidului.

Purtăm in inimi imaginile de 
neuitat, in care sute de mii de oa
meni din țări prietene ale Asiei 
și-au manifestat adînca prețuire 
fată de politica partidului și statu
lui nostru, față de distinsa dum
neavoastră personalitate, binecunos
cută pentru activitatea neobosită 
pusă în slujba celor mai nobile 
aspirații ale contemporaneității — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN OLT AL P.C.R.

Oamenii muncii din județul Olt 
au urmărit vizita pe care ați e- 
fectuat-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în fruntea dele
gației de partid și de stat a Româ
niei, cu convingerea fermă că a- 
ceasta constituie o nouă expresie 
elocventă a prețioaselor contribuții 
pe care dumneavoastră le aduceți 
in permanentă la înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidu
lui. pentru edificarea unei lumi mai 
bune și mai drepte, în care toate 
popoarele să se dezvolte liber si in
dependent. potrivit voinței lor. in 
condiții de pace și colaborare, pe 
baza respectării neabătute a princi
piilor egalității în drepturi, suvera
nității. neamestecului în treburile 
interne, dreptului sacru al fiecărei 
națiuni de a-și alege liber propriul 
destin.

Permiteți-ne să vă împărtășim că 
am simțit, clipă de clipă, că în gîn- 

durile și ideile exprimate de dum
neavoastră vibrează aspirațiile tu
turor oamenilor muncii din tara 
noastră, pentru care munca pașni
că, prietenia intre popoare repre
zintă cel mai scump ideal. V-am 
însoțit in acest istoric itinerar al 
păcii și colaborării cu cele mai 
alese simțăminte, muncind cu en
tuziasm și dăruire în fabrici și pe 
ogoare, obținînd importante succese 
în toate domeniile vieții social- 
economice.

Acum, cînd dumneavoastră și 
tovarășa Elena Ceaușescu ati re
venit pe pămîntul drag al patriei, 
vă adresăm din adincul inimilor 
noastre tradiționalul „Bun sosit 1“ 
și ne angajăm să facem tot ce ne 
stă în putere pentru a fi la înălți
mea strălucitului dumneavoastră 
exemplu, urmind cu fermitate dru
mul de lumină și glorie pe care 
l-ați deschis patriei socialiste, mi
nunatului nostru popor.

în telegrama COMITETULUI 
CENTRAL AL UNIUNII TINERE
TULUI COMUNIST se arată : Pu
ternic însuflețită de cele mai 
profunde sentimente de stimă și 
nețărmurită dragoste față de dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. tînăra 
generație a patriei a urmărit cu 
adîncă mindrie patriotică inalta 
solie de pace, prietenie șl coope
rare pe care ati purtat-o. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in Re
publica Populară Chineză. Repu
blica Populară Democrată Co
reeană. Republica Socialistă Viet
nam, Republica Democrată Populară 
Laos, Kampuchia Democrată, în ca
drul intîlnirilor la nivel înalt realiza
te în Iran și India, Uniunea Tinere
tului Comunist. Uniunea Asociați
ilor Studenților Comuniști din 
România, toți tinerii patriei îșl ex
primă. într-o deplină unanimitate, 
cea mal vie aprobare șl satisfac
ție față de rezultatele deosebit de 
fructuoase ale vizitei pe care ați 
întreprins-o, eveniment cu adinei 
rezonante în relațiile dintre poporul 
român și popoarele țărilor respec
tive, în cronica vieții politice inter
naționale.

Asemenea întregului nostru po
por. toți tinerii patriei au trăit cu 
vibrantă emoție, cu inimile pline 
de o nemărginită bucurie, amplele 
manifestări de stimă si respect cu 
care ati fost înconjurat. Înaltele a- 
precieri pe care personalitățile cu 
care v-ați întilnit le-au exprimat la 
adresa dumneavoastră. întllnirile 
și convorbirile purtate, documente
le comune semnate conferă înaltei 
vizite întreprinse de‘ dumneavoas
tră. Împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, dimensiunile unul act 
de importantă istorică, menit să 
dea un nou impuls relațiilor mul
tilaterale dintre poporul român și 
popoarele țărilor vizitate, luptei 
pentru victoria cauzei socialismu
lui. securității și cooperării, păcii, 
prieteniei și progresului social.

Vă rugăm să ne permiteți ca, 
dînd glas celor mai profunde senti
mente de dragoste și nețărmurit 
respect care vi le purtăm, mult iu
bite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să exprimăm hotărîrea 
fermă a tuturor tinerilor muncitori, 
țărani, elevi, studenți. intelectuali sl 
militari — români, maghiari, ger
mani șl de alte naționalități — a 
organelor și organizațiilor noastre 
de a munci fără preget, de a face 
totul, sub conducerea partidului, 
pentru înfăptuirea hotărîrilor Con
gresului al XI-lea și Conferin
ței Naționale ale Partidului Comu
nist Român, a orientărilor si indica
țiilor dumneavoastră, pentru întă
rirea relațiilor de prietenie, colabo
rare și solidaritate internațională 
ale poporului român cu popoarele 
țărilor vizitate, ale tineretului 
nostru cu tineretul acestor țări, cu 
tinăra generație progresistă si de
mocrată din întreaga hune, pentru 
triumful cauzei socialismului și 
păcii, al progresului și înțelegerii 
internaționale.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. 
se arată : Alături de întregul nostru 
popor, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Prahova au ur
mărit cu viu interes, cu înaltă min
drie patriotică și fierbinte recunoș
tință vizita pe care ați făcut-o 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
fruntea delegației de partid și de 
stat a țării noastre in țări din Asia. 
Ea constituie o nouă și elocventă 
expresie a consecvenței cu care 
conducerea partidului, dumnea
voastră personal militați pentru 
aplicarea în viață a politicii noastre 
externe de dezvoltare a prieteniei 
și colaborării multilaterale cu toate 
statele socialiste, de afirmare în 
relațiile internaționale a principii
lor independenței șl suveranității 
naționale, a spiritului de înțelegere 
și conlucrare între popoare.

Manifestările pline de căldură șl 
de înaltă stimă cu care v-au întim
pinat pretutindeni oamenii muncii, 
documentele de mare importanță 
pe care le-ați semnat împreună cu 
conducătorii de partid și de stat, 
largul ecou de care s-a bucurat vi
zita întreprinsă de dumneavoastră 
în aceste țări sînt dovezi semnifi
cative ale stimei și prețuirii de care 
vă bucurați pe toate meridianele 
lumii dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, mili
tant neobosit pentru interesele ma
jore ale umanității, pentru cauza 
socialismului și comunismului.

Vă raportăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că, mobilizați 
de exemplul dumneavoastră lumi
nos de slujire fără preget a parti
dului și poporului, oamenii muncii 
din industria județului Prahova, in 
frunte cu comuniștii, sint angajați 
plenar în munca de înfăptuire a 
hotăririlor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale pentru reali
zarea și depășirea sarcinilor de 
plan, a măsurilor menite să -contri
buie la creșterea eficienței întregii 
activități economice, trecerea la o 
calitate nouă, superioară, în toate 
domeniile, atragerea activă a ma
selor de oameni ai muncii la con
ducerea procesului revoluționar de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate în patria noas
tră.
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LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR: CONCERTELE LUI

• In centrul atenției - înlăturarea apei care băltește pe semănături
• Muncă neîntreruptă în două schimburi la prășit

Echipe la săparea cana
lelor de scurgere. După ploile 
din ultimele zile,. in județul Brăila 
se desfășoară ample lucrări avînd ca 
scop asigurarea tuturor condițiilor 
necesare dezvoltării culturilor. La 
indicația comitetului județean de 
partid și a organelor agricole, se des
fășoară un control operativ privind 
starea terenului și a culturilor în 
fiecare unitate agricolă, pentru de
pistarea suprafețelor cu exces de 
umiditate. Evacuarea apelor fiind o 
problemă foarte urgentă, s-au con
stituit echipe speciale pentru săpa
rea de șanțuri și canale. Acțiuni 
energice, operative au fost organizate 
îndeosebi în zona Dunărea-Siret, 
unde la săparea canalelor și la eva
cuarea apelor muncesc peste 100 de 
mecanizatori, precum și muncitori 
de la întreprinderea de exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare. 
Pentru a asigura scurgerea apei de 
pe terenurile mai joase și a crea 
condiții normale de dezvoltare cultu
rilor agricole, in unitățile din cadrul 
consiliilor intercooperatiste Jirlău, 
Cireșu, Măxineni și altele au fost 
puse în funcțiune 46 de motopompe, 
care lucrează fără întrerupere. Iată 
și cîteva inițiative locale privind 
acțiunile de scurgere a apelor. în 
cooperativele agricole din comunele 
Suțu, Ibrianu și Grădiștea, de pildă, 
la săparea șanțurilor au participat 
peste 300 de cooperatori. în urma 
acestor lucrări, desfășurate sub con
ducerea organizațiilor de partid, au 
fost drenate zeci de hectare de te
renuri cultivate. Acum este necesar

să se intervină energic și pentru în
lăturarea ochiurilor de apă mai mici 
sau mai mari, astfel incit pe întreaga 
suprafață să se asigure plantelor con
diții bune de dezvoltare.

La prășit lucrează ală
turi cooperatori și mecani
zatori Timpul ploios și starea 
culturilor au determinat organele 
agricole județene să ia măsuri ca la 
prășitul mecanic să se lucreze în 
două schimburi, astfel încit viteza 
zilnică să poată fi dublată. împreu
nă cu inginerul Niță Traian, direc
torul S.M.A. Movila Miresii, am ur
mărit modul cum se aplică măsurile 
care vizează depășirea vitezei de 
lucru la prășit.

Un prim aspect : la cooperativa a- 
gricolă Gemenele toate tractoarele 
repartizate la prășitul porumbului și 
florii-soarelui lucrează în două schim
buri. Inginerul șef al unității, Aurel 
l’loscă, ne spunea că pentru comple
tarea schimbului II pe tractor au ur
cat la volan 6 motopompiști și 3 com- 
bineri. Mecanizatorii Radu Calu, 
Costică Zamfir, Ion Mitu, Vasile Or- 
zan și alții au încheiat prași- 
la mecanică pe 1 000 hectare de 
porumb și pe întreaga suprafa
ță de floarea-soarelui. Pe 300 
hectare, denumite aici „culturi ale 
mecanizatorilor", s-au asigurat peste 
65 000 plante la hectar în condiții 
de irigare, urmărindu-se să se rea
lizeze un obiectiv precis : un vagon 
de porumb boabe la hectar.

Datorită timpului schimbător și în-

tîrzierii vegetației, au fost luate mă
suri ca mijloacele mecanice și echi
pele de cooperatori să fie dirijate o- 
perativ pe terenurile mai imburuie- 
nate și unde solul s-a zvîntat. Pre
ședintele cooperativei agricole din 
Gemenele, tovarășul Olteanu Stoica, 
împreună cu cadrele tehnice și mem
brii consiliului de conducere au stră
bătut cimpul în lung și în lat, depis- 
tind toate vetrele de buruieni din

În unități agricole 
din județul Brăila

culturile de porumb, care au și fost 
prășite, iar apoi s-a trecut imediat la 
executarea celei de-a doua prasile Ia 
floarea-soarelui.

în toate cele 5 cooperative agricole 
din cadrul consiliului intercoopera- 
tiist Movila Miresii s-a organizat 
schimbul II de mecanizatori. Se lu- 

, crează la executarea primei prașile 
la porumb și a prașilei a II-a la floa
rea-soarelui pe toate cele 5 650 hec
tare cu aceste culturi. în acest scop, 
pe ansamblul consiliului intercoope- 
ratist, în schimbul II lucrează aproa
pe 100 de mecanizatori, cei mai mulți 
dintre ei fiind proveniți din rindul 
motopompiștilor și al mecanicilor de 
atelier. La soia și sfecla de zahăr, 
rindurile fiind înguste, trebuie să se

acorde o atenție mai mare lucrărilor 
de întreținere. De aceea, la aceste 
culturi au fost repartizați cei mai 
experimentați mecanizatori.

în ultimele zile, odată cu ploile 
căzute, s-au creat condiții foar
te favorabile atit pentru dezvoltarea 
culturilor, cit și a buruienilor. în a- 
ceste condiții, acolo unde nu se poa
te intra cu mijloacele mecanice tre
buie intensificate prașilele manuale, 
în comunele Movila Miresii și Ro- 
manu toți locuitorii, inclusiv îngriji
torii din fermele zootehnice, lucrează 
la prășitul porumbului, sfeclei de za
hăr, florii-soarelui și legumelor.

în acest an, in întreprinderile a- 
gricole de stat din județul Brăila 
s-au extins suprafețele denumite 
„lanuri pentru producția industrială 
de porumb". Este vorba de 21000 
hectare de porumb in intregime er- 
bicidat, la care toate lucrările se fac 
numai cu mijloace mecanizate. Acum 
se controlează eficacitatea erbicide- 
lor, administrîndu-se cele cu rema
nentă foarte redusă. La I.A.S.-urile 
Urleasca, Mircea Vodă, însurăței 
și altele, pe 5 000 hectare de 
floarea-soarelui, unde s-au aplicat 
două erbicide combinate, nu mai sint 
necesare nici un fel de prașile me
canice, decît pe porțiunile de teren 
unde se formează crustă. Din discu
țiile cu numeroși specialiști brăileni 
a reieșit necesitatea aplicării cu dls- 
cernămînt a erbicidelor pe rînd sau 
în doze moderate, combinate cu pra
șilele mecanice, la culturile prăși- 
toare.

De ce micșorați densita
tea plantelor? Calitatea luă
rilor la întreținerea culturilor este 
una din problemele care preocupă in 
mod deosebit, organele județene și 
conducerile unităților agricole. Sint 
însă cazuri cind graba cu care se 
lucrează nu este însoțită de grija 
pentru calitate. Un exemplu. Pe una 
din tarlalele cooperativei agricole 
Cazasu, la prășitul manual al sfeclei 
de zahăr lucrau 50 de cooperatori, 
în urma lor n-a rămas fir de bu
ruiană, dar totodată s-au redus și 
multe plante de sfeclă de zahăr. în 
această unitate sfecla a răsărit neu
niform. De aceea, pe fiecare rînd 
unde au rămas porțiuni mai mari 
sau mai mici fără plante, după ră
sărire, golurile ' au fost completate 
prin semănatul manual pe rînd. Dar 
tocmai aceste plante semănate și ră
sărite mai tirziu sint în mare parte 
dislocate sau acoperite cu pămînt. 
întrucît și în alte cooperative agrico
le se constată existența unor culturi 
prășitoare neuniforme, se impun mă
suri ferme pentru a se preveni mic
șorarea densității,

Pe ogoarele brăilene, ]a întreține
rea culturilor se lucrează în răgazul 
dintre două ploi, în condițiile oferite 
de natură. Se poate însă face mai
mult atît pentru a încheia erbicida-
rea porumbului pe toate suprafețele 
prevăzute, cit și pentru intensificarea 
prașilelor, ori de cite ori o cer cul
turile.

C. BORDEIANU

în comuno Urleasca. județul Brăila, lucrârile de întreținere a culturilor se execută cu maximă atenție pentru combaterea buruienilor și menținerea densității plantelor (fotografia din stingă). 
La cooperativa agricolâ Chiscani (fotografia din dreapta) se recoltează lucerna pentru În6llozare Foto ; iije Pândele

SERGIU CELIBIDACHE
Culmi ale măiestriei artistice
Am participat la re

petițiile si concertele 
dirijate de Sergiu Ce
libidache si de fiecare 
dată am fost copleșit 
de ceea ce auzeam. Nu 
știam ce să admir mai 
intii : logica explicații
lor. naturalețea si sim
plitatea analizelor mu
zicale ce porneau de 
la cele mai mici de
talii și se extindeau pe 
ample suprafețe sono
re. sau modul in care 
multiplele fragmente 
repetate si șlefuite cu 
migală deveneau parte 
componentă a unui 
amplu si expresiv flux 
muzical.

Și cind, în sfirșit, as
cultam fără întrerupe
re opusul respectiv 
simțeam că eram pur
tat pe culmile unor 
trăiri spirituale dense 
si profunde, că ecoul 
vibrațiilor sonore se 
îndepărta nînă la im
posibila lui percepere.

Rar se intimplă ca 
un muzician să pose
de o cultură atit de 
vastă și complexă, o 
profunzime si sensibi
litate artistică alături 
de o intuiție remarca
bilă care cucerește au
ditoriul prin autentici
tatea si puritatea me
sajului său !

Nu voi uita nicioda
tă seara ultimului 
concert, cind iubitorii

Desen de Cik DAMADIAN

artei sunetelor, pre
zent! in sala Ateneu
lui. devenită neîncăpă
toare. prin nesfîrsite 
aplauze, isi manifestau 
entuziasmul pentru va
loarea artistică a ine
galabilelor interpre

tări — interpretări au
tentice de referință in 
aprecierea artei diri
jorale românești — si 
dorința de a-1 revedea 
și reauzi pe maestru.
Dumitru BUGHICI

Moment de referință al stagiunii
L-am cunoscut bine 

pe acest dirijor deplin; 
și ne-am apropiat de 
el. Cum îl priveam la 
un moment dat în ac
țiunea simfonică, lua, 
proiectat pe-o frîntură 
de frescă, o ținută ma
iestuoasă. intangibilă, 
ca la celălalt capăt al 
programului să ro
dească rustic hora, ro
mânește, intr-o imensă 
petrecere populară. 
Făcind muzică alături 
de el sau a.scultîndu-1. 
te <,topești" spiritual- 
mente într-aeelasi ori
zont spațial amplu 
pe care ti-1 configu
rează pe fondul ro
mânesc aperceptiv, 
chiar pe temeiul unor

texte de partituri care 
în catalogări simplifi- 
cante sint plasate in 
cele mai diferite zone 
stilistice si de expre
sie.

Acest mare dirijor 
te scoate in întimpi- 
narea muzicii care este 
pentru toti ea însăși 
dincolo de sunete si 
cuvinte. Uneori com
punerile sl reproduce
rile orchestrale s-au 
întrecut în a atinge sl 
depăși pragul perfec
țiunii. în redarea lui 
Debussy, suna minu
nat o muzică de șoap
te. iar „jerbele" din 
„Serbări" nu fulgerau. 
Coloristica sugestiilor, 
alunecarea intervalică 
(„Sorene") au fost

compuse la Ateneu 
intr-o unică expresie a 
bucuriei regăsirii.

Este dirijorul de
plin. este muzicianul 
perfect. A dat o ca
litate excepțională vi
ziunii și transmiterii 
estetice, a realizat o 
excepțională faptă de 
cultivare, de îmbogăți
re a facultăților recep
tive ale publicului pen
tru adevărul artistic.

Celibidache la pu
pitrul Filarmonicii 
„George Enescu" a 
construit momentul de 
referință al stagiunii 
noastre, a împlinit un 
emoționant, inestima
bil eveniment artis
tic.
Eugen PR1COPE

La cooperativa agricolă Ștlubleni, județul Botoșani, pe terenurile zvîntate 
mijloacele mecanice sint utilizate fără întrerupere

COPIIILOR ȚĂRII 
toată dragostea 
și grija noastră

tv
PROGRAMUL 1

18,00 .Telex
18,03 Teleșcoală
16.30 Curs de limba rusă
17,00 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17.15 Consultații medicale
17,35 Reportaj pe glob : Itinerar tuni

sian
17,55 La izvoarele clntecului sălfijean. 

Muzică din patrimoniul valorilor 
tradiționale ale județului Sălaj

18.15 „Cu ochii larg deschiși spre 
miine". Poem TV

18,40 Film serial pentru copii : Cuore
19,05 Programul Ideologic al partidului 

In acțiune. Documentar TV
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 Totul pentru om, pentru Împli

nirea aspirațiilor sale de bună
stare și civilizație — Documentar 
TV

20,10 Ni-i țara leagăn de împliniri
20,25 „Partidului părinte, și inima și 

gindul". Spectacol dedicat zilei de 
1 Iunie, Ziua internațională pen
tru apărarea copilului

DE LA
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viată pentru luna mai 
1978 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

1) Y.D.E. : 2) P..T.Y. ; 3) C.H.U.; 4) 
N.W.H. ; 5) Z.N.E. ; 6) U.A.O. ; 7) 
C.V.D. ; 8) C.H.R.

Toti asigurații cărora le-au ieșit

Foto: S. Cristian

21,00 Vatra Bălceștllor — destinul unei 
familii

21.20 Teatru TV : „Senin la Retezata" —
de Vasile Nicorovici și George 
Teodorescu. Premieră pe țară. în 
distribuție : Ion Besoiu, Ion Ma
rinescu, Anda Caropol, Vasile 
Pupeza, Valentin Plătăreanu, Ion 
Siminle, Ion Pavelescu, Clody 
Bertliola, Gabriel Oseciuc, Catița 
Ispas, Ileana Stana Jonescu, Cris
tina Deleanu, George Ulmeni,
George Oprina, N. Gr. Bălănescu, 
Gh. Cozorici. Regia artistică :
George Teodorescu

22.20 Telejurnal
22.30 Campionatul mondial de fotbal. 

Meciul de deschidere : R.F.G, — 
Polonia

24,00 închiderea programului

PROGRAMUL 2
20,00 Concertul orchestrei simfonice șl 

al corului de copii ale Radiotele- 
viziunii dedicat Zilei internaționa
le pentru apărarea copilului

21,10 Un fapt văzut de aproape — 
reportaj

21.30 Emisiune de știință. Pietrele da
cilor vorbesc

21,55 Film artistic : „Modelul". Premie
ră pe țară. Producție a studiouri
lor americane. Cu : Rita Hayworth 

• și Gene Kelly. Regia : Charles 
Vidor

23,40 închiderea programului

ADAS
una sau mai multe din aceste com
binații de litere Înscrise in polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa si la următoare
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asiguratii să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

Ziua de 1 iunie, prima zi calendaristică de vară, este închinată 
copiilor, generației de miine a patriei. Întreaga societate ii înconjoară 
pe copiii tării cu toată grija si dragostea, oferindu-le tot ce are mai 
bun și mai de preț, creindu-le condiții optime de creștere ji dezvol
tare armonioasă.

Sănătoși, voinici, 
frumoși

Instituțiile de specialitate au în
ceput un nou studiu — al 5-lea — 
al dezvoltării populației intre 0—18 
ani, studiu ce se efectuează din 7 
în 7 ani, Circa 300 000 de copii și 
tineri constituie un eșantion re
prezentativ pentru tinăra generație, 
care va fi examinat eu cea mai 
mare atenție de către specialiști și 
supus unor riguroase măsurători 
antropometrice. Din primele re
zultate ale studiului reiese că sta
rea sănătății și robustețea copiilor, 
a tineretului patriei sint într„o 
continuă îmbunătățire. Copiii și ti
nerii sint mai inalți, mai bine le
gați, mai frumoși, mai sănătoși.

Pentru îmbunătățirea, în conti
nuare, a asistenței medicale a co
piilor se află In construcție noi 
edificii care vor îmbogăți rețeaua 
sanitară prin sporirea capacității 
bazei materiale. Numărul de pa
turi în spitale și secții de pedia
trie va crește, în acest an. cu încă 
2 500, ajungînd astfel la peste 
24 000 ; în toate dispensarele și po
liclinicile noi, atît din mediul ur
ban, cit și din cel rural, sint pre
văzute și cabinete de pediatrie.

Existenta unei rețele de unități 
bine înzestrate cu aparatura nece
sară, a unui personal medical com
petent au creat posibilitatea orga
nizării de către Ministerul Sănătă
ții a unor «aste acțiuni profilacti
ce in rindul populației infantile. 
S-a introdus, în acest an. suprave
gherea sistematică a stării de să
nătate a tuturor copiilor pină la 3 
ani ; au fost elaborate noi criterii 
medicale de orientare școlară și 
profesională a copiilor in raport 

direct cu capacitatea reală — fizi
că și intelectuală — cu aptitudini
le fiecăruia. In același cadru se 
înscriu și acțiunile menite să sti
muleze alimentația rațională a su
garului, a copilului mic.

Copiii învață, 
copiii creează...

Nu există localitate din tară tn 
care să nu se fi construit școli, 
grădinițe, creșe.

® 90 00Q de copii sint îngrijiți in 
creșe,

• Peste 837 000 sint înscriși în 
grădinițe.

• Peste 3150 000 frecventează 
învățămintul primar și gimna
zial.

• Peste 1000 000 — în învăță- 
mintul liceal.

• 127 000 — in învățămintul pro
fesional.

Concomitent cu însușirea mate
riilor de cultură generală și ,de 
specialitate, pionierii și școlarii 
participă la activitatea cercurilor 
tehnicoraplicative și științifice din 
școli și de la casele pionierilor, 
pregătindu-se pentru muncă și 
pentru viață. Există peste 78 000 
asemenea cercuri, cu mai mult de 
1 800 000 de membri.

Aproape 2 000 000 
de copii 

în marea competiție 
„Cîntarea României"

De la părinți, de la bunici, de la 
învățători, copiii învață să iubeas

că tot ce e mai valoros în cîntecul 
și jocul românesc, al naționalități
lor conlocuitoare, în eadrul celei 
de-a doua ediții a Festivalului na
țional „Cintarea României", faza 
de masă, participă aproape 2 000 000 
de șoimi ai patriei, pionieri și șco
lari, in 77 700 de formații și cercuri 
de creație : peste 9 000 de formații 
corale, 6 267 echipe de teatru, 7 044 
brigăzi artistice, 135 fanfare pio
nierești, 8 800 formații de dansuri 
populare, 3156 cercuri foto, 4189 
cercuri de artă plastică, 298 de ci- 
necluburi etc. Se află în plină des
fășurare și o serie de concursuri : 
„Tinere condeie" — pentru creația 
literară, „Românie, plai de aur" — 
concurs de artă plastică pentru 
șoimii patriei, pionieri și școlari ; 
„Sub flamura partidului creștem 
odată cu țara" — pentru micii ar
tiști fotografi.

Pentru odihnă 
și reconfortare

Deși cataloagele nu și-au spus 
încă ultimul cuvint, vacanța mare 
bate la ușă. Copiii o așteaptă cu 
nerăbdare, cu gindul la zilele pe
trecute in soare, in aer liber, la 
munte și la mare, pe terenurile de 
sport. încă de pe acum. primii 
5 000 de șoimi ai. patriei se afli) în 
taberele de pe litoral. Taberele de 
vară vor găzdui peste 200 000 de 
pionieri și școlari, expedițiile „Cu
tezătorii" vor antrena aproximativ 
20 000 de participanți, iar la ex
cursiile județene și interjudețene 
vor lua parte peste 640 000 de iu
bitori de drumeție. Cele 629 de 
cercuri sportive oferă condiții bu
ne pentru pregătirea în diferite 
discipline. în zilele calde ale ve
rii vor funcționa și 784 de cercuri 
de inițiere pentru înot.

Rodica ȘERBAN

îmi prind mîinile, o țara, într-un nou jurămînt 
Jurămîntul etern al fiilor adevărați 
Al celor ce caută adevărul în marile taine, 
Al celor ce închină lumina numelui tău.
îmi prind gîndurile într-o singură idee 
Ideea nemuririi ce încolțește în fiul, în fiica mea 
în astrul zilei ce-aprinde foc în sufletul poetului, 
îmi prind privirile, o țară, în grosimea cărților 
Unde enigmele au chei și infinitul porți... 
Pretutindeni jurămîntul meu va fi dovada 
Faptelor mari de bucurie și cîntec 
De mult îndelung-căutatului sens al vieții 
îmi prind mîinile, o țară, într-un nou jurămînt 
Cu pași de soare vin în fața ta 
Spre a trăi mereu în prea înalt, în ceea ce 
Se numește cu adevărat — Iubire.

Profira MIHĂILESCU

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe — 
19.
• Opera Română : Liliacul — 19.
• Teatrul de operetă : Oklahoma 
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Mâgureanu): 
Undeva, o lumină — 19.30, (sala 
Grădina Icoanei) : Alibi 19.30.
• Teatrul Mic : „Omul — conti
nuați să puneți întrebări* * — 19.30.

• Cine nu riscă nu ciștigă : VIC
TORIA — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Ultima escapadă a lui Olsen î 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, la grădină — 20, LU

• Teatrul de comedie : Cercul de 
cretă caucazian — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma-
gheru) : Micul infern — 19.30,
(sala Studio) ; Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Serenadă tir- 
zie — 19.30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Rapsodii de 
primăvară — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu*  : Pia
tră la rinichi — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfîrlă 
năzdrăvanul — 10, „Dublu — 
19.30.
• Teatrul „Țăndărică" : Punguța 
cu doi bani — 10, Unde zbori, 
Sperieciori ? — 17.

• Studioul I.A.T.C. : Casa cu 
păpuși (Nora) — 19,30.
• Circul București : „Circul lili
putanilor" de Ia Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

cinema 

CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,30; 20.45, la grădină — 20.
• Fiii „marii ursoaice" : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30,
• 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, FLAMURA — 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Bălănel î FLAMURA — 9.
• Doctorul Poenaru : FAVORTT
— 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, GLORIA — 9; 11,15;
13,30; 15.45; 18; 20.
• Transamerica Express : BUCU
REȘTI — 8,30; 11,15; 14; 16,45;

19.45, EXCELSIOR — 9; 11,45;
14,30; 17,15; 20, MODERN — 9; 12; 
16; 19, la grădină — 20. GRADINA 
CAPITOL — 20,15.
• Program de filme de animație
— 9,30; 11,30; 13,30, Cenușa — 15,30; 
19 : DOINA.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,15.
• Pentru patrie : CINEMA STU
DIO — 10; 13.30; 19, MELODIA
— 9; 12,15; 16; 19,15.
• Aventurile lui Robin Hood : 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20, la grădină —

20.15, GRADINA BUZEȘTI — 20.
• Actorul și sălbaticii (ambele 
serii) — 9,45, Un film de Fede
rico Fellini — 14, Filme de Sabin 
Bălașa - 16,15; 18,30, Candidatul
— 20,30 : CINEMATECA.
• Aurel Vlaicu : VOLGA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15, TO
MIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Urmăriți fără vină ; GRI VIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dragoste și... statistică î FLA- 
CARA — 9; 12.30; 16; 19.
• Gentleman Jim t EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18, GRADINA 
TITAN — 20.

• Septembrie : DACIA — 9; 11,15; 
13.30; 15,45; 18; 20,15.
• Mă voi întoarce Ia Erimo ; 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Mercenarul ; GIULEȘTI — 9;
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• Rătăcire ; COTROCENI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15. ARTA
— 9: 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la 
grădină — 19,30.
• Corsarul ; BUCEGI — 9: 11;
13,15; 15,30; 17,45; 20. la grădină
— 20.
• Ediție specială : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Polițistul pilot de curse : LIRA
— 10; 12; 15,30; 18; 20,15, la gră

dină — 20,15, GRADINA FLACĂ
RA — 20.
• Urgia : PACEA — 16; 18; 20.
• îți dăruiesc un trandafir : 
DUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20,15.
• Bătălia navală din 1894 : VII
TORUL — 15,30; 17,45; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : MIO
RIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• E atît de aproape fericirea : 
POPULAR — 16; 18.
• Sandokan — tigrul Malayeziei: 
FLOREASCA — 15; 17,30; 20.
r Minia : COSMOS — 16; 19.
• Urmărire periculoasă î MUN
CA — 9,30; 12,30; 16: 19.
• Revoltă în Cosmos : PROGRE
SUL — 16; 18; 20.
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Adunări dedicate împlinirii a 130 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică din 1848 și a trei decenii 

de la naționalizarea principalelor mijloace de producție

Cronica zilei ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TUNISIENE
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Prin decret prezidențial, tovarășul 
Iulian Văcărel a fost numit ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în 
Marele Ducat al Luxemburgului. în 
locul tovarășului Alexandru Lăzărea- 
nu, care a fost rechemat in centrala 
M.A.E.

*
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Tunisiene, miercuri a avut 
loc în Capitală o manifestare cultu
rală organizată de Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie româ- 
no-tunisiană, in cadrul căreia criticul 
de artă Constantin Prut a relatat im
presii de călătorie in Tunisia, după 
care a fost prezentat un film docu
mentar.

Au participat Gheorghe Petrescu, 
președintele Asociației de prietenie 
româno-tunisiană, reprezentanți ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste, Ministerului Afacerilor Ex
terne, I.R.R.C.S., Ligii române de 
prietenie cu popoarele din Asia și 
Africa, oameni de artă și cultură, 
studenți tunisieni care învață la 
București, un numeros public.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei Tunisiei.

★
Miercuri s-a închis Expoziția de 

carte și mijloace de informare și 
educare a oamenilor muncii, găzduită, 
de sala Dalles din Capitală. Mărtu
rie plină de semnificații a dezvoltării 
culturii noastre socialiste, a emula
ției creatoare generate de Festivalul 
național „Cîntarea României**,  expo
ziția a prilejuit, timp de trei săptă- 
mini, desfășurarea a numeroase ma
nifestări cu cartea — întîlniri ale 
cititorilor cu scriitori și editori, reci
taluri de versuri, festivaluri literar- 
muzicale. în programul de acțiuni cu 
publicul s-au aflat înscrise „zile**  ale 
principalelor edituri din Capitală și 
din țară. Cu acest prilej au fost lan
sate aproape 40 de volume — noutăți 
de carte social-politică, beletristică, 
științifică, tehnică, de . largă infor
mare, de artă, pentru copii și tine
ret, semnate de autori români și din 
rîndul naționalităților conlocuitoare, 
precum și traduceri din patrimoniul 
literar universal.

Expoziția, prin larga sa diversitate 
tematică, prin selecția reprezentativă 
de lucrări oferite, a constituit o ex
presie elocventă a politicii culturale 
rodnice promovate de partid, o măr
turie a modului in care producția 
editorială, celelalte mijloace de infor
mare și educare a maselor răspund 
sarcinilor majore trasate de Parti
dul Comunist Român. (Agerpres)

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene îmi este deosebit de 
plăcut să vă adresez, in numele poporului român și al meu personal, cele 
mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire personală, de progres șl 
prosperitate poporului tunisian prieten.

îmi exprim încrederea că relațiile de prietenie și colaborare dintre Re
publica Socialistă România și Republica Tunisiană vor cunoaște o dezvoltare 
tot mai puternică în interesul poporului român și al poporului tunisian, al 
cauzei păcii și progresului in lume, pentru instaurarea unei noi ordini econo
mice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

La Iași, Lugoj și Brașov au avut loc. miercuri după-amiază, adu
nări evocatoare dedicate aniversării a 130 de ani de la revoluția bur
ghezo-democratică de la 1848 și a trei decenii de la înfăptuirea de că
tre clasa muncitoare, condusă de partid, a naționalizării principalelor 
mijloace de producție.

Au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii din 
întreprinderi și instituții.

mului. sub conducerea Partidului Co
mmunist Român.

Arătînd că. in ciuda eforturilor fă
cute de nobilimea si regalitatea ma
ghiară. Transilvania si-a menținut, 
timp de peste patru secole, o organi
zare de stat aparte, autonomă 
față de regatul ungar, si si-a 
păstrat denumirea de voievodat, 
comună tuturor țărilor române, vor
bitorul a subliniat că, în cadrul ei, 
românii, ca populație majoritară, 
și-au păstrat organizările teritoriale 
proprii, cunoscute fiind incă din acea 
perioadă „Țara Hațegului* 1, „Țara 
Făgărașului**,  „Țara Bîrsei**,  „Țara 
Maramureșului**  și altele, în care nu 
au putut fi desființate rânduielile 
moștenite de la străbuni.

în contextul acestor evenimente — 
a spus vorbitorul — Brașovul a cu
noscut numeroase acte revoluționare, 
fiind centrul de legătură și colabo
rare între militanții revoluționari din 
cele trei țări românești. Ca și în alte 
împrejurări istorice remarcabile, în 
timpul revoluției de la 1848 s-a ri
dicat la luptă, împreună cu poporul 
român și populația asuprită din rîn
dul naționalităților conlocuitoare. în 
Transilvania, la luptele împotriva 
forțelor militare habsburgice au 
participat și revoluționari maghiari, 
secui și sași. Proclamînd ferm hotă- 
rirea lor de a lupta pentru înfăptui
rea unității naționale, revoluționarii 
români de la 1848 s-au pronunțat, 
totodată, pentru egalitatea tuturor lo
cuitorilor, fără deosebire de neam.

Referindu-se la actul de la 11 
iunie 1948, vorbitorul a arătat că cei 
30 de ani care s-au scurs de la națio
nalizarea principalelor mijloace de 
producție, care au schimbat înfățișarea 
întregii țări, au avut și pentru me
leagurile brașovene profunde semni
ficații economico-sociale. în prezent, 
industria județului Brașov realizează 
în numai cinci zile întreaga produc
ție a anului 1938.

în încheierea adunărilor au fost 
adresate telegrame Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care oamenii muncii — români, ma
ghiari. germani și de alte naționali
tăți — din județele respective îsi ex
primă și cu acest prilej gindurile 
pline de dragoste si recunoștință față 
de secretarul general al partidului, 
.tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
modul strălucit în care conduce des
tinele națiunii noastre, pentru con
secventa sa revoluționară cu care 
militează pentru progresul și feri
cirea întregului popor, pentru afir
marea tot mai prestigioasă a Româ
niei socialiste in lume.

în telegrame se exprimă adeziu
nea deplină a oamenilor muncii fată 
de politica internă și externă a parti
dului si statului nostru, hotărîrea lor 
fermă de a realiza în mod exemplar 
sarcinile și angajamentele asumate 
pe acest an si pe întregul cincinal, 
de a înfăptui marile obiective stabi
lite de Congresul al XI-lpa și de 
Conferința Națională ale partidului.

★
Adunările au fost urmate de pro

grame cultural-artistice.
(Agerpres)
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A venit pe lume și a fost 
registrat la starea 
de-al 3 OOO-lea nou 
acest an în municipiul Galați, 
fapt, este o gălățeancă, pe nume 
Lucica Radu. Primul copil al 
părinților Petre și Tița Radu. 
Tatăl este inginer la Regionala 
de căi ferate, iar mama — pro
fesoară la liceul „Vasile Alee- 
sandri" din localitate. De re
marcat că în anul 1977 la Galați 
s-au născut peste 8 000 de co
pii, deocamdată cifră-record 
pentru localitatea respectivă, 
care se situează intre cele mai 
dinamice orașe din țară și sub 
raportul natalității. După opinia 
lucrătorilor de la starea civilă 
din Galați, se pare că numărul 
bebelușilor din 1978 îl va întrece 
pe cel din 1977. Și, ~ 
se observă, semne 
are...

civilă 
născut I

l
I
I
I
I

I
după cum 
bune anul I

N-o să afle 
niciodată...

vaPeste citeva luni de zile 
veni pe lume un nou copil 
băiat sau fetiță. Poate că unora 
li se pare ciudat că scriem acum 
aceste finduri despre un favt 
încă neîmplinit. Și, totuși, am 
dori ca rindurile de față să se 
constituie intr-un elogiu adus 
vieții biruitoare. Pentru că bă
iețelului sau fetiței care va ve
dea lumina zilei peste citeva 
luni era gata-gata să i se curme 
firul vieții înainte de a începe. 
Noroc că lucrătorii de la postul 
de miliție din Belinț-Timiș 
au surprins-o in flagrant pe 
Eugenia Pava, în timp ce se 
pregătea să întrerupă cursul 
normal al sarcinii unei femei. 
Acum, făptașa va da seama in 
fața legii. In ce ne privește, 
urăm băiețelului sau fetiței tra
diționalul la mulți ani cu sănă
tate și... să nu afle niciodată 
povestea de mai sUs.

Se odihnea...
furînd

Venit la odihnă în stațiunea 
Călimănești — Căciulata, Va
sile lehim, lucrător la ferma 
I.A.S. Șiret — Bacău, a fost ca
zat intr-o cameră cu Ion Vultur 
și Ștefan Peti. Deși venise să se 
odihnească și să-și îngrijească 
sănătatea, deși avea posibilități 
care de care mai atractive pen
tru petrecerea plăcută si utilă a 
timpului liber, V.I. a preferat să 
„muncească". Dar nu oricum, ci 
ca hamal. Mai exact, a luat ba
gajele colegilor de cameră și a 
început să le care spre stația 
de autobuz, incercind să se 
facă nevăzut. Dar n-a izbutit. 
Așa că, deși venise să se odih
nească, pină la urmă și-a găsit 
de lucru cu organele de anchetă 
penală.

De la o frînă 
bruscă

Aflat la volanul unei autodu
be a Întreprinderii de transpor
turi auto Brașov, șoferul Cor
nel S. conducea atent, regu
lamentar. La un moment dat. pe 
drumul național nr. 1 Ploiești 
— Brașov, la kilometrul 97, in 
dreptul localității Băicoi. auto
duba a fost violent tamponată 
de un camion, care venea din 
sens opus.

Din cercetările efectuate la 
fața locului rezultă că de vină a 
fost șoferul de pe autocamion, 
care a. pus o frină bruscă. Din 
această cauză, camionul a dera
pat și tamponarea n-a mai putut 
fi evitată. Omul de la volanul 
autodubei și-a pierdut viața.

Ca-n codru
Înțelegerea 

Drăghici din 
tru paznici ai fermei 
din localitate — Gheorghe Bota, 
S. Vasile, Simion Oprea și Va- 
sile Scurtu — s-a încheiat repe
de. Drăghici le-a dat 2 000 de 
lei, iar ei i-au dat voie lui si 
celor doi cumnați ai săi (Virgil 
și Alexandru Negrea) să care. în 
miez de noapte, cu două auto
turisme proprietate personală 
nu mai puțin de 429 pui'a circa 
un kilogram fiecare plus vreo 
750 kg de furaje combinate. Di
mineața. Drăghici și cumnațiî săi 
au plecat cu puii în satul Dum- 
brăvița. unde i-au vindut... ca la 
piață, cu 15 lei bucata. Cînd era 
aproape de sfirșitul vînzării 
puilor. Drăghici s-a pomenit cu 
un echipaj al miliției, moment 
în care i-a pierit... piuitul. 
Acum. împreună cu cumnații și 
cu cei patru foști paznici, Dră
ghici va răspunde in fața legii.

Minciuna

dintre Gheorghe 
Codlea si cei pa- 

avicole

are picioare 
scurte

ru- 
cu- 
din 

Dinu 
înșele 

sanitare

Nu de mult, relatam în 
brica noastră, sub titlul „Pe 
vînt de onoare", citeva 
„isprăvile" unui oarecare 
Costel, care reușise să 
vigilența unor cadre
din circumscripția Beclean și de 
la Spitalul județean Bistrița. 
Dar și in cazul lui s-a adeverit 
zicala cu minciuna care are pi
cioare scurte. In realitate. Costel 
se numea Handra Constantin și 
este de fel de prin județul lași. 
Firește, nu era nici profesor, 
cum îi plăcea Să se recomande, 
iar boala de care suferea nu se 
chema nevralgie, ci... escroche
rie. După atitea falsuri și 
fals, urmează întocmirea 
dosar cu acte după toate 
Iile legii.

Rubrics realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondentiloi 
„Scinteii"
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La adunarea desfășurată la Tea
trul Național „Vasile Alecsandri**  
din Iași a vorbit tovarășul Ton Ili
escu, membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Iași al P.C.R.. președintele 
Consiliului popular județean, care a 
spus : Revoluția de la 1848 repre
zintă momentul istoric în care po
porul român, constituit în națiune, 
și-a afirmat deschis și puternic ho- 
tărîrea de a intra în rîndul națiuni
lor civilizate, de a-și făuri liber și 
demn o societate în acord cu aspi
rațiile sale fundamentale. Procla- 
mind ferma lor hotărire de a lupta 
pentru înfăptuirea unității națipna- 
le, revoluționarii români de la 1848 
s-au pronunțat totdeauna pentru e- 
galitatea tuturor locuitorilor, fără 
deosebire de neam.

Referindu-se la revoluția din 
Moldova, care a început la Iași, vor
bitorul a menționat : orașul nostru 
a înscris în istoria României pagini 
de nobile și glorioase tradiții, pe care 
evocarea de azi le readuce vii în 
memoria și conștiința noastră cu 
putere de simbol, mareînd o întrea
gă epocă de strălucită afirmare na
țională și socială a poporului român. 
Planul realizării unei armate româ
nești împreună eu revoluționarii din 
Transilvania și Banat, adeziunea care 
a imbrăcat numeroase forme con
crete cu lupta revoluționară de pes
te Milcov sint semnificative in acest 
sens. în context, au fost evidențiate 
strînsele legături ale revoluționari
lor din Moldova cu cei din Munte
nia și cu conducătorii revoluției din 
Transilvania.

în continuare, vorbitorul a spus : 
Naționalizarea principalelor mijloace 
de producție de la 11 iunie 1948 a re
prezentat un alt moment istoric din 
viata poporului nostru, una din vic
toriile decisive ale oamenilor muncii 
ce avea să pună temelie trainică vii
toarei dezvoltări socialiste a tării.

Politica partidului de industriali
zare socialistă a tării, de dezvoltare 
a forțelor de producție a sporit po
tențialul economic al patriei, a dus 
la creșterea nivelului de trai, asi- 
gurînd consolidarea tot mai puterni
că a independentei si suveranității 
naționale. Vorbitorul a arătat că un 
obiectiv de prim ordin al întregii 
politici economice a partidului este 
preocuparea de a asigura repartiza
rea rațională, armonioasă a forțelor 
de producție pe întregul teritoriu al 
țării. Județul Iași — a precizat el — 
a beneficiat din plin de roadele po
liticii economice a partidului nostru. 
Dacă în urmă cu 30 de ani județul 
Iași participa la producția industria
lă a țării cu mai puțin de 0.1 pro
cente, nivelul producției industriale 
atinge în prezent echivalentul pro
ducției întregii țări din 1948.

în cuvîntarea rostită la adunarea 
ce a avut loc în orașul Lugoj, to
varășul Mihai Telescu. membru su
pleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R.. președintele Consiliului popu
lar județean, a arătat că revoluția de 
la 1848 din țările române a avut 
cauze proprii decurgînd din conținu
tul obiectiv al dezvoltării societății 
noastre, caracterizat de necesitatea 
înlăturării rînduielilor feudale și a 
dominației străine, din convergența 
legăturilor economice și sociale pro
prii ale celor trei provincii româ
nești. Avînd un caracter unitar, re
voluția a prilejuit și maselor asuprite 
din Banat afirmarea hotărîtă a aspi
rațiilor de libertate națională si pro
gres social. Masele românești din 
această parte a țării, a spus vorbi
torul. se afirmau cu hotărire pen
tru recunoașterea egalității lor în 
drepturi cu celelalte naționalități 
conlocuitoare. Faptul că revoluția din 
Banat a fost parte organică a revo
luției din tarile române este atestat 
de caracterul unitar al obiectivelor 
programatice, de sprijinul armat pro
mis revoluționarilor din Moldova și 
Țara Românească „dacă acestea vor 
fi atacate11. în context, vorbitorul s-a 
oprit pe larg la rolul și semnificația 
adunării de pe Cîmpul Libertății din 
Lugoj din iunie 1848.

Idealurile pentru care au luptat 
revoluționarii de la 1848 — a arătat 
în continuare vorbitorul — și-au gă
sit cu adevărat împlinirea în anii 
construcției socialiste, sub conducerea 
Partidului Comunist Român. Printr-o 
coincidentă istorică, după un secol 
de la proclamarea primului guvern 
revoluționar în Țara Românească, la 
11 iunie 1948 s-a înfăptuit ac
tul naționalizării principalelor 
mijloace de producție, cuceri
re revoluționară esențială a clasei 
muncitoare, la care oamenii muncii 
din județul Timiș ati participat ac
tiv. în cele trei decenii care au tre
cut de atunci, asemenea întregii țări, 
și județul Timiș a cunoscut o puter
nică dezvoltare economică si socială, 
industria t.imîseană realizînd acum 
în numai 15 zile producția anului 
1938.

La adunarea organizată la Brașov 
a vorbit tovarășul Gheorghe Dumi- 
trache. prim-secretar al Comitetului 
județean. Brașov al P.C.R'.. pre
ședintele Consiliului popular jude
țean. care a arătat că sărbătorirea 
celor două evenimente constituie un 
nou prilej de evocare a glorioasei 
istorii a poporului român si a con
tinuității sale milenare în spațiul 
geografic al vetrei Strămoșești, a 
luptelor purtate împotriva asupritori
lor străini, pentru libertate socială si 
națională, pentru transformarea re
voluționară a societății si a marilor 
realizări dobîndite. în anii socialis
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Ieri, în „Cupa balcanică" la fotbal

ROMÂNIA - BULGARIA 1-1
intr-o întîlnire... de palmares

Prima noastră reprezentativă fiind 
calificată pentru finala „Cupei balca- 
nice“ incă de la acel 2—0 reușit la 
București în compania Bulgariei. în- 
tilnirea .de ieri, de la Sofia. între a- 
celeași partenere, a avut doar o va
loare de palmares; palmares care ră
mâne net favorabil fotbaliștilor noș
tri, ei reușind pină acum 17 victorii 
și patru egalități in cele 27 întîlniri 
directe.

Dorind să realizeze, în sfîrslt, un 
rezultat favorabil — care ar fi fost 
primul din numeroasele lor întîlniri 
internaționale ale actualului sezon — 
fotbaliștii țării-gazdă au început fur
tunos partida : în primul minut, Ră- 
ducanu a scos greu in corner o min
ge periculoasă, iar în minutul 16 
Mladenov a și deschis scbrul. în
scriind din 16 metri printr-o lovi
tură liberă care a găsit o spărtură 
în zidul nostru ce încă se mai aran
ja (după cum se vede, fazele fixe 
continuă să ne facă zile negre !). în 
continuare, echipa noastră reușește, 
treptat, să echilibreze jocul, creează 
citeva faze periculoase în careul ad
vers și. in minutul 34, după ce Dudu 
Georgescu este faultat pe la 20 me
tri de poarta lui Staikov, Iordănescu 
execută magistral, parcă pune min
gea cu mina în plasă și... 1—1. Pină 
la sfirșitul reprizei echipa noastră 
domină și-și creează alte ocazii (în 
minutul 40, într-o singură fază este 
de două ori pe picior de a înscrie).

fotbaliștii bulgari fiind doar o singu
ră dată periculoși în fata lui Rădu- 
canu. După această repriză, în ge
neral echilibrată. încheiată cu 
un bun final al tricolorilor noștri, 
repriza a doua a părut multă vreme 
anostă. Gazdele au exercitat o pre
siune prelungită, dar apărarea noas
tră a rezistat bine, iar după intrarea 
lui Bălăci (min. 64) jucătorii noștri 
au reușit din nou citeva acțiuni de 
atac spectaculoase. Nivelul general 
al reprizei a fost însă sub nivelul 
primei părți.

Antrenorii Ștefan Covaci, vicepre
ședinte al F.R.F. cu probleme teh
nice. și Ion Voica au folosit urmă
toarea formație : Răducanu — M. 
Zamfir. Mehedințu. Păltinișan, Vigu 
— Sătmăreanu. Iordănescu, Bol&ni — 
Crișan. Dudu Georgescu. C. Zamfir 
(Bălăci).

Cu această partidă, echipa noastră 
termină neînvinsă întrecerile grupei 
(două victorii acasă, două egalități in 
deplasare) si va juca finala compe
tiției cu invingătoarea dintre Iugosla
via și Grecia. Totodată, cu acest 
meci echipa noastră încheie si o pe
rioadă de încercări si testări în ve
derea găsirii și închegării unei noi 
reprezentative. Sint destule fapte și 
va fi suficient timp la vară pentru 
a se trage linie si a se porni în toam
nă cu un lot definitivat, cel mai bun 
pe care-1 poate alcătui fotbalul nos
tru la ora actuală.

...Și reprezentativa de tineret s-a calificat în finală
Tot ieri, la Tîrgoviște, reprezenta

tiva de tineret. într-o nouă alcătuire, 
a jucat primul ei meci oficial din 
acest an. Parteneri — „cadeții**  
bulgari.

Scorul a fost, de asemenea, 1—1, 
rezultat cu care tinerii noștri cîștigă 
și ei grupa, calificindu-se astfel in 
finala balcanică — unde, la fel ca 
seniorii, urmează să aibă în față

echipa învingătoare dintr-o viitoare 
partidă Iugoslavia — Grecia.

După cum s-au desfășurat lucru
rile la Tîrgoviște am putea spune : 
„Cămătaru — selecționata de tine
ret a Bulgariei 1—1“. Desigur, repre
zentanții noștri au evoluat în for
mație completă : Cristian — I. Ma
rin. Ene. Stancu, Elisei — Ignat, Va- 
manu (Șt. Popa). Țicleanu — Nucă 
(Ad. Ionescu), Cămătaru. Cernescu. 
Numai Cămătaru însă onorindu-și 
cum se cuvine rolul de căpitan de 
echipă — *a  jucat de nota 10 și s-a 
zbătut pe viață și pe moarte pentru 
un rezultat bun.

Pină in minutul 26, pe teren s-au 
văzut numai oaspeții, care alergau 
mult și repede, pasau prin devieri și 
amenințau poarta. în minutul 24 au 
și în scris (Naidenov, lovitură liberă 
de la 22 m deviată de zid), iar apoi 
au mai creat de două ori panică in 
careul nostru. în min. 26 înregistrăm 
însă primul șut Spre poartă al echi
pei noastre (Ignat), iar peste alte 
două minute o centrare șutată a lui 
Cernescu este reluată splendid de 
Cămătaru, printr-o execuție tehnică 
ce se vede rar. direct sub bară : 1—1. 
Pină la pauză nu se mai intimplă 
nimic notabil. După pauză. Cămătaru 
creează ocazii peste ocazii, dar co
legii săi le risipesc. Jocul nostru se 
mai ordonează după intrarea lui Șt. 
Popa, portarul bulgar „scoate**  mi
raculos două mingi trimise cu 
capul spre plasă de același Cămă
taru. iar in min. 72 Cernescu ratea
ză... ca la Ploiești.

Satisface calificarea (fără nici o 
înfringere în grupă), dar echipa noas
tră de tineret, altfel talentată, mai 
trebuie să mai lucreze pentru omo
genizare și pentru construirea jocu
lui la mijlocul terenului.

G. M1TRO1
★

La Cluj-Napoca, lotul olimpic a 
susținut ieri un meci de verificare 
in compania unei selecționate locale 
alcătuite din jucători de la C.F.R. 
și „U“. în. mod surprinzător, gazdele 
au învins cu... 7—2 (3—1).
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1 26226 98 50 000
1 212765 /42> 50 000
1 04194 98 40 000
1 12284 123 40 000
1 38156 IU 40 000
1 84334 30 000
1 41845 30 000
1 99859 30 000
1 69523 30 000
1 05417 25 000
1 26124 25 000
1 49348 25 000
1 63954 105 25 000
1 03890 04 25 000
1 23028 120 20 000
1 32619 71 20 000
1 49583 79 20 000
1 12130 108 20 000
1 17357 70 20 000
1 62101 fii 20 000
1 39346 (77^ 15 000
1 24236 95 15 000
1 83267 97 15 000
1 38854 24 15 000
1 29704

Termi
nația 
seriei 
obli

gațiu
nilor

63 15 000

100 377 120 5 000
100 135 56 3 000
100 139 1 000
100 082 1 000
100 598' yRy 1 000
100 203 1(19 1 000
100 773 116 1 000
100 970 113 1 000

1 000 74 100 800
1 000 13 80 800
1 000 61. 800
1 000 18 800
1 000 60 800
1 000 57 123 800
1 ooo 21 94 800
1 000 07 05 800
1 000 34 800
9 825 TOTAL 9 260 000

Cîștigurile revin întregi obligațiu
nilor de 200 de lei. în valoarea cîști- 
gurilor este cuprinsă și valoarea no
minală a obligațiunilor ieșite cîștigă- 
toare.

Plata cîștigurilor se efectuează prin 
sucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul 
zero de Ia serie nu se ia în consi
derare.
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NUMERELE EXTRASE 
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Extragerea I : 5 37 32 25 33 18
Extragerea a Il-a : 8 22 1 39 17 20

Excelenței Sale Domnului HEDI NOUIRA
Primul ministru al Republicii Tunisiene

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Tunisiene am plăcerea șă vă 
adresez felicitări cordiale și cele mai bune urări de sănătate și fericire per
sonală, de prosperitate poporului tunisian.

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Vocațiile noi ale ,,orașului-erou“
Tunisia este compa

rată în ghidurile turis
tice cu o navă stră
veche ancorată la por
țile mediteraneene ale 
Africii. într-adevăr. 
conturul alungit al 
hărții acestei țări, po
ziția sa geografică la 
țărmurile ' septentrio
nale ale continentului 
și mai ales bogatele 
comori ale trecutului, 
pe care vizitatorul le 
intîlneste pe păm intui 
legendarei Cartagine. 
îndreptățesc asocierea 
acestei, imagini su
gestive cu numele 
Tunisiei.

Inestimabila „încăr- 
cătură**  a istoriei o 
descoperi printre rui
nele cetății lui Hanni
bal sau în sălile mu
zeului Bardo din Tu
nis. celebru pentru 
colecția sa de mo
zaicuri romane. Iar la 
Bizerta, „orasul-erou“. 
călătorul descifrează 
lecțiile istoriei mai re
cente. care vorbesc 
despre lupta poporului 
tunisian pentru inde
pendentă. luptă încu
nunată de victorie la 
1 iunie 1956.

Astăzi. ,.orasul-erou“ 
se afirmă tot mai pu
ternic ca un „oraș al 
otelului și petrolului**,  
devenind un simbol al 
luptei pentru dezvol
tare. în primii ani 
dună independentă, 
aici s-au construit un 
modem combinat side
rurgic și o uriașă ra
finărie. Tot aici s-a 
deschis șantierul u-

nuia din cele mai mari 
porturi ale Africii, iar 
in curînd vor fi date 
în funcțiune o uzină 
de laminate si o fabri
că de ciment. La Bi- 
zertâ. ca si în atîtea 
alte orașe ale Tunisiei 
contemporane, te in- 
tilnesti cu ceea ce s-ar 
putea numi ..istorie la 
timpul prezent**.  Este 
istoria nouă a unui

ÎNSEMNĂRI 
DE CĂLĂTORIE

popor hotărît să se 
desprindă din chingile 
subdezvoltării și șă .se 
înalțe spre orizonturi
le progresului si civi
lizației.

Despre obiectivele 
actualului plan cin
cinal (1977—1981) de 
dezvoltare economică 
și socială a țării 
ne-au vorbit. în cursul 
unei recente viziț 
te, factori respon
sabili. specialiști. Am 
reținut aprecierea u- 
nanimă a acestora că 
tara parcurge actual
mente „etapa decolă
rii economice**.  în cele 
peste două decenii 
care au trecut de la 
cucerirea independen
tei. eforturile au fost 
orientate spre indus
trializare. spre dezvol
tarea generală a eco
nomiei tării. Noul 
plan prevede. în esen
ță. valorificarea cit

mai eficientă a resur
selor naționale în fo
losul propășirii tării, 
semnificativ fiind fap
tul că peste două 
treimi din totalul in
vestițiilor (ce depă
șește de patru ori 
suma corespunzătoare 
celor cinci ani ante
riori) vor fi dirijate 
spre sferele hotărîtoa- 
re ale economiei, în
deosebi industria mi
nieră și energetică. A- 
gricultura. care înglo
bează mai bine de ju
mătate din populația 
activă a tării, urmea
ză să asigure aprovi
zionarea ne plan in
tern cu principalele 
produse alimentare.

în acest peisaj al 
înnoirilor. călătorul 
român va descoperi cu 
satisfacție roadele tot 
mai bogate ale coope
rării economice, pe 
multiple planuri, din
tre România si Tuni
sia. care beneficiază 
de cadrul fertil stabi
lit cu prilejul vizitelor 
reciproce la cel mai 
înalt nivel la Bucu
rești și Tunis.

Realizarea obiecti
velor de dezvoltare, ca 
rezultat al aspirațiilor 
de progres ale națiu
nii. al voinței condu
cerii sale politice de a 
le transpune în fapte, 
prefigurează în mod 
convingător înscrierea 
Tunisiei pe orbite tot 
mai inalte ale pro-» 
greșului și civilizației.
Viorel POPESCU

Și unde se lucrează cu tonele 
rămine important gramul

(Urmare din pag. I)

încă o remarcă : albumele de croire 
elaborate de Institutul de cercetări 
și proiectări navale Galați, căutările 
proprii au ridicat la 88 la sută coefi
cientul de utilizare a tablei în șan
tierele noastre navale, performanță 
comparabilă cu realizările din străi
nătate. Nimeni însă nu socotește că 
s-a ajuns la punctul terminus...

— Experimentul cu o singură tă
ietură v-a dat cîștig de cauză. Dar 
calculele făcute „pe picior**,  atunci, 
au rămas „în picioare**  ?

— întocmai, confirmă interlocuto
rii noștri. Cu o singură rezervă, to
tuși. Ceva n-a putut fi cuprins in 
aceste înmulțiri, scăderi. împărțiri, 
adunări. Un cîștig la fel de mare : 
instaurarea obișnuinței de a nu fi 
robul lucrului intrat în obișnuință.

Căci lucrul intrat in obișnuință, 
rutina sint adesea o sursă de risipă. 
Așa. de pildă, pietrele abrazive se 
risipeau pină de curînd in secție 
cum rătăcesc unii, prin buzunare, 
măruntele monezi de cinci bani. S-a 
ridicat chestiunea și în adunarea de 
partid. Si in cele de sindicat. U.T.C. 
Dar neglijenta continua. Unora 
parcă le intrase in reflex, Cînd erau 
trași de minecă, replicau puși pe 
harță : „Am ajuns să ne încurcăm în 
fleacuri ? Mai lăsati-ne să ne 
vedem și de treabă**.  Și, cu toate că 
n-o spuneau direct, destui gîndeau 
cam asa : „Pietrele astea se vor ri
sipi atita timp cît se construiesc va- 
poare“. Primul care a reacționat ferm 
a fost sculerul Constantin Țanea. De 
la o vreme a început să-și facă un 
obicei : cutreiera hala în lung și-n 
lat și culegea de pe jos pietre abra-

zive. Unele nefolosite, altele ajunse 
doar la jumătatea -uzurii.

— Tovarășul ne creează greutăți, 
s-au ridicat constructorii. în loc să-și 
facă datoria la el in sculărie, aleargă 
prin hală după potcoave de cai 
morți...

— ...Ba. pietre abrazive... Uite, la 
locul de muncă al tovarășului cutare 
am găsit patru bucăți azvirlite ; la 
locul de muncă al echipei cutare 
trei, la...

— Stai, tovarășe, că nu-nțelegem 
un lucru : ești sculer ori responsabil 
cu observațiile 7

— „înțelegerea**  asta am lămurit-o 
pe parcurs, spune Constantin Țanea. 
înainte, la un singur raid prin hală 
„recoltam**  cite 30—40 de pietre 
abrazive. Acum nu prea se mai 
ivește prilejul. Spre bucuria con
structorilor. Dar și a mea... Da, re
cunoaște Țanea. Sint zgircit cu ri
sipa de orice fel. Aici, acasă, ori
unde s-ar produce ea. Pentru sim
plul motiv : mi se pare o prostie 
— repet : o prostie ! — să irosești 
ceea ce tot tu ori alții s-au trudit 
să adune. După mine, omul este mai 
demn de respectat cu cit știe să 
respecte munca lui și a celor din jur.

Sculerul ia în mînă o piatră abra
zivă, in parte tocită :

— Uitați, viața acesteia a ajuns la 
jumătate. De ce s-o aruncăm acum, 
cind se mai poate învîrti cu folos 
sute de mii de ture ? Timp în care 
vom dovedi respect și mai mare pen
tru munca celor care au făcut aceste 
scule. Timp cu care se va prelungi 
firesc viața acestora.

Și arată spre raft, unde stau rîn- 
duite. în așteptare, zeci și sute de 
pietre abrazive ?

Făurite și ele de mîna omenească.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

și 4 iunie. In țară : Vreme in general 
frumoasă, cu cerul variabil. Averse 
Izolate de ploaie se vor semnala mal 
ales în zonele de deal șl de munte,

îndeosebi în cursul după-amiezelor. 
Vintul va sufla slab, pină la moderat. 
Temperatura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între 6 si 16 gra
de, iar maximele între 18 șl 28 de gra
de, local mai ridicate. Izolat. în Tran
silvania și in zona de munte, se va 
produce ceată. In București : Vreme 
în general frumoasă, cu cerul variabil, 
favorabil aversei de ploaie, la începu
tul intervalului. Vînt slab, pină la mo
derat. Temperatura In creștere.

• O COLECȚIE A LI
TERATURII UNIVERSALE.
Editura „Hudojestvennaia lite- 
ratura**  din Moscova a incheial 
tipărirea colecției monumentale 
intitulate „Biblioteca literaturii 
universale**.  Cele Î00 de volume 
ale lucrării cuprind capodopere 
ale literaturii clasice a lumii : 
de la drama antică oină la „tan- 
ka“, clasicul poem nipon alcă
tuit din cinci versuri, și de la 
lirica arabă din antichitate pină 
la romanul psihologic al seco
lului XX, însoțite de articole 
introductive, note, comentarii și 
ilustrații. în „B.L.U.**  s-au pu
blicat 25 800 de titluri, reprezen- 
tind operele unui număr de 3 235 
de autori.

• MOLIERE, VEDETĂ 
A ECRANULUI. „Patronul**  
comediei franceze și în același

timp unul din marii dramaturgi 
ai literaturii universale. Moliere. 
a fost, duminică, la Cannes, ve
deta celei de-a șaptea arte oda
tă cu prezentarea pe ecran, in 
cadrul Festivalului internațional 
al filmului, a pelicplei „Moliere**,  
semnată de Ariane Mouchkine 
și ai cărei interpreți sint ac
tori ai teatrului francez „Du 
Soleil**.  Este vorba de o realiza
re cinematografică ce îl face să 
retrăiască pe Moliâre în epoca 
lui Ludovic al XIV-lea. Filmul, 
care a durat patru ore, a nece
sitat peste doi ani de muncă. în
tre care șase luni pentru tur
nare și alte șase pentru montaj. 
La filmare au participat 300 de 
figuranți și au fost folosite 1 000 
de costume ; a fost, de aseme
nea, creat special un „oraș-de- 
cor“ in pădurea Vincennes, oraș 
pe care realizâtoril săi l-au nu
mit „micul Hollywood al secolu
lui ăl XVII-lea“.

• PROSPECȚIUNI PE
TROLIERE. Companiile ame
ricane au început prospecțiunile 
petroliere în zona canyonului 
Baltimore, din platoul continen
tal al Atlanticului. Potrivit esti
mărilor, rezervele de țiței de 
aici pot atinge 1,4 miliarde ba
rili, la ele adăugindu-se canti
tăți însemnate de gaze naturale, 
în regiunea unde au loc explo
rările, adincimea apei este de 
130 m. Potrivit experților, zăcă
mintele se află la 2 600—4 600 m. 
Platoul continental al Atlanticu
lui constituie ultima zonă majo
ră din S.U.A. unde nu au fost 
efectuate prospecțiuni petroliere.

• 1 500 ORE SUB 
PĂMINT. Doi studenți bul
gari au întreprins un experi
ment menit să evidențieze mo-

DE PRETUTINDENI
dificările fiziologice și psiholo
gice care au loc în condițiile 
unei izolări totale față de obiș- 
nuiții agenți exteriori de iritabi- 
litate. Ei au coborît într-o peș
teră din nord-vestul Bulgariei 
pentru a petrece două luni la 90 
metri sub pămint. Speologii a- 
matori au păstrat o legătură te
lefonică. unilaterală, cu exterio
rul, fără să poată recepționa 
vreun mesaj din afară. încă din 
primele zile au pierdut noțiunea 
timpului, ciclul de 24 de ore pre- 
lungîndu-se pină la 45 de ore. 
Dacă la început comunicările lor 
cu echipa de intervenție erau 
dese, ele s-au rărit după trei 
săptămîni. Treptat, starea de 
nervozitate a crescut, fără să 
depășească, totuși, anumite li

mite. în luna a doua de izolare 
au apărut semne tot mai pro
nunțate de oboseală fizică, în 
schimb a crescut consumul de 
hrană și de lichide. După 1 500 
de ore petrecute în peșteră, me
dicii aveau să constate că cei 
doi tineri au totuși o condiție 
fizică și psihică bună.

• O IMPORTANTA 
DESCOPERIRE ARHEO
LOGICĂ, prin care se atestă 
că prezenta omului pe continen
tul australian datează de peste 
100 000 de ani, a fost făcută de 
doi antropologi. Este vorba de 
un depozit descoperit în stratu
rile aluvionare ale rîului Mur
chison, din vestul continentu
lui, care conține fosile umane și 
obiecte din os și piatră. Pînă în 
prezent se considera că prezența

omului pe continentul australian 
datează de numai 40 000 de ani.

• CAP LIMPEDE Șl 
MINĂ SIGURA, ca”2* mul- 
tor accidente de circulație este 
o pierdere bruscă, totală sau 
parțială, a simțului tactil al con
ducătorului auto. Medicii elve
țieni care au ajuns la această 
concluzie sint de părere că o re
ducere cît de mică a simțului 
tactil afectează capacitatea de a 
aprecia corect unghiul volanului 
la curbe sau intensitatea apăsă
rii pe pedalele frinei sau acce
lerării. O astfel de diminuare a 
simțului tactil este deseori ur
marea consumului de alcool sau 
al unor medicamente. Și, după 
părerea specialiștilor elvețieni, 
alcoolul, în cantități oricît de 
mici, înainte de a „urca la cap“, 
coboară în... mîinî.

• CALITATEA APEI. 
Cu ajutorul unei instalații puse 
la punct de către specialiști ai 
Academiei de științe a R.P. Po
lone se poate realiza o supra
veghere automată și continuă a 
calității apei potabile, a conți
nutului ei in săruri minerale. O- 
riee urmă de poluare este 
prompt semnalată. Se mai află, 
de asemenea, in faza de testare 
un aparat ce controlează conți
nutul de ozon al apei și indică 
orice deviere de la limitele nor
male.

• RECORD BIZAR. 
La Newcastle, în Australia, Dale 
Buggins, un tinăr de 17 ani, a 
realizat un original record mon
dial, reușind să efectueze cu 
motocicleta un salt peste 25 de 
automobile așezate unul lingă 
altul. Precedentul record, un 
salt peste 19 automobile, apar
ține unui american.

i_
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Pe toate meridianele globului, viu interes, aprecieri elogioase

AMPLUL ECOU INTERNATIONAL AL VIZITEI
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
In țări socialiste din asia

„România a ajuns să simbolizeze exemplul aproape ideal al modului in care 
un stat trebuie să-și desfășoare politica externă în lumea contemporană"

înscriindu-se ca un eveniment de primâ importanță în cronica.rapor
turilor de prietenie tradițională și strinsă conlucrare ale României socia
liste cu Republica Populară Chineză, Republica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Socialistă Vietnam, Republica Democrată Populară 
Laos și Kampuchia Democrată, ca o nouă și importantă contribuție a 
partidului și statului nostru, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la promovarea politicii de unitate și solidaritate a țării noastre cu toate 
țările socialiste, vizitele oficiale de prietenie întreprinse de

tovarâșul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
țări ale Asiei, convorbirile purtate cu conducătorii de partid și de stat, 
rezultatele fructuoase ale acestor convorbiri au stîrnit un larg ecou 
internațional, găsindu-și, totodată, o largă reflectare în presa mondială.

Cotidiane de mare tiraj, posturi de radio și televiziune din țări cu 
cele mai diferite sisteme sociale și politice, toate marile agenții de 
presă internaționale au consacrat spații largi reflectării principalelor 
momente ale noii solii de pace și prietenie, cooperare și solidaritate a 
inalților soli ai poporului român în țări socialiste din Asia.

Ziarele „PRAVDA". „TRUD", 
„KOMSOMOLSKAIA PRAVDA". 
„SELSKAIA JIZN". „KRASNAIA 
ZVEZDA". „SOTIALISTICESKAIA 
INDUSTRIA". „SOVETSKAIA ROS- 
SIA", „MOSKOVSKAIA PRAVDA", 
alte cotidiane ale Uniunii Sovietice, 
precum si posturile de radio si tele
viziune sovietice au relatat despre 
vizita tovarășului Nicolae Ceausescu 
în R.P. Chineză. în R.P.D. Coreeană, 
R. S. Vietnam. R.D.P. Laos si Kam
puchia Democrată, despre convorbi
rile cu conducătorii acestor țări, des
pre documentele semnate si înțele
gerile convenite. Astfel, relațînd 
comunicatul publicat' la încheie
rea vizitei la Phenian, agenția 
T.A.S.S. subliniază între altele că. în 
timpul convorbirilor, delegațiile de 
partid și de stat ale României si 
R.P.D. Coreene au efectuat un amplu 
schimb de păreri în probleme aîe 
lărgirii continue si întăririi relațiilor 
de prietenie si colaborare între parti
dele. guvernele si popoarele celor 
două țări, precum si în probleme 
internaționale care prezintă interes 
reciproc. Declarația comună semnată 
de președinții Nicolae Ceausescu și 
Kim Ir Sen — precizează agenția
— afirmă hotărirea celor două părți 
de a întări prietenia si colaborarea 
cu toate țările socialiste.

Agenția T.A.S.S. descrie amplu 
mitingul prieteniei organizat în o- 
noarea înaltilor soli ai poporului ro
mân în capitala Republicii Socialiste 
Vietnam, difuzînd acele extrase din 
cuvintările rostite de tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Le Duan, care 
dau expresie bucuriei cu care po
porul vietnamez a întîmpinat dele
gația de partid si de stat a tării 
noastre, sentimentelor de recunoștin
ță pentru sprijinul multilateral acor
dat de România luptei sale pentru 
apărarea ființei naționale, indepen
dentei naționale, pentru refacerea si 
consolidarea economiei naționale. De 
asemenea. T.A.S.S. a preluat pasaje 
din declarația româno-vietnameză 
care reafirmă hotărirea celor două 
părți de a contribui la consolidarea și 
dezvoltarea prieteniei frătesti si a 
colaborării țărilor socialiste. Părțile
— se arată în relatarea agenției so
vietice de presă — se pronunță pen
tru sprijinirea luptei popoarelor din 
Asia de sud-est pentru independentă 
națională, democrație și pace, 
pentru lichidarea bazelor militare 
imperialiste de pe teritoriile lor. Ele 
consideră că problemele relațiilor 
dintre Vietnam si Kampuchia trebuie 
să fie soluționate prin mijloace paș
nice. pe calea tratativelor.

Relatări despre „Turneul asiatic al 
președintelui Nicolae Ceausescu" au 
apărut si în ziarele cehoslovace. Co- 
tidianele „RUDE PRAVO". „PRAV
DA". „PRACE", „LIDOVA DEMO- 
KRACIE", „MLADA FRONTA" sem
nalează încheierea acordului pe ter
men lung de colaborare economică 
și tehnică între Republica Socialistă 
România si Republica Populară Chi
neză. Presa cehoslovacă a marcat, 
de asemenea, convorbirile purtate de 
tovarășul 1Nicolae Ceaușescu în R.P.D. 
Coreeană, subliniind hotărirea celor 
două părți de a dezvolta în conti
nuare colaborarea lor multilaterală, 
evocînd documentele semnate la Phe
nian, convorbirile avute în R.S. Viet
nam, R.D.P. Laos și în Kampuchia 
Democrată.

Momentele importante ale vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
cele cinci țări din Asia și-au găsit, 
de asemenea, reflectarea in ziarul 
„NEUES DEUTSCHLAND" din R.D. 
Germană, ca si în'materialele trans
mise de agenția A.D.N.

Spatii ample au rezervat reflectării 
vizitei, semnificațiilor ei în contextul 
actualei situații din lume ziarele din 
R.S.F. Iugoslavia, ca si agenția 
TANIUG.

Numitorul comun al vizitelor Și 
convorbirilor purtate de tovarășul 
Nicolae Ceausescu la Pekin, Phenian, 
Hanoi, Vientiane si Pnom Penh — 
precizează agenția Taniug — îl con
stituie identitatea punctelor de ve
dere ale României și ale oficialită
ților de stat si de partid din cele 
cinci țări vizitate în ce privește res
pectarea principiilor independentei, 
suveranității si integrității teritoriale. 
Agenția iugoslavă a difuzat largi re
latări ale tuturor momentelor vizi
telor secretarului general al parti
dului nostru, a reprodus extrase din 
cuvintările si toasturile rostite, a 
semnalat documentele si înțelegerile 
încheiate, descriind cu detalii atmos
fera de entuziasm și caldă prietenie 
cu care au fost înconjurați pretutin
deni in cele cinci țări socialiste din 
Asia înaltii soli ai poporului român.

Președintele român, Nicolae 
Ceaușescu — scrie in reportajul său 
corespondentul de la Pekin al ziaru
lui „POLITIKA" — a fost întîmpinat 
in capitala chineză deosebit de cor
dial, cu onoruri pe care protocolul 
chinez le prevede doar pentru cei 
mai eminenti conducători de stat din 
țările prietene. România, se spune în 
corespondență, este una dintre țările 
care se bucură in China de statutul 
cele- mai buni prieteni, iar fată de 
președintele Nicolae Ceaușescu se 
manifestă aici o deosebită considera
ție care, alături de numele său, vi
zează poporul român. Coresponden
tul iugoslav citează din ziarele chi
neze pasaje in care este elogiată 
personalitatea și activitatea prodigi
oasă a tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
Agenția Taniug citează din toasturi
le președintelui Hua Kuo-fen cuvin

tele de înaltă apreciere la adresa ro
lului pozitiv al României si președin
telui Nicolae Ceaușescu în activita
tea internațională. Agenția de presă 
iugoslavă amintește că președintele 
Ceaușescu a subliniat, în răspunsul 
său, că România acordă prioritate 
dezvoltării relațiilor de prietenie cu 
toate țările socialiste, inlăririi soli
darității și colaborării cu toate țările 
în curs de dezvoltare și țările neali
niate, insistind ca toate aceste relații 
să se bazeze pe egalitate in drepturi, 
independență națională, suveranitate, 
neamestec și respectarea dreptului 
sacru al fiecărui popor de a-și hotărî 
de sine stătător destinele. Taniug 
adaugă că președintele Nicolae 
Ceaușescu s-a pronunțat în mod deo
sebit pentru materializarea documen
telor de la Helsinki și pentru succesul 
sesiunii Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, criticind îm
părțirea Europei în blocuri militare 
onuse care reprezintă astăzi un pe
ricol pentru pace. Președintele 
Nicolae Ceaușescu. conchide agenția 
iugoslavă. a formulat o apreciere 
extrem de interesantă asupra situa
ției din actualele relații internațio
nale: el a declarat că „în lumea de azi 
sint mai actuale decît oricind prin
cipiile socialismului științific potrivit 
cărora nu poate fi liber si nu se poate 
dezvolta în mod corespunzător un 
popor care asuprește alte popoare, 
care nu respectă dreptul la viată li
beră al celorlalte națiuni".

Sub titlul „România—China, acord 
economic", ziarul polonez „TRYBU- 
NA LUDU" informează despre acor- 
duj pe termen lung privind colabo
rarea economică și tehnică intre 
Republica Socialistă România și 
R.P. Chineză, precum și despre 
hotărirea privind deschiderea re
ciprocă de consulate generale. Pu
blicația poloneză „RYNKI ZA- 
GRANICZNE" redă pe larg conținu
tul comunicatului comun româno- 
chinez. relevînd că cele două părți 
împărtășesc aceleași opinii in ce pri
vește principiile pe care trebuie să 
fie așezate contactele reciproce. Au 
fost deosebit de amplu abordate pro
blemele adincirii colaborării econo
mice româno-chineze. continuă zia
rul. in prezent China populară fiind 
cel mai mare partener comercial al 
României de pe continentul asiatic. 
Cele două părți au considerat că 
există importante posibilități de spo
rire pe mai departe a schimburilor 
comerciale între cele două țări. S-a 
relevat, de asemenea, că cooperarea 
în principalele domenii ale industriei 
va fi adincită. o mare atentie ur- 
mind să se acorde cooperării tehni- 
co-stiintifice. schimbului de expe
riență si lucrători din instituțiile 
științifice si culturale. într-un arti
col intitulat „încheierea convorbiri
lor președintelui României în R.P.D. 
Coreeană". „Trybuna Ludu" relevă 
că președinții Nicolae Ceaușescu și 
Kim Ir Sen au hotărit să dezvolte pe 
mai departe în mod amplu relațiile 
de prietenie, solidaritate si colabo
rare multilaterală dintre cele două 
partide, țări și popoare. în cursul 
convorbirilor — continuă ziarul ci
tat — s-a subliniat necesitatea 
întăririi unității și colaborării ta
rilor socialiste, a partidelor comu
niste și muncitorești, precum și a 
tuturor forțelor progresiste, antiim- 
periaiiste in lupta pentru pace, de
mocrație, libertate și socialism, pen
tru asigurarea năzuințelor întregii 
omeniri spre progres și bunăstare.

Ziarele „NEPSZABADSAG", „MA
GYAR HIRLĂP" ca și agenția M.T.I. 
din R.P. Ungară accentuează at
mosfera de sinceritate, cordialitate șl 
prietenie care a caracterizat con
vorbirile președintelui Nicolae 
Ceaușescu in cele cinci țări socialiste 
asiatice vizitate. „Șeful statului 
român și oficialitățile care l-au în
soțit — scrie „Magyar Hirlap" ■— au 
fost salutați de peste 100 000 de chi
nezi în piața Tieh An Men si de-a 
lungul traseului străbătut la Pekin". 
Același ziar subliniază că presa chi
neză a consacrat spații neobișnuit de 
mari vizitei la Pekin a președintelui 
României. Nicolae Ceaușescu, „ca 
expresie a importanței pe care gaz
dele chineze au acordat-o convorbi
rilor cu șeful statului român".

Toate ziarele din INDIA — tară în 
care președintele Nicolae Ceaușescu. 
tovarășa Elena Ceaușescu au făcut, 
la înapoierea spre patrie, o scurtă vi
zită și au purtat convorbiri cu pri
mul ministru Morarii Desai — au 
reflectat în detaliu vizitele oficiale 
ale delegației de partid si de stat a 
Republicii Socialiste România în 
R.P. Chineză. R.P.D. Coreeană. R.S. 
Vietnam. R.D.P. Laos și Kampuchia 
Democrată. în articole in care sint 
aduse elogii personalității si dinamis
mului președintelui Nicolae Ceaușescu, 
politicii externe de pace și largă în
țelegere intre popoare a țării noas
tre. succeselor remarcabile obținute 
de poporul român în dezvoltarea eco
nomică și socială. „Primirea grandi
oasă care a fost făcută pretutindeni 
inalților oaspeți români reflectă 
existenta unor prietenii deosebite" — 
apreciază ziarele indiene, care redau 
pasaje ample din aprecierile tovară
șului Nicolae Ceaușescu cu privire 
la rolul important pe care îl au ță
rile mici și mijlocii în viața inter
națională contemporană. ,

Ziarul „EL COMERCIO" din Peru 
a consacrat vizitei un amplu articol 
intitulat „România — eforturi pentru 
pace", în care se spune, printre al
tele : „România promovează o poli
tică externă independentă. Colabo

rarea externă de orice natură, care 
urmărește accelerarea dezvoltării 
economiei românești, nu ține seama 
de tendințe și nici de blocuri. Rela
țiile externe ale guvernului de la 
București sint eficiente atit cu țările 
socialiste, cu națiunile în curs de 
dezvoltare, cît și cu statele capita
liste dezvoltate".

Ziarele grecești „KATHIMERINI", 
„PROINI ELEFTHEROTYPIA", „ES- 
TIA". „VRADYNI". „AVGHI". „RI- 
ZOSPASTIS", „LE MESSAGER 
D’ATHENES" au publicat relatări 
despre vizita președintelui României 
în Republica Populară Chineză, sub
liniind că „președintele Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
a fost primit la Pekin într-o at
mosferă entuziastă, fiind întîmpinat 
de o mare masă de oameni — pri
mire pe care China o acordă numai 
celor mai buni prieteni ai săi. Pre
ședintele C.C. al Partidului Comunist 
Chinez. Hua Kuo-fen, a condus cere
monia primirii la aeroport si se esti
mează că peste 100 000 de oameni 
erau prezenți pe principala arteră a 
orașului, fluturînd stegulețe, buchete 
de flori și pancarte. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a efectuat prima 
sa vizită în China în anul 1971 și pri
mirea care i s-a rezervat de această 
dată reflectă aprecierea înaltă de 
care se bucură în această țară".

Comentînd comunicatul privind re
zultatele vizitei tovarășului Nicolae 
Ceausescu in R.P.D. Coreeană, agen
ția M.E.N. si ziarul egiptean „AL 
AHRAM" au inserat articolul „Româ
nia si Coreea cer retragerea Israe
lului". în care se arată : „România 
si R.P.D. Coreeană cer retragerea 
imediată a trupelor israeliene de pe 
toate teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967 și restabi
lirea drepturilor naționale legitime 
ale poporului palestinian, prin asigu
rarea drepturilor sale legitime, inclu
siv la constituirea unui stat propriu, 
în vederea realizării unei păci juste 
si trainice in Orientul Mijlociu". 
Cele două părți, continuă comenta
riul. exprimă solidaritatea lor depli
nă cu lupta dusă de popoarele din 
Asia. Africa si America Latină îm
potriva tuturor formelor de hegemo
nie si inegalitate. România si R.P.D. 
Coreeană își exprimă, de asemenea, 
solidaritatea cu eforturile țărilor in 
curs de dezvoltare si nealiniate în 
vederea democratizării relațiilor in
ternaționale și instaurării unei noi 
ordini economice mondiale.

Sub titluri ca : „Ceaușescu în Chi
na — președintele României vizitea
ză R.P.D. Coreeană. Vietnamul. Lao- 
sul și Kampuchia" („L’OPINION") 
si „Președintele Ceausescu întreprin
de un turneu în Extremul Orient" 
(„AL MAGHREB"), ziarele din Ma
roc reflectă, la rîndul lor. primirea 
călduroasă de care s-au bucurat înal
tii soli ai poporului român in țările 
vizitate, subliniind că semnificațiile 
acestei vizite trebuie căutate în po
litica externă independentă a Româ
niei. în caracterul ei pe deplin des
chis. în dorința extinderii continue 
a relațiilor pe multiple planuri cu 
toate statele lumii.

Cotidianele tunisiene „LA PRESSE" 
și „L’ACTION". ca si POSTURILE 
DE RADIO SI TELEVIZIUNE DIN 
TUNIS au preluat materiale înso
țite de imagini din cursul vizitei, 
au transmis comentarii elogioase la 
adresa politicii externe a țării noas
tre. a activității internaționale a 
președintelui Nicolae Ceaușescu.

Ziarele braziliene „ESTADO DE 
SAO PAULO" si „O GLOBO" au 
subliniat în materialele consacrate 
vizitei relațiile strînse de prietenie 
care se dezvoltă intre R.P. Chineză 
și România, punctele. de vedere co
mune ale celor două țări în apărarea 
principiului egalității între state. în 
denunțarea politicii de dictat si do
minație. a exploatării celor săraci 
de către cei bogati.

Principalul cotidian din Costa Rica 
„LA NACION" a publicat un co
mentariu în care sint evidențiate 
principiile politicii externe indepen
dente promovate de România, relie- 
fînd rolul hotărîtor pe care îl are 
președintele Nicolae Ceausescu in 
elaborarea si înfăptuirea acesteia.

Marile agenții de presă — ASSO
CIATED PRESS și UNITED PRESS 
INTERNATIONAL (S.U.A.). REU
TER (Marea Britanie). FRANCE 
PRESSE (Franța). D.P.A. (R.F.G.). 
ANSA (Italia) — au urmărit cu a- 
tentie desfășurarea vizitelor oficia
le de prietenie întreprinse de to
varășul Nicolae Ceaușescu. împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu. în 
R.P. Chineză. R.P.D. Coreeană. R.S. 
Vietnam. R.D.P. Laos și Kampuchia 
Democrată. Ele au relatat, cu bogăție 
de detalii, primirile pline de entu
ziasm din capitalele țărilor respec
tive, atmosfera prietenească, de în
țelegere si prețuire reciprocă, ce a 
caracterizat dialogurile purtate la 
nivelul cel mai inalt, conținutul con
vorbirilor și al documentelor sem
nate. Atenția acestora a fost reținută 
în mod deosebit de conținutul de 
idei al discuțiilor, de profunzimea 
analizelor făcute de președintele 
Nicolae Ceaușescu asupra situației 
internaționale in toasturile, cuvîntă- 
rile. ca si in conferințele de presă 
din timpul acestor vizite. Agen
țiile citate au transmis zilnic 
extrase ample din luările de poziție 
ale președintelui Nicolae Ceausescu, 
din documentele semnate cu condu
cătorii de partid si de stat ai țărilor 
vizitate.

Președintele Nicolae Ceaușescu — 
scrie în acest sens A.P. — consideră 
că datorită intensificării luptei pen
tru o nouă reîmpărțire a zonelor de 
influentă și dominație, asistăm astăzi 
la o ascuțire a contradicțiilor în via
ta internațională. „Respingem cu ho- 
tărîre orice dispută, conflict armat 
si confruntare intre țări ; trebuie fă
cut totul pentru ca orice conflict in
terstatal să fie soluționat pe calea 
tratativelor politice de către părțile 
interesate" — citează din poziția pre
ședintelui României aceeași agenție.

Președintele Ceaușescu a exprimat 
poporului coreean sprijinul României 
pentru reunificarea pașnică si demo
cratică a tării, convins fiind că a- 
ceasta slujește deopotrivă cauzei pă
cii. securității și colaborării mondia
le. Șeful statului român se pronunță 
pentru retragerea americană din Tai
wan și pentru ruperea relațiilor 
S.U.A. cu guvernul de la Taipe — 
precizează la rîndul său United Press 
International. Șeful statului român 
consideră stringent necesar să se 
treacă la lichidarea fenomenului sub
dezvoltării. a împărțirii lumii in țări 
bogate si sărace ca urmare a vechii 
politici imperialiste, colonialiste si 
neocolonialiste — adaugă aceeași a- 
gentie.

In Europa — relevă agențiile inter
naționale — România acționează cu 
hotărire pentru înfăptuirea securită
ții si cooperării, pentru adoptarea de 
măsuri concrete în vederea dezvoltă
rii cooperării economice, științifice, 
culturale între state si. mai cu sea
mă. în vederea dezangajării militare 
a continentului, fără de care nu se 
poate vorbi de securitate si pace. 
Președintele Nicolae Ceaușescti a 
subliniat că nici o problemă interna
țională nu mai poate fi’ soluționată 
astăzi doar de citeva țări, oricît ar fi 
ele de mari. El susține că toate țările 
trebuie să participe activ la viața in
ternațională. la rezolvarea probleme
lor complexe și, îndeosebi, țările mici 
și mijlocii, țările in curs de dezvolta
re, țările nealiniate, care reprezintă 
marea majoritate a țărilor lumii și 
sint direct interesate în abolirea po
liticii imperialiste, în promovarea 
fermă a egalității între toate națiu
nile.

Interpretind „primirea grandioasă" 
de care s-a bucurat vizita secreta
rului general al partidului nostru în 
R.P. Chineză, ziarul italian „AVAN- 
TI“ apreciază că aceasta „subliniază 
caracterul și importanta deosebită pe 
care conducerea R.P. Chineze a acor- 
dat-o vizitei șefului statului român". 
„Nu există nici un dubiu că vi
zita președintelui Nicolae Ceaușescu, 
care a mai fost Ia Pekin in anul 
1971, este de o mare importanță" — 
adaugă ziarul italian. Un alt cotidi
an italian, „STAMPA SERA", apre
ciază că președintele Nicolae 
Ceaușescu îndeplinește pe planul 
destinderii „un rol de reprezentant 
al lumii a treia, la care România are 
drepturi indiscutabile".

Sub titlurile „Ca Dunărea și Ianțî" 
(„DIE WELT"), „Urale pentru 
președintele Ceaușescu" („FRANK
FURTER ALLGEMEINE ZEITUNG"), 
ziarele din Republica Federală Ger
mania au descris pe larg atmosfera 
entuziastă cu care șeful statului ro
mân a fost întîmpinat la Pekin.

Subliniind că vizitele întreprinse 
în țări socialiste din Asia de 
președintele Nicolae Ceaușescu „au 
adus din nou în atenția opiniei pu
blice internaționale politica externă 
a României", ziarul vest-german 
„FRANKFURTER RUNDSCHAU" 
relevă că „în același timp, Bucureș- 
tiul a pregătit un plan de dezarma
re în vederea sesiunii speciale a A- 
dunării Generale a O.N.U. consa
crate dezarmării. Ambele acțiuni — 
comentează ziarul citat — exprimă 
voința României de a fi un partener 
egal în comunitatea internațională și 
de a-și apăra independent interesele 
naționale".

Ample articole asupra vizitei au 
consacrat și ziarele franceze „L’HU- 
MANITE". „LE FIGARO". „LE MON
DE", cotidianul american „THE 
WASHINGTON POST", cotidianul 
londonez „FINANCIAL TIMES", 
ziarele „LA LIBRE BELGIQUE" și 
„LA CITE" din Bruxelles, ca și zia
rul „DE WAARDHEID" din Olanda.

„Președintele României, se spune 
într-un comentariu transmis de RA
DIO LONDRA, și-a ciștigat in rela
țiile internaționale o puternică repu
tație, el contribuind Ia realizarea 
unor evenimente internaționale im
portante. Acest rol este un rezultat 
al politicii externe românești de a 
menține relații cu un evantai cit mai 
larg de state și forțe politice din 
lume și intrucît această politică este 
urmată de mai bine de zece ani cu 
consecventă și succes, ea se bucură 
de. credibilitate".

„România a ajuns să simbolizeze 
astăzi — se spune într-un alt co
mentariu al aceluiași post de radio — 
exemplul aproape ideal al modului 
în care un stat trebuie să-si desfă
șoare politica externă în lumea con
temporană. în același timp, condu
cerea României a demonstrat cu
noștințe profunde și realiste despre 
politica de forță si despre limitările 
pe care le impune această politică 
libertății de acțiune a statelor. Toc
mai datorită acestor atribute, pre
ședintele României a putut juca un 
rol constructiv în căutarea de soluții 
multor conflicte din diferite părți ale 
globului".

Tovarășul Todor Jivkov 
l-a primit pe noul 
ambasador român

SOFIA 31 (Agerpres). — Președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Bulgaria. Todor Jivkov. a 
primit, miercuri, pe noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Socialiste România în R.P. 
Bulgaria, Ștefan Bpboș, care și-a 
prezentat scrisorile de acreditare.

Din partea secretarului general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. amba
sadorul român a transmis tovarășului 
Todor Jivkov un cald salut tovără
șesc, împreună cu cele mai bune 
urări de fericire si sănătate, de noi 
succese în edificarea- societății socia
liste dezvoltate în Bulgaria vecină si 
prietenă.

Mulțumind, tovarășul Todor Jivkov 
a adresat, la rîndul său. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai sincere urări de 
sănătate si fericire, iar poporului 
român, noi și tot mai mari succese 
în construirea, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Bulgaria s-a 
întreținut, într-o atmosferă cordială, 
cu ambasadorul român. Cu acest pri
lej a fost exprimată satisfacția că 
raporturile româno-bulgare de prie
tenie si colaborare multilaterală se 
dezvoltă continuu. în spiritul înțele
gerilor și hotărîrilor adoptate la cel 
mai înalt nivel. Tovarășul Todor 
Jivkov a urat noului ambasador ro
mân succes în misiunea de răspun
dere ce i-a fost încredințată.

în aceeași zi. ambasadorul Româ
niei la Sofia a depus o coroană de 
flori la Mausoleul Gheorghi Dimi
trov.

Convorbiri
Berlinguer — Carrillo

ROMA 31 (Agerpres). — Secretarul 
general al Partidului Comunist Ita
lian, Enrico Berlinguer, s-a întors 
marți, la Roma, după o vizită efec
tuată la Barcelona, unde a avut o 
întîlnire cu- Santiago Carrillo, secre
tarul general al Partidului Comunist 
din Spania. Convorbirile purtate cu 
Santiago Carrillo, a declarat presei 
Enrico Berlinguer, au permis să se 
reafirme solidaritatea dintre P.C.I. și 
P.C.S. și să se .^confirme poziția co
mună a celor două partide asupra 
problemelor privind lupta pentru so
cialism și democrație in Europa oc
cidentală".

Sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U.

„SINT NECESARE MĂSURI

SI IN PRIMUL RlND DE
t

DEZARMARE
NAȚIUNILE UNITE 31 (Agerpres). 

— în plenara Adunării Generale a 
O.N.U. continuă dezbaterile genera
le din cadrul sesiunii speciale con
sacrate dezarmării.

Luind cuvîntul în dezbateri. Car
los Rafael Rodriguez. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat și vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Cuba, s-a referit la uria
șele resurse materiale și umane iro
site pentru înarmări, declarînd că 
actuala sesiune specială trebuie să 
examineze și să aprobe un program 
concret de acțiune în sfera dezarmă
rii, pe baza propunerilor diferitelor 
state. Dintre măsurile de dezarma
re. reprezentantul cubanez a reliefat 
prioritatea dezarmării nucleare si a 
eliminării celorlalte arme de nimici
re in masă.

Reprezentantul Libiei, ambasadorul 
Mansur Rashid Kikhia, a evidențiat 
necesitatea unor măsuri concrete de 
dezarmare. în scopul excluderii for
ței din relațiile internaționale si al 
eliminării conflictelor si actelor de 
agresiune din diferite zone ale lu
mii. El a subliniat că actuala se
siune dedicată dezarmării reprezintă 
„un prilej care nu trebuie pierdut".

Ministrul de externe al Japoniei, 
Sunao Sonoda. după ce a propus ca, 
în amintirea tragediei de la Hiro- 
sima. ziua de 6 august să fie pro
clamată „Ziua dezarmării", a subli
niat prioritatea absolută care se cere 
acordată negocierilor pentru înfăp
tuirea dezarmării nucleare, care să

agențiile de presă transmit:
0 întrevedere între Aleksei 

Kosîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.. și Stanko Todo
rov. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, aflat în capi
tala sovietică împreună cu o delega
ție a R.P.B. cu prilejul deschiderii 
unei expoziții naționale bulgare, a 
avut loc marți la Moscova. Părțile 
au examinat probleme privind dez
voltarea cooperării sovieto-bulgare 
pe plan bilateral, cît și in cadrul 
C.A.E.R.

La Casa Albă 3 avut10c 0 
întrevedere. între președintele Jimmy 
Carter și cancelarul federal al 
R.F. Germania. Helmut Schmidt. 
Potrivit unui comunicat oficial a- 
merican. au fost abordate pro
bleme politice si economice de in
teres reciproc, o atenție specială 
fiind acordată problemelor economi
ce cu care sînt confruntate în mo
mentul de fată țările occidentale, 
între care costul energiei, agravarea 
șomajului și inflației, declinul inves
tițiilor și dezechilibrul balanțelor de 
plăti.

La Berlin au loc Iucrări!e 
celui de-al VIII-lea Congres al scrii
torilor din R.D. Germană la care par
ticipă 250 de delegați, precum și re
prezentanții unor uniuni ale scriito
rilor din alte țări. Din tara noastră 
participă Laurențiu Fulga. vicepre
ședinte al Uniunii scriitorilor, și Ioa
na Diaconescu. poetă. Dezbaterile, 
care vor dura trei zile, se vor des
fășura sub deviza „Scriitorul anga
jat în bătăliile epocii noastre".

MAREA BRITANIE: IN CADRUL MANIFESTĂRILOR 

PRILEJUITE DE APROPIATA VIZITĂ 

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Deschiderea la Londra a expoziției 
„100 de ani de artă românească* 1

LONDRA 31 (Agerpres). — în ea- 
drul manifestărilor prilejuite de a- 
propiata vizită de stat în Regatul 
Unit al Marii Britanii si Irlandei de 
Nord a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste 
România, la prestigioasa galerie de 
artă ..Somerset House" din Londra 
a fost deschisă o expoziție de 
pictură și sculptură, intitulată „O 
sută de ani de artă românească". 
Organizată sub patronajul Institutu
lui „Visiting Arts Unit", care repre
zintă Consiliul britanic. Consiliul ar
telor si Foreign Office, expoziția cu
prinde lucrări ale celor mai de sea
mă artiști plastici români din seco
lele XIX și XX, printre care Ni
colae Grigorescu, Ion Andreescu, 
Ștefan Luchian, Nicolae Tonitza, 
Theodor Pallady, Ion Țuculescu. A- 
lexandru Ciucurencu și alții. De ase
menea. sint prezente opere apartinind 
sculptorilor Constantin Brâncusi. Di- 
mitrie Paciurea. Cornel Medrea, Ro
mulus Ladea. Ion Irimescu.

în cuvîntul de deschidere, ambasa
dorul României la Londra. Pretor 
Popa, a relevat cursul ascendent al 
relațiilor româno-britanice. creșterea 
și diversificarea schimburilor cultu
rale reciproce, care au contribuit la 
o mai bună cunoaștere și înțelegere 
a valorilor spirituale si culturale din 
cele două țări.

HELSINKI

Intîlniri ale reprezentantului P.C.R.
HELSINKI 31 (Agerpres). — Co

respondentă de la P. Stăncescu : 
Tovarășul Paul Niculescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al Partidului Comunist Român, vice- 
prim-ministru. ministrul finanțelor, 
care se află la Helsinki pentru a 
participa la cel de-al 18-lea Congres 
al Partidului Comunist Finlandez, 
s-a întîlnît cu Johannes Virolainen, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Finlandei, ministrul agricul
turii. președintele Partidului de Cen
tru.

Cu acest prilej, au fost evocate cu 
satisfacție dezvoltarea relațiilor pe 
multiple planuri dintre România și 
Finlanda, precum și bunele raporturi 
existente intre Frontul Unității So
cialiste și Partidul de Centru.

CONCRETE DE DEZARMARE

conducă la eliminarea tuturor arme
lor nucleare.

Au mai luat cuvîntul reprezentanții 
Republicii Congo, R. P. Mongole, 
Uruguayului, Ecuadorului, Maurita- 
niei.

Miniștrii de externe și șefii de de
legații ai țărilor nealiniate care parti
cipă la sesiunea specială a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării au aprobat in unanimi
tate rezoluțiile referitoare la dez
armare cuprinse în comunicatul fi
nal al reuniunii Biroului de coordo
nare al tarilor nealiniate, desfășura
tă recent la Havana. Documentul re
levă. intre altele, că există o legă
tură directă intre destindere, dez
armare și dezvoltare, subliniind fap
tul că realizarea destinderii va per
mite să se aloce pentru dezvoltare 
imense resurse care la ora actualp 
sint înghițite de cursa înarmărilor. 
Țările nealiniate se pronunță, de a- 
semenea. pentru încetarea producției 
si experimentării de noi arme nu
cleare si pentru folosirea energiei 
atomice în scopuri pașnice.

Petiția a 18 milioane de
delegație japoneză ajaponezi. °

remis reprezentanților secretarului 
general al O.N.U. un document prin 
care utilizarea armei nucleare este 
calificată drept „crimă împotriva u- 
manității". Documentul, care reclamă 
eliminarea totală a armelor nucleare, 
poartă semnăturile a peste 18 mili
oane de cetățeni ai Japoniei.

în cadrul ciclului de manifes
tări consacrate împlinirii a 60 de 
ani de la crearea statului na
țional unitar român, Ovidiu 
Drimba, profesor la catedra de 
limba română a universităților 
din Torino si Milano, a conferen
țiat la Universitatea din Vene
ția despre „Civilizația si arta 
românească in epoca feudală". 
In același ciclu, la Academia de 
arte din Pisa, scriitorul italian 
Gino Benvenuti a vorbit despre 
„Vasile Alecsandri si originile 
teatrului românesc", iar prof. 
George Lăzărescu, lector de 
limba română la Facultatea de 
litere a Universității din Pisa, 
despre „Mit si realitate in opera 
lui Lucian Blaga".

în cadrul festivităților 
„Mozaic 1978"3U avut loc am* 
ple manifestări ale grupurilor etnice 
din provincia canadiană Saskatche
wan. care, în pavilioane proprii, au 
prezentat cîntece și dansuri populare, 
expoziții artizanale și de carte etc. 
Pavilionul canadienilor de origine 
română si-a desfășurat activitatea 
sub genericul „Bucureștiul în noap
te". Au fost prezentate jocuri popu
lare românești și expoziții de costu
me naționale, cusături si artizanat, 
carte și discuri, precum și o gamă 
largă de preparate culinare româ
nești. Pavilionul s-a bucurat de un 
mare succes, ocupînd locul întîi în
tre cele 12 pavilioane care au fost 
organizate.

în alocuțiunea pronunțată la ver
nisaj, lordul Goronwy Roberts, mi
nistru de stat la Foreign Office, a 
subliniat valoarea ridicată a lucră
rilor prezentate, relevind faptul că 
această expoziție este organizată in 
cadrul manifestărilor prilejuite de 
un eveniment de mare însemnătate 
în cronica relațiilor româno-britani- 
ce : apropiata vizită de stat în Rega
tul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceausescu, la invitația Maies
tății Sale Repina Elisabeta a Il-a si 
a Ducelui de Edinburgh.

Evidențiind interesul manifestat in 
Marea Britanie față de apropiatul 
eveniment, lordul Goronwy Roberts 
a exprimat convingerea că vizita de 
stat va marca un moment de o deo
sebită semnificație în cadrul rapor
turilor româno-britanice si va con
tribui la dezvoltarea si diversificarea 
pe multiple planuri a relațiilor bila
terale.

Expoziția a fost primită cu un deo
sebit interes de participantii la ver
nisaj. 'în rindul cărora s-au numărat 
personalități politice britanice, oa
meni de artă și cultură, șefi de mi
siuni diplomatice acreditați Ia Lon
dra. ziariști și critici de artă, un 
numeros public.

De asemenea, tovarășul Paul Nicv 
lescu s-a întîlnit cu Pavo Paav< 
ministru de finanțe, și cu Mauno 
Koivisto, guvernatorul Băncii Finlan
dei. In cursul discuțiilor au fost a- 
bordate aspecte ale dezvoltării rela
țiilor economice, financiare și banca
re dintre România și Finlanda.

La intîlniri, desfășurate într-o 
atmosferă cordială, a particinat am
basadorul României in Finlanda, 
Constantin Vlad.

0 declarație a președintelui 
Sadat privind negocierile

de pace din Orientul Mijlociu
CAIRO 31 (Agerpres). — „Procesul 

de pace în Orientul Mijlociu nu este 
înghețat ; el merge înainte, dar foar
te încet". — a apreciat președintele 
Egiptului. Anwar El Sadat, in cadrul 
unei conferințe de presă. Precizind 
că aceasta se datorează faptului că 
în poziția Israelului continuă să se 
manifeste o „stagnare", Anwar El 
Sadat a adăugat : „Cînd vor apărea 
elemente noi în poziția israeliană. 
Egiptul le va primi cu inima des
chisă și va relua negocierile directe. 
Dacă Israelul va prezenta noi ele
mente. si Egiptul va face, desigur, 
același lucru". Șeful statului egiptean 
și-a exprimat totodată speranța că 
într-un interval de timp au prea 
îndelungat, se va putea ajunge la un 
rezultat in ce privește inițiativa sa 
de pace in Orientul Mijlociu.

Reiterînd poziția Egiptului că pro
blema palestiniană constituie punc
tul nodal al întregii situații din 
Orientul Mijlociu, vorbitorul a subli
niat : „Nu vom putea stabili o pace 
permanentă in regiune fără rezol
varea problemei palestiniene. Noi nu 
trebuie însă să hotărîm viitorul pa
lestinienilor, pentru ei si în numele 
lor. Ei trebuie să o facă singuri", 
în context, președintele Sadat p 
reafirmat că Egiptul nu are nici o 
obiecție împotriva unei noi reuniuni 
arabe la nivel inalt. De asemenea, a 
adăugat el. Egiptul este gata să resta 
bilească relații diplomatic^ normale 
cu țările arabe care nu au fost de 
acord cu inițiativa sa în Orientul 
Mijlociu.

■ ■ ■ ■ H H @

Comunicat franco-saudit.
Regele Khalid al Arabiei Saudite 
și-a încheiat miercuri vizita oficială 
la Paris. Suveranul saudit a avut 
convorbiri oficiale cu președintele 
Franței, Valery Giscard d’Estaing. în 
cadrul cărora au fost abordate as
pecte ale relațiHor internaționale. în 
special evoluția situației din Orien
tul Mijlociu, precum și probleme bi
laterale. Comunicatul comun citează 
o serie de subiecte abordate în tim
pul convorbirilor, care se referă la 
cooperarea în diverse domenii de ac
tivitate și participarea Franței la o 
serie de mari obiective industrial- 
științifice în Arabia Saudită.

Populația Africii, la jumăta
tea anului 1977, era de 423 000 000 de 
persoane, fată de 381 000 000 la sfir- 
șitul anului 1973. Experții demografi 
estimează că, la începutul anului 
2000. populația Africii se va ridica la 
800 000 000.

Arestarea unui criminal 
nazist în Brazilia

BRASILIA 31 (Agerpres). — In 
Brazilia a fost arestat criminalul na
zist Gustav Franz Wagner, care, in 
timpul celui de-al doilea război mon
dial, a deținut funcțiile de adjunct al 
comandanților lagărelor de extermi
nare în masă de la Treblinka și So
bibor. unde au fost exterminați sute 
de mii de cetățeni din U.R.S.S.. Iu
goslavia. Franța. Polonia și din alte 
țări. Potrivit documentelor pe care 
le deține politia braziliană. Wagner 
a sosit în Brazilia încă in anul 1950.
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