
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIJI-VĂ!

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după-amia- 
ză, pe Keith Hatfield, trimis special 
al companiei britanice de televizi

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe trimisul special al companiei britanice 

de televiziune „Independent Television News"
une „Independent Television News'*  
(I.T.N.).

La primire a luat parte tovarășul .
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu 
pentru compania britanică de te
leviziune „Independent Television 
News**.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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în fiecare întreprindere, zi de zi, decadă cu decadă

PRODUCȚIAFIZICĂ 
în strînsă concordanță cu prevederile 

planului, cu cerințele economiei naționale!
Am încheiat cu bune rezultate 

primele cinci luni ale acestui an ho- 
tărîtor al cincinalului, an dominat de 
obiective economice deosebit de mo
bilizatoare. Ne stau călăuză în în
treaga noastră activitate hotăririle 
Congresului al XI-lea al partidului, 
ale Conferinței Naționale. îndemnu
rile mobilizatoare ale secretarului 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de a face totul, 
de a pune intreaga noastră pri
cepere si capacitate de muncă în 
slujba dezvoltării tot mai accelerate 
a patriei socialiste. Ca un puternic 
tonifiant în întreaga activitate, mă
surile adoptate de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie a.c. eu pri
vire la perfectionarea conducerii si 
planificării economiei si introducerea 
noului mecanism economico-finan- 
ciar au declanșat o puternică efer
vescentă creatoare in toate colecti
vele de oameni ai muncii, stimulînd 
descoperirea si punerea in valoare 
a noi si noi resurse interne de spori
re a producției fizice, de creștere a 
eficientei economice.

Acum, cind ne apropiem de jumă
tatea celui de-al treilea an al cin
cinalului revoluției tehnico-stiinti- 
fice. bilanțul realizărilor obținute in 
dezvoltarea industriei este optimist, 
mobilizator. In răstimpul care a 
trecut din acest an. planul a fost în
deplinit și depășit pe ansamblul in
dustriei. obtinindu-se insemnate spo
ruri suplimentare de producție. înr 
deosebi la otel aliat, aparatai elec
tric. aparatură de măsură si control 
electronică, mijloace de automatiza
re. strunguri, instalații de forai, po
lietilenă. fibre poliesterice. țesături 
ș.a. Este de relevat că oamenii mun
cii din industria unui sir de județe
— Hunedoara. Suceava. Alba. Vilcea. 
Maramureș. Covasna. Satu Mare s.a.
— au indeplinit înainte de termen 
planul pe cinci luni, realizind supli
mentar însemnate cantități de pro
duse utile economiei naționale.

Sînt rezultate care ne bucuiră. 
realizări de prestigiu care dovedesc 
realismul planurilor noastre, hotă- 
rirea cu care acționează clasa munci
toare. întregul nostru popor, strins 
unit in jurul partidului, al secretaru
lui său general, pentru realizarea 
prevederilor planului cincinal, ale 
programului suplimentar de dezvol
tare economico-socială a tării. Ana- 
lizind rezultatele . obținute pînă în 
prezent, este de subliniat importanta 
cu totul deosebită pe care o acordă 
colectivele din numeroase întreprin
deri transpunerii in viată a măsu
rilor stabilite de Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie cu privire 
la introducerea noului mecanism eco- 
nomico-linanciar. Concentrarea pre
ocupărilor spre indicatorii calitativi 
— creșterea productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor materiale de 
producție. înnoirea si modernizarea 
produselor, valorificarea superioară 
a materiilor prime si materialelor — 
ca si spre realizarea producției fi
zice la fiecare sortiment constituie o 
dovadă concludentă că oamenii mun
cii înțeleg sensul major, esența mă
surilor stabilite de conducerea parti
dului pentru perfectionarea meca
nismului economico-financiar. traduc 
în viată sarcinile trasate de Confe
rința Națională a partidului cu pri
vire la trecerea la o calitate nouă, 
superioară în intreaga activitate eco
nomică.

După cum se știe, incepînd cu 
acest an. in întreprinderi se calcu
lează si se urmărește sistematic si 
indicatorul producția netă. In perioa
da care a trecut din acest an s-a 
dovedit in. fiecare unitate, ca si la 
nivelul centralelor industriale, legă
tura directă care există intre reali
zarea planului la producția fizică. Ia 
fiecare sortiment și atingerea nivelu
rilor stabilite la producția netă. Alt
fel spus, in marea majoritate a ca
zurilor de nereallzare a producției 
nete se constată că principala cauză

rezidă în restantele înregistrate la 
producția fizică. Sint situații întîl- 
nite. îndeosebi. în unele unități pro
ducătoare de mașini si utilaje tehno
logice, autocamioane. îngrășăminte 
S-a. Iată de ce. recuperarea grabnică 
a tuturor restantelor si realizarea 
planului la fiecare sortiment, la in
treaga producție fizică constituie 
obiectivul prioritar pentru colecti
vele care realizează aceste produse.

în ultimele săptămini. cadrele cu 
munci de răspundere din ministere 
Si centrale s-au deplasat în între
prinderi pentru a analiza problemele 
ce se ridică în legătură cu recupe
rarea rămînerilor in urmă la unele 
produse, pentru indeplinirea riguroa
să a sarcinilor de plan. în marea 
majoritate a cazurilor s-a dovedit că 
aceste probleme sînt de natură or
ganizatorică internă, ele depinzînd 
de modul in care sînt concepute si 
realizate programele de fabricație, de 
promptitudinea cu care se acționează 
pentru asigurarea unei permanente 
sincronizări a activității diferitelor 
sectoare de producție, de modul în 
care sint folosite mașinile si utila
jele, timpul de muncă. Organizarea 
riguroasă, pînă in cele mai mici 
amănunte, a producției și a muncii 
in fiecare unitate este garanția re
cuperării grabnice a restanțelor la 
producția fizică și realizării ritmice 
și integrale a planului la fiecare sor
timent.

Punctul forte al acțiunilor pentru 
lichidarea rămînerilor în urmă la 
producția fizică trebuie să se situe
ze. așadar, in interiorul întreprinde
rilor producătoare. Cu mai multă 
fermitate, organizațiile de partid 
trebuie să acționeze pentru dezrădă
cinarea concepțiilor unor cadre de 
conducere care consideră că. prin de
pășirea planului la unele sortimente, 
pot. fi acoperite restantele la alte
(Continuare în pag. a Il-a)

Aspect din secția montai de la în
treprinderea de pompe „Aversa" din 

Capitală
Foto : E. Dichiseanu

0 contribuție remarcabilă la cauza 
păcii și colaborării intre popoare, 
la creșterea prestigiului României 

\ socialiste in rindul națiunilor lumii
adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu 

către Consiliul de Miniștri
au avut loc cu prilejul escalei în 
Iran și în capitala Indiei.

Relevînd intensa activitate des
fășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea și în
tărirea prieteniei, solidarității și 
colaborării dintre România și sta
tele vizitate, primul ministru al 
guvernului, tovarășul Manea Mă- 
nescu. a subliniat contribuția re
marcabilă a președintelui republi
cii la creșterea prestigiului Româ
niei socialiste în lume, la întă
rirea securității și dezvoltării libe
re și independente a tuturor na
țiunilor, la o largă cooperare in
ternațională.

Guvernul a exprimat hotărîrea 
de a munci strîns unit în jurul

partidului, al secretarului său ge
neral, al președintelui republicii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru înfăptuirea întregii politici in
terne și externe a partidului șț sta
tului nostru, pentru a transpune 
integral în viață istoricele hotărîri 
ale Congresului al XI-lea și aie 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru înflorirea continuă a 
României socialiste.

Consiliul de Miniștri a adpptat, 
într-o atmosferă de entuziasm, o 
telegramă adresată tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, în care se spune :

0 nouă capacitate 
de producție

La Combinatul de fibre sinte
tice din Iași s-a dat -în funcțiu
ne o nouă capacitate de produc
ție de fire poliesterice. Impor
tant, este faptul că utilajele au 
fost instalate în spatiile deja 
construite, rămase disponibile 
prin organizarea mai judicioasă 
a proceselor tehnologice, adu- 
cindu-se astfel in circuitul pro
ductiv o suprafață de 1 600 me
tri pătrați. Noua capacitate are 
o tehnologie substantial îmbu
nătățită fată de celelalte exis
tente. ca urmare a folosirii pro
cedeelor de filare rapidă, precum 
și a celor de etirare-texturare 
pe aceeași 'instalație. Totodată. > 
noua capacitate are un înalt 
grad de automatizare, ceea ce 
contribuie la sporirea producti
vității muncii cu 57 la sută, 
comparativ cu instalațiile exis
tente. La elaborarea și definiti
varea tehnologiei noii capacități 
o contribuție de seamă si-a a- 
dus-o laboratorul de cercetări 
din cadrul combinatului, in 
strînsă colaborare cu specialiștii 
secțiilor de producție. (Manole 
Corcaci).

Noi constricții de locuințe la Turnu Măgurele - Foto: S. Cristian

Telegrama
de

i
Joi după-amiază a avut loc șe- 

! dința Consiliului de Miniștri, in 
i cadrul căreia guvernul țării și-a 
! exprimat profunda satisfacție pen- 
’ tru rezultatele deosebit de rodnice 

ale vizitelor oficiale de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar gendral al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, le-a fă
cut. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în fruntea unei delega
ții de partid și de stat, în Repu
blica Populară Chineză. Republica 
Populară Democrată Coreeană, Re
publica Socialistă Vietnam, Repu
blica Democrată Populară Laos și 
Kampuchia Democrată, precum și 
ale convorbirilor la nivel înalt care

Mult stimate șl iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Consiliul de Miniștri vă exprimă cele mai înalte sen

timente de stimă și prețuire pentru strălucitul succes 
al vizitei- de însemnătate istorică pe care dumneavoas
tră,. iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați efectuat-o, în fruntea 
delegației de partid și de stat, în Republica Populară 
Chineză. Republica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Socialistă Vietnam, Republica Democrată 
Populară Laos și Kampuchia Democrată. Vizita se 
înscrie ca un nou eveniment de importanță cardinală 
în cronica relațiilor de prietenie, solidaritate și cola
borare dintre partidele și popoarele țărilor noastre și 
constituie, totodată, o contribuție remarcabilă la dez
voltarea continuă a raporturilor de solidaritate frățești 
dintre România și toate statele socialiste, un aport de 
seamă la cauza păcii și securității internaționale. .

Guvernul își exprimă deplina convingere că întîlni- 
rile și convorbirile avute de dumneavoastră cu con
ducătorii de partid și de stat din țările vizitate, 
înțelegerile și documentele semnate ridică pe o nouă 
treaptă, calitativ superioară, și deschid noi și ample 
perspective raporturilor de prietenie și colaborare 
dintre România și aceste state, în interesul reciproc al 
popoarelor noastre, spre binele cauzei generale a so
cialismului. progresului și păcii în lume.

Primirea deosebit de caldă cu care ați fost înconjurat 
pretutindeni ca in al ți oaspeți, mesageri ai poporului 
român, entuziastele manifestări populare de simpatie 

î și prietenie cu care ați fost întîmpinat în toate aceste 
i țări sînt o vie expresie a sentimentelor de prietenie 
• și solidaritate ce leagă popoarele noastre, constituie noi 
i și elocvente confirmări ale prestigiului de care se 
I bucură România pe arena internațională, ca rezu'tat 

al realismului și justeței politicii externe promovate de 
Partidul Comunist Român, a prețuirii muncii harni
cului nostru popor, consacrată construirii socialismu
lui și comunismului pe pămîntul României.

Cu prilejul vizitei, s-a afirmat o dată mai mult, sti
mate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, remarcabila 
dumneavoastră personalitate de militant eminent al 
mișcării comuniste și muncitorești și al vieții interna
ționale, patriot înflăcărat și internaționalist consecvent,

militant neobosit pentru statornicirea unor relații noi 
între state, promotor al luptei pentru restabilirea uni
tății și întărirea solidarității dintre țările socialiste, 
menite să contribuie la întărirea influenței și presti
giului socialismului pe plan internațional, la triumful 
luptei forței revoluționare, progresiste, democratice, 
antiimperialiste din intreaga lume.

în spiritul politicii partidului nostru ați reafirmat 
cu toată fermitatea necesitatea așezării relațiilor dintre 
state pe egalitate în drepturi, respectul independentei 
și suveranității naționale, al echității și justiției inter
naționale, importanța intensificării luptei popoarelor 
pentru realizarea dezarmării generale, și în primul rind 
a dezarmării nucleare, pentru soluționarea politică, pe 
calea negocierilor, a tuturor problemelor litigioase 
dintre state, pentru instaurarea unei noi ordini eco- 
norhice și politice, pentru statornicirea unui climat de 
pace, colaborare și înțelegere intre națiuni.

în cursul acestei vizite de amplă rezonanță interna
țională s-au evidențiat cu deosebită strălucire înaltele 
dumneavoastră trăsături de proeminent om politic și 
de stat, rolul dumneavoastră determinant în dinami
zarea și intensificarea raporturilor internaționale ale 
țării noastre, coptrîbuția de seamă pe care o aduceți 
Ia sporirea continuă a prestigiului -României socialiste 
în rîndul națiunilor lumii.

Guvernul acordă, totodată, o deosebită însemnătate 
întâlnirilor și convorbirilor la nivel înalt pe care le-ați 
avut in Iran și India, menite să impulsioneze relațiile 
dintre țările noastre și înscriindu-se organifc în poli
tica statornică A României de extindere a «aporturilor 
cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială, în 
spiritul coexistenței pașnice.

Consiliul de Miniștri, exprimînd deplina sa adeziune 
și aprobare față de rezultatele deosebit de rodnice a’e 
acestei noi solii de prietenie si colaborare a poporului 
român, vă. asigură, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că va acționa cu toată energia și 
fermitatea pentru transpunerea integrală în viață a 
înțelegerilor convenite și a documentelor semnate, pen
tru înfăptuirea politicii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, consacrată promovării idealuri
lor de pace și prosperitate ale poporului român, în
floririi și propășirii Republicii Socialiste Romania.

Unanimă adeziune, puternică satisfacție și mîndrie pentru roadele bogate 
ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu in țări socialiste din Asia 
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Argument: 
ziua de miine

— Cred că fără Reșița, această „universitate a oțe
lului", diploma mea de inginer s-ar fi ingălbenit!

Autorul acestei afirmații, inginerul Dan Sporea, e 
tiriăr. Suficient de tinăr ca să afirme : „De-abia mi s-a 
uscat cerneala de pe diplomă". Lucrează în atelierul 
de proiectări pentru autoutilare ăl întreprinderii con
structoare de mașini Reșița. Și, totodată, predă „sera-. 
liștilor" de la Institutul de subingineri din oraș. „In 
anii aceștia, continuă el. mi-am -reînnoit» diploma de 
citeva ori." Și-mi enumeră citeva zeci de soluții, me
tode și dispozitive noi, neintrate încă in nici un ma
nual de învățământ, dar care au devenit indispensabile, 
obișnuite aici. Fiecare dintre ele — izvorită din gin- 
direa reșițeană. Punct de pornipe nou pentru o nouă 
gindire. Pentru modernizare.

La rindul său, oțelarul Ion Lăcătușu. de la Combi
natul siderurgic Reșița, a ajuns la convingerea că

PI
„meseriaș adevărat devii abia atunci cind înveți să... 
înveți". Și argumentează : ..De-o bună vreme încoace, 
otelul nostru nu mai e același. Are mereu alte mărci, 
care de care mai complicată. Ce-a fost pînă mai ieri 
simplu șuvoi, deci cantitate, devine oțel special. Deci 
calitate. Dacă nu cunoști perfect rețeta șarjei pe care 
o ai de elaborat, s-a zis cu meseria".

Este argumentul în care se reflectă spiritul „univer
sității oțelului". Căci. Reșița toată învață, in școlile de 
cultură generală, in liceul industrial, in complexele 
școlare profesionale, in școlile de maiștri, la Institutul 
de subingineri. „La zi" și „la seral". Mulți, după ce-și 
termină ziua de muncă, încep a doua 
de muncă, de data asta ca studenți.

Ce-i îndeamnă să-și consacre timpul 
rit ? Am stat de vorbă cu un grup de 
neri și mai puțin tineri, de la Institutul 
„Altfel n-aș putea cunoaște azi oțelul pe care va tre
bui să-l topesc miine" (Ion Cinade, prim-topitor la 
combinatul siderurgic) ; „Dacă te_ mulțumești cu teh
nica de azi, miine poți fi arătat cu degetul ca 
nepriceput" (Ioan Bud, mecanic energetic la I.C.M.) ; 
„Concret : fără cursul de -Aparate electrice» de la. in
stitut n-aș fi putut analiza și remedia singur deran
jamentul de la instalația de înaltă tensiune. Darmite 
cind e vorba de instalațiile de miine !“ (Iorgu Bădu- 
lescu, electrician la I.C.M.)...

Deci, un numitor și un argument comun : mîine. 
Care rezumă totul.

parte a ei, tot

liber invățătu- 
„seraliști". ti
de subingineri.

Laurențiu DUȚA
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130 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN 1848

Pe mîndrele flamuri tricolore:
UNIRE ȘI INDEPENDENȚĂ
Aniversăm in această primăvară împlinirea a 130 de ani de la re

voluția ce a avut loc in țările române în anul 1848, eveniment de o 
însemnătate excepțională in procesul de dezvoltare a națiunii române, 
in lupta de eliberare socială și națională a românilor. în întâmpinarea 
acestei aniversări, „Scinteia" a publicat o suită de articole consacrate 
evocării unor trăsături esențiale ale revoluției, caracterului ei unitar in 
toate cele trei țâri române, comunității de aspirații și conlucrării strinse 
dintre oamenii muncii români și cei din rindul naționalităților conlocui
toare, precum șl unor momente hotăritoare in desfășurarea revoluției, 
ca marea adunare națională de pe Cimpia Libertății de la Blaj.

Unul din marile merite ale revoluției de la 1848 îl constituie faptul că, 
exprimînd aspirațiile scumpe ale poporului spre unitate națională, spre 
înlăturarea granițelor ce despărțeau artificial cele trei țări române, a 
militat pentru făurirea statului național unitar român.

Făclie nestinsă prin 
VedCUri Deziderat secular al po
porului român, idealul unității și in
dependenței naționale s-a afirmat in 
cadrul revoluției de la 1848 cu o forță 
și vigoare deosebite, înscriindu-se ca 
un obiectiv major al acesteia.

Cum prea bine se știe, vicisitudi
nile istoriei au făcut ca veacuri in 
șir romârții să trăiască despărțiți in 
trei state — Moldova. Țara Româ
nească si Transilvania. Ținutul do
brogean s-a aflat, multe secole sub 
dominație otomană. Dar țiefirestile 
hotare n-au putut împiedica dez
voltarea unor strinse legături — 
economice, politice și culturale — în
tre țările române, pe temelia de ne
zdruncinat a comunității de. origine, 
limbă, factură psihică a locuitorilor 
lor. Cind, la mijlocul veacului tre
cut. destrămarea orînduirii feudale 
și apariția relațiilor noi. capitaliste, 
au atras după ele cerința comuni
tății de viață economică, a formării 
unei piețe unice, a afirmării tot mai 
puternice a vieții naționale, făurirea 
unității în cadrul unui stat național 
de sine stătător a devenit o necesitate

obiectivă, in>punindu-se ca o condiție 
sine qua non a progresului multilate
ral al societății românești. Tocmai de 
aceea, ideea unității și libertății na
ționale a pus stăpînire pe toate spi
ritele Înaintate, a pătruns adine in 
conștiința maselor celor mai largi ale 
poporului. Faptul a fost sesizat de 
observatorii străini, care in preajma 
revoluției de la 1848 relatau că „ideea 
reunirii tuturor românilor sub un 
singur sceptru ocupă toate mințile**  
(diplomatul polonez Woronicz) sau 
că „întemeierea unui mare ducat al 
Daciei... este expresia dorinței celei 
mai generale a acestor țări**  (diplo
matul francez Bois-le-Compte).

Viziunea Daco-României.
Revoluționarii români erau conștienți 
că adversitatea celor trei impe
rii vecine — otoman, habsburgic și 
țarist, care se temeau să nu le fie a- 
fectate sferele de influență în aceas
tă zonă — era o piedică serioasă în ca
lea realizării idealului național. Este 
și motivul pentru care acest ideal nu 
a fost de la început exprimat în mod 
deschis "in revendicările prezentate 
oficial. Dar ideea unității este pre

zentă în programele elaborate la 
Brașov și Cernăuți, de revoluționarii 
moldoveni, după infringerea mișcă
rii declanșate in martie la Iași, iar 
în Țara Românească și Transilvania 
a fost pe larg dezbătută în presa re
voluționară a timpului, precum și in 
manifestările publice.

Realizarea unității naționale a 
fost concepută de liderii mișcării de 
la 1848 in mai multe variante. Mulți 
reprezentanți de seamă ai generației 
pașoptiste s-au gîndit la înfăptuirea 
treptată a „visului de aur'*  al româ
nilor prin unirea — intr-o primă 
fază — a Moldovei și Țării Românești, 
urmînd ca după consolidarea noului 
stat să. se treacă la desăvirșirea uni
tății naționale, la constituirea Daco- 
României. Viziunea Daco-României 
nu a dispărut nici un moment din 
planurile revoluționarilor. Orizontul 
larg, dacic, al planurilor armate ale 
revoluționarilor moldoveni emigrați, 
care prin Alecu Russo și M. Costa- 
che-Epureanu cereau sprijin militar 
bănățeanului Eftimie Murgu. în ve
derea unei insurecționări a tării lor. 
sînt elocvente în acest sens.

Prezența revoluționarilor din cele 
trei țări românești la marea adunare 
națională de la Blaj din 3/15 mai 
1848 are o semnificație aparte. Parti
ciparea lor a fost determinată de 
conștiința faptului că „acolo se cer
cetau trebuințele națiunii române în
tregi, ale destinului ei". O mărturi
sește fără echivoc unul dintre cei 
mai avizați și profunzi cunoscători ai 
realităților și aspirațiilor românești 
de atunci, Nicolae Bălcescu : „Te 
pomenim și te serbăm cu drag, o zi 
măreață 1 Căci întieași dată auzirăm 
atunci uii popor intreg răspunzind 
celor ce vorbeau de unirea Ardealu
lui această strigare : „Noi vrem să 
ne unim cu țara**.  Și el continuă : 
„numai poporul și poeții, acești fii 
ai inspirației divine, avuseseră la

1848 conștiința întâmplărilor viitoare, 
numai ei cetiră și destăinuiseră ceea 
ce era scris in fundul inimii fiecă
ruia român : mintuirea de orice 
domnie străină prin unitate națio
nală". După ce Dieta din Cluj votase, 
împotriva voinței maselor, alipirea 
forțată a Transilvaniei la Ungaria,
Constantin CAZANIȘTEANU

(Continuare in pag. a V-a)

Permanență
§i continuitate

Arta de milenii ca
re a înflorit pe me
leagurile noastre ne 
învață mai mult ca 
ori ci nd că. in ciuda 
unor vremuri vitrege. 
Strămoșii noștri nu au 
încetat să ne transmi
tă gîndurile și simță
mintele lor. . făurind 
una dintre cele mai vii 
și mai autentice isto
rii spirituale în ima
gini din lume. Născu
tă dintr-un 
spirit deschis 
și comunica
tiv, arta noas
tră poate o- 
feri comenta
torului cores
pondente cu.
arta din toată lumea 
si în același timp poa
te. fi deosebită de arta 
din toată lumea. O artă 
fără orgoliu, creată 
pentru buna înțelege
re intre oameni, la 
bucurie sau la nevoi. 
Cine ar putea să sta
bilească dacă este sau 
nu monumentală o 
artă care a pătruns 
ca firul de iarbă, ca 
aerul, ca soarele sau 
ca apa — pretutin
deni. în viața de toa
te zilele a omului, in
tegrată lumii și uni
versului. O piramidă 
fără lespezi apăsătoa
re. fără sudoarea scla
vilor, fără morminte, 
intre cîmpia aurie și 
cerul senin, de la 
marea cea marc pînă 
dincolo de munți, la 
fruntariile Oașului. O 
piramidă care cuprin
de un spațiu spiri
tual, o baie de ima
gine si cintec. dove

însemnări 
de Vasile 
CELMARE

dind astfel că exis
tența noastră pe aces
te locuri nu s-a rezu
mat la ideea naviga
ției printre evenimen
tele istorice, ci a ge
nerat permanenta va
lorică intr-un spațiu 
deschis, iradiant.

încă din antichitate 
a existat tendința de. 
a pune sub semnul în
trebării utilitatea ar
tei pe planul structu

rii social-eco- 
nomice a ce
tății. luin- 
du-se în con
siderare numai 
aspectul hedo
nist, vulgari- 
zind ideea de 

plăcere estetică. Uneori, 
oameni de cultură ai 
epocii moderne. înșe
lați sau îngrijorați de 
zgomotoase tendințe 
artistice colaterale ma
relui fluviu milenar, 
preconizau dispariția 
artei, fără a intui 
efectele revoluțiilor pe 
plan social și tehnico- 
științific care au 
schimbat fata lumii 
după ultima confla
grație mondială. Or. 
secolul XX, aplecat 
prin excelență asu
pra științelor exacte 
și tehnologiilor, a sim
țit nevoia să introdu
că imaginea artistică 
în cele mai neaștep
tate domenii de acti
vitate. recunoscîndu-i 
și alte virtuți decit 
cele tradiționale.

Oamenii de artă, 
grăbiți de evoluția
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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S-au regăsit doi frați : Gheor- 
ghe Toma. in virstă de 28 de 
ani, din comuna Freeăței, jude
țul Tulcea, ți Vasilica Chițoiu. 
de 26 ' de ani, din municipiul 
Brăila. Deși geograficește trăiau 
in localități foarte apropiate una 
de alta, ei 
mai puțin 
cauza unor 
regretabile, 
a avut loc 
lor datorindu-se lucrătorilor de 
la miliția din localitate. Oameni 
care au întreprins ample inves
tigații și oare, 
nire, au fost 
și bucuroși de 
frați.

au stat despărțiți nu 
de 25 de ani, din 

împrejurări familiale 
Emoționanta întâlnire 
la Galați, regăsirea

prezenți la întil- 
și ei emoționați 
bucuria celor doi

I Nu un
I
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I
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simplu 
bilețel!s

în loc să ia măsuri de scoa
tere a autovehiculului defect de 
pe partea carosabilă a drumului 
din satul Buciumi — Șomcuta 
Mare — sau să-l semnalizeze in 
mod corespunzător pe timp de 
noapte, șoferul Mihai Panduru 
din Vulturești — Suceava, aflat 
in trecere prin județul Ma
ramureș, a lăsat doar un bi
lețel pe parbrizul autocamionu
lui 21—B—3 820 in care men
ționa : „Defect la cutia de vi
teză. Mă găsesc la un hotel din 
Baia Mare. Mihai".

In cursul serii, timpul ploios 
a redus și mai mult vizi
bilitatea. astfel incit autoca
mionul abandonat a devenit un 
grav pericol pentru circulație. în 
aceste condiții, biciclistul Vasile 
Peter din localitate s-a izbit de 
partea din spate a autocamio
nului și a decedat pe loc. La 
scurt timp, de același autocamion 
s-a izbit și autoturismul condus 
de Gh. Barbu din Baia Mare.

...Și toate acestea din cauza 
nerespectării de către șoferul 
citat a unei elementare reguli.
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bruschează? I
Săptămina trecută, tot in a- 

ceastă rubrică, semnalam că la 
Brăila, în sala cu jocuri meca
nice de pe strada Golești nr. 5, 
in pofida afișelor („Accesul e- 
lerilor strict interzis") sala era 
populată cu elevi, iar fumul să-l 
tai cu cuțitul. La citeva zile, din 
nou prin același loc. Aceiași e- 
levi, fum și fum. Dar — nouta
te ! — afișele sus-zise au dis
părut.. în locul tor au apărut al
tele : „Pentru orice defecțiune 
chemați mecanicul" și „Nu brus- 
cați aparatele". încercind să 
descifrăm mecanismul acestor 
jocuri mecanice care nu trebu
ie... bruscate, am aflat un lu
cru. curios și anume că de pe 
urma lor o întreprindere din 
București (I.A.P.I.T.), proprie
tara aparatelor, obține venituri 
importante pe teritoriul Brăilei. 
Ba. mai mult : respectiva în
treprindere se joacă și cu le
gea, intrucit n-a plătit secției 
financiare municipale nici mă
car un leu impozit legal pe ve
nituri. întrebăm : cine-i brus
chează acum (vorba dumnealor) 
pe beneficiari, pentru că, după 
cum am văzut, cu , vorba bună 
nu s-a obținut decit înlocuirea 
afișelor ?
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IAngrosist 

de nutrețuri |
Prin satele Prahovei își făcu

se de curind apariția un perso
naj ciudat care-și zicea negus
tor de nutrețuri. Oferea spre 
vinzare zeci de tone de hrană 
pentru animale. S-au găsit a- 
matori de chilipiruri, dar s-au 
găsit și oameni gospodari, cu 
scaun la cap. care s-au între
bat : ..De unde ia angrosistul 
marfa ?“. $i au aflat : de la 
Intre prinderea de nutrețuri 
combinate Ploiești. Numele an
grosistului : Radu Petre. Mese
ria de bază: șofer. Locul de 
muncă : sus-numita întreprin
dere. Acum nu mai este acolo. 
Înainte de a. nu mai fi ce-a fost, 
angrosistul a trebuit să plăteas
că ..en detail" valoarea nutre
țului sustras, plus contravaloa
rea benzinei consumate prin sa
te. plus ce-o mai zice legea.

I
I
I
I
I
«
I
i

Rebus în II

Cum sint pregătite combinele 
și utilajele necesare recoltării?
în zonele din «udul și vestul 

țării griul a înspicat, iar în cu
rind orzul va da în pirg. Este 
semnalul care anunță că nu peste 
multă vreme va începe recoltarea 
cerealelor păioase. Această campanie 
trebuie temeinic pregătită, astfel in
cit întreaga recoltă să fie strînsă în 
timpul cel mai scurt și fără pierderi.

După cum apreciază specialiștii, 
precipitațiile căzute in primăvară, 
lucrările de fertilizare suplimentarăm 
erbteidare și combatere a dăunători
lor au Îmbunătățit starea de vege
tație a semănăturilor. în majorita
tea zonelor țării s-au realizat cul
turi închegate, cu o densitate cores
punzătoare și fără buruieni, Intrucit 
vremea secerișului se apropie. în 
toate unitățile agricole trebuie să. se 
încheie cit mai repede toate pregă
tirile în vederea bunei desfășurări a 
recoltatului. Trebuie arătat că sint de 
recoltat peste trei milioane de hecta
re cu grîu, secară, orz, orzoaică, în 
pentru ulei ș.a.. de balotat paiele de 
pe circa 2,3 milioane hectare, de 
transportat și depozitat cantități 
mari de produse. Totodată, urmează 
să fie insămînțate circa 1.5 mili
oane hectare cu culturi suc
cesive. Cu forțele mecanice existen
te in unitățile agricole de stat și co
operatiste, in fiecare județ, recolta
rea orzului pentru boabe se poate în
cheia în 3 zile, iar a griului — în 
9—12 zile. în paralel, balotatul paie
lor se poate efectua in 13 zile in zo
nele de sud și in- 20 de zile in nordul 
țării. După cum se știe, lucrările de 
recoltare a cerealelor păioase sint in 
totalitate mecanizate.

Succesul campaniei de vară depin
de. după cum este si firesc, de buna 
funcționare a combinelor, pre- 
■sehor de balotat paie și a ce
lorlalte utilaje. Potrivit programului 
stabilit, repararea lor trebuie să se 
încheie pină la 10 iunie in toate uni
tățile agricole. Care este stadiul 
acestor pregătiri și ce probleme mai 
trebuie rezolvate pentru a se asigura 
buna funcționare a mașinilor în 
timpul campaniei ? Potrivit ultime
lor date centralizate la Ministerul 
Agriculturii si Industriei Alimentare, 
pină la finele lunii mai in sta
țiunile pentru mecanizarea agri

culturii au fost reparate 74 la sută 
din combinele „Gloria" și 82 la sută 
din presele de balotat paie. De ase
menea, în întreprinderile agricole de 
stat au fost revizuite 68 la sută din 
numărul combinelor și 69 la sută din 
cel al preselor de balotat paie. Lu
crările sînt mai avansate in stațiuni
le pentru mecanizarea agriculturii 
din județele Argeș. Ialomița. Con
stanța, Ilfov și in întreprinderile a- 
gricole de stat din județele Arad. 
Bihor. Ialomița. Mehedinți ș.a. în 
stațiunile pentru mecanizarea agri
culturii din județele Iași. Tulcea, 
Brăila, precum și in întreprinderile 
agricole de stat din județele Constan
ța. Timiș. Tulcea ș.a., pregătirea ma
șinilor este însă rămasă în urmă.

Cauzele acestor întirzieri diferă 
desigur de la un județ la altul, dat
ele se pot împărți totuși în două 
mari categorii. Pe de o parte, așa 
cum s-a intîmplat in întreprinderile 
agricole de stat din județul Constan
ța, repararea combinelor a inceput 
tirziu, nu s-au respectat graficele 
de lucru, iar acum trebuie să se facă 
eforturi deosebite pentru recupera
rea timpului pierdut. Din experien
ța celorlalți ani se știe cit de ine
ficientă este munca in asalt, care 
influențează în . primul rînd calitatea 
reparațiilor. De*  aceea, comandamen
tele comunale trebuie să ia măsuri 
pentru întărirea ordinii și disciplinei 
în ateliere, să intervină operativ 
pentru folosirea judicioasă a timpu
lui de lucru.

Pe de altă parte, una din cauzele 
generale care stinjenește repararea 
tractoarelor și mașinilor agricole este 
lipsa pieselor de schimb. Din datele 
prezentate de întreprinderile furni
zoare din cadrul Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini rezultă 
că, pină la sfîrșitul lunii mai. din cele 
276 repere urmărite prin grafice spe
ciale s-au livrat integral .cantitățile 
stabilite Ia 189 de repere, iar la 
celelalte 87 de repere se înregistrea
ză diferite restanțe. în ce privește 
piesele de schimb pentru tractoare, 
cele mai mari restanțe le au între
prinderea ..Tractorul" Brașov, I.P.A.T. 
Miercurea Ciuc. întreprinderea m»- 
canică- din Codlea. întreprinderea 
,.Electroprecizia"-Săcele. întreprinde

rea de mecanică fină Sinaia s.a. Uni
tățile agricole din județele Olt. Dolj, 
Bihor. Tulcea. Galați. Constanța ș.a. 
solicită direcției generale de apro
vizionare. din Ministerul Agriculturii 
si Industriei Alimentare zeci și zeci 
de repere pentru a putea încheia re
pararea combinelor. Desigur, meca
nicii și specialiștii din unitățile agri
cole au datoria să ia toate măsurile 
necesare pentru recondiționarea pie
selor de schimb care mai pot. fi folo
site. Lipsa unor piese de schimb noi 
este insă o problemă reală si de 
aceea întreprinderile furnizoare tre
buie să respecțe contractele și gra
ficele încheiate. Un efort special se 
cefe colectivelor do oameni ai muncii 
din întreprinderea „Semănătoarea" 
București și I.M.U. Medgidia, care 
produc și livrează piesele de schimb 
pentru combinele „Gloria" si presele 
de balotat paie.

După 10 iunie, cind reparațiile ur
mează să se încheie, se va face re
cepția utilajelor care vor fi folosite 
la recoltat. Specialiștii care vor par
ticipa la această acțiune trebuie să 
dea dovadă de maximă exigență, să 
verifice atent fiecare mașină în par
te pentru a avea garanția că. in tim
pul campaniei, acestea vor funcționa 
fără întrerupere. în mod special se 
va insista asupra felului cum au fost, 
etanșdizate combinele, astfel incit să 
se' elimine cu desăvirși.re pierderile 
de produse. De aceea, la fiecare 
combină se va face proba cu boabe. 
De asemenea, trebuie să fie pregăti
te și etanșeizate mijloacele de trans
port necesare.

Prima cultură care va fi recoltată 
este orzul, lucrare considerată ca un 
examen înaintea începerii secerișulu*  
la griu și pină la declanșarea căreia 
nu mai sint multe zile. Iată de 
ce. organizațiile de partid de la sate, 
comandamentele locale și conduceri
le unităților.’ ăgricole trebuie să ur
mărească îndeaproape felul în care 
sint reparate și verificate combinele 
și celelalte utilaje, să intervină ope
rativ pentru rezolvarea tuturor pro
blemelor tehnice sau organizatorice. 
La primul semnal. toate mașinile să 
fie gata pentru a intra in lanuri !
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Cluj-Napoca: privire panoramică asupra străvechiului oraș Foto : S. Cristian

Este o realitate că Fi
liala Asociației Generale 
a Vinătorilor și Pescarilor 
Sportivi — A.G.V.P.S. 
Constanța se situează in 
fruntea celorlalte organi
zații județene, ca număr 
de pescari amatori. Anul 
trecut, de pildă, ea nu
măra 6 800 membri coti- 
zanți, care practică acest 
sport, un mijloc recreativ, 
reconfortant și util de pe
trecere a timpului liber.

Firește, locul preferat 
de pescuit al constănțgni- 
lor il constituie Marea 
Neagră — motiv pentru 
care sute de pescari și-au 
construit ambarcațiuni 
proprii. iar filiala 
A.G.V.P.S. a organizat 
cinci debarcadere pe li
toral : la Constanța, Efo
rie Sud, Tuzla și Manga
lia. La rindul lor, orga
nele locale au acordat a- 
tenția cuvenită acestor 
preocupări, elaborînd in
strucțiuni care, stabilesc 
zonele de pescuit pentru 
amatori și măsurile de 
protejare a acestora. în
trucât pescuitul la undiță 
in mare nu-i o simplă 
joacă, ci o pasiune care 
poate avea și o importan
ță economică, în sensul 
că „Ia cirlig" se prind 
specii care cu greu pot fi 
pescuite industrial, cum 
sint, de exemplu, guvizii, 
sau specii migratoare.

cum sint stavrizii. între
prinderea piscicolă din 
zona Constanța a venit și 
ea, cu ani in urmă, in 
sprijinul pescarilor ama
tori, organizind la fiecare 
debarcader al acestora 
cite un punct de preluare,

sistem. întreprinderea pis
cicolă a preluat de la 
pescarii amatori 135 000 
kg de pește. Și tot de a- 
tunci pescarii amatori in
sistă să se continue acest 
sistem. Insistă și în
treprinderea piscicolă

Ce „momeală" 
preferă organizatorii 
pescuitului sportiv 

pe litoral ?
RF-' NOTE CETĂȚENEȘTI O

pe bază de contract, a 
surplusului de pește, pe 
care să-l valorifice apoi 
prin magazinele proprii, 
pe piață, in stare proas
pătă și in condiții cores
punzătoare de igienă.

Astfel, pescarii a- 
matori contribuiau cu 
mari cantități de peș
te proaspăt marin Ia 
aprovizionarea pieței. în 
1975. de pildă, ultimul an 
cind a funcționat acest

Constanța — după cum 
ne spune directorul ei, 
inginerul Gabriel Ti- 
moftache — trimițind 
adrese la Comitetul de 
stat pentru prețuri, dar 
la care adrese încă nu 
s-a găsit răspunsul aștep
tat. în schimb, interlocu
torul ne oferă explicația 
sistării acestui procedeu. 
Odată eu reașezarea pre
turilor la achiziționarea 
peștelui marin s-a Omis

să se stabilească preturi 
si pentru speciile proveni
te de la pescarii amatori. 
Ca atare, punctele de pre
luare au fost desființate. 
Pescarii amatori iși văd 
insă in continuare de pa- I 
siunea lor și. in lipsa sis
temului civilizat de achi
ziționare și desfacere a 
surplusului de peste ma
rin. au arfârut tot mai 
multi indivizi care îl co
mercializează. după ce îl 
cumpără ieftin de la 
pescari. Pun cite 5—6 gu- 
vizi pe sfoară sau pe cite 
o sirmă ruginită si ies pe 
stradă sau în piețe stri- 
gind cit ii tin plăminii : 
„10 Iei șirul, neamule ! 10 
lei șirul !“.

în speranța că măcar 
în acest an se va rezolva 
această doleanță îndrep
tățită. pescarii amatori 
constănteni solicită, de 
asemenea, o mai mare o- 
perativitate îrt eliberarea 
formelor necesare pentru 
a pescui în zonele stabilite. 
Pentru că multi dintre ei 
au depus cererile de 2—3 
luni si incă nu au primit 
autorizațiile necesare, in 
timp ce guvizii au și în
ceput să „tragă tare" la 
cirlig. Este' oare cineva 
care nu are „cirlig" ia 
pescarii amatori ?

George MIHAESCU

Medicii satului.
oameni ai satului

— în județul Bihor nu mai există 
navetism in rindul personalului me
dico-sanitar...

Cu această afirmație categorică a 
tovarășului loan Popa, directorul Di
recției sanitare a județului Bihor, a 
debutat convorbirea pe tema stabili
tății cadrelor medico-sanitare în me
diul rural.

— Acum 25 de ani, cind am absol
vit Facultatea de medicină din Cluj- 
Napoca —- ne spune interlocutorul 
nostru — mi-am inceput cariera ca 
medic de țară in localitatea Sirbi. dar 
răspundeam și de comuna Spinuși și 
de alte sate, in total vreo douăspre
zece mii de suflete. Dispensarul func
ționa in două camere închiriate fci- 
tr-o casă țărănească. Eu locuiam cu 
chirie intr-o cameră cu pămint. pe 
jos. Acum, pe fiecare medic îl aș
teaptă o locuință confortabilă, noilor 
veniți li se inminează și repartiția 
pentru butelie de aragaz... Și este 
firesc să fie astfel, intrucit nu-i poți 
cere medicului să-și pună întreaga 
capacitate, toate cunoștințele, pasiu
nea profesională in slujba ocrotirii a 
ceea ce are ohiul 
mai de preț, 
sănătatea, fără 
să-i asiguri con
diții corespunză
toare de muncă 
și viață. în pre
zent, in 86 din 
cele 87 de comune 
ale județului Bi
hor există clădiri
funcționale pentru dispensar, cu locu
ințe confortabile pentru medici, pre
văzute cu baie, apă curentă, garaj, 
grădină. în unele cazuri nici nu au 
fost necesare construcții noi. ci doar 
amenajarea unor spații corespunză
toare existente.

Dispensarele costă, locuințele la fel. 
La proiectele orientative elaborate 
de Ministerul Sănătății privind costul 
unui dispensar comunal modern, fo
rurile județene de partid și de ștat, 
direcția sanitară, împreună cu con
siliile populare comunale au căutat 
soluții mai economicoase. Cu aceiași 
bani trebuia obținut mai mult. Și s-a 
obținut.

— La noi la Sălard — ne spune 
primăriul Pavel Petruț — dispensarul 
cu două săli de așteptare, una pentru 
adulți și alta pentru copii, cu cabi
nete de consultații, de tratamente, 
cabinet -stomatologic și laborator de 
tehnică dentară, cu locuință pentru 
medicul șef al dispensarului, ne-ij. 
costat mai puțin de jumătate, decit 
se prevedea in deviz. Am folosit con
tribuția in muncă și bani a locuito
rilor, colaborarea meseriașilor noștri.

în comuna Avram Iancu s-a dat. 
in folosință in toamna trecută noul 
dispensar, o clădire cu etaj, prevă
zută cu două locuințe — una de trei, 
alta de patru camere — pentru me
dici. Costul 2 — jumătate din cit se 
prevăzuse in deviz.

La Remeți. in creierul Munților A- 
puseni. acolo unde începe Țara Mo
ților. dispensarul se află intr-o clă
dire nouă cu două etaje, care adă
postește și o secție a spitalului din 
Aleșd. La Diosig, viitor centru ur
ban. s-a dat de curind în folosință 
un dispensar cu două etaje, avind și 
un cabinet radiologie. Grija față de 
îmbunătățirea zestrei sanitare, pentru 
condițiile de muncă și viață ale me
dicilor este omniprezentă in toate 
așezările rurale ale Bihorului. Așa se 
explică și faptul că medici ca Taloș 
Viorel, originar din Gherla, sau Gyorgi 
Ladislau, din Odorheiul Secuiesc, 
și-au construit casc proprii in comu
na Ținea, unde au fost repartizați și 
unde „au prins rădăcini" — cum spun 
ei. „Cum să părăsesc eu comuna 
Avram Iancu — ne spune Mariana 
Craiiiîc. îmi place aici. Părinții mei

De ce au renunțat 
medicii din Bihor 

la navetism

au crescut trei eopii intr-o locuință 
de două camere la Timișoara. împre
ună cu soțul, eu am primit acum, la 
începutul carierei mele de medic, un 
frumos apartament cu patru camere. 
O să avem copii, pe care să-i creș
tem sănătoși, viguroși"...

— împreună cu soțul meu, tot me
dic ca și mine, sintem de doispre
zece ani aici, la Mișca — ne spune 
Mariana Molnar. El este chiar din 
Oradea. Cu mașina noastră nici o 
oră nu ne trebuie ca să vizităm rude, 
prieteni. Avem și abonament săptă- 
minal la concerte... Navetă ? Nici 
prin gind nu ne trece așa ceva.

— Ni se oferiseră posturi la Oradea 
— ne spune dr. Lăzăric Cornel, me
dic in comuna Batăr. Soția este, de 
asemenea, medic, amindoi sintem ori
ginari din Cluj-Napoca. N-am dormit 
două nopți, tot gîndindu-mă și sfătu- 
indu-mă cu soția, cu prietenii. în 
celb din urmă, am refuzat posturile 
oferite la Oradea. Nu te desparți 
ușor de un Ioc unde ai muncit peste 
cincisprezece ani.

„Propuneri ca acestea de a pleca 
Ia Oradea sau în 
alt oraș mare nu 
mai au trecere 
printre medicii 
din comunele bi- 
horene. După ce 
te-ai obișnuit cu 
oamenii, după ce 
cunoști bine sta
rea lor de sănă
tate. după ce ti-ai 

rezolvat problemele de viată coti
diană și te integrezi, participi e- 
fectiv la viața satului, fiind apreciat 
și respectat, nu mai poți pleca în 
altă parte". Cuvinte auzite Ia tot pa
sul. Că așa stau lucrurile, o dovedeș
te și faptul că, de curind, fiind scoa
se la concurs 11 posturi de medici la 
Oradea, nu au fost decit... 9 candi
dați. din care patra din alte județe. 
Mulți medici sint deputați, membri ai 
comitetelor sau birourilor comunale 
de partid, membri ai comitetelor exe
cutive ale consiliilor populare.

...Uneori, dimineața. in trenurile 
navetiștilor care părăsesc Bucu- 
reștiul spre cele patru zări, cind intri 
în vorbă cu cite un medic' cu ochii 
cirpiți de somn și-l întrebi de ce nu 
s-a stabilit în comuna unde lucrează, 
printre alte multe motive subiective 
îl aduce în discuție și pe acela că el 
trebuie să se „realizeze" profesional.

Cum se realizează profesional me
dicii din satele bihorene ? Dăm cu- 
vintul doctoriței Alexandra Naghiu, 
din comuna Răbăgani : „în ce pri
vește realizarea în profesiune, ea de
pinde numai de om și nicidecum de 
distanța de oraș. Teodor Bojin, din 
comuna Ceica, unde lucrează de 15 
ani. și-a luat titlul de doctor in știin
țe medicale pentru o lucrare pe tema 
alimentației raționale și a bolilor de 
nutriție. Doctorii Szekely Francisc, 
din Sălard, și Bereeki Ludovic, din 
Diosig, au contribuții însemnate la o 
amplă cercetare privind depistarea 
factorului de risc in bolile cardio
vasculare !“.

Ascultind spusele doctoriței ne în
trebăm : de ce oare în atitea județe, 
mulți medici fac naveta cu anii, se 
chinuie pe ei și nici nu asigură o 
asistență medicală corespunzătoare 
populației ? De ce oare forurile inte
resate nu studiază experiența jude
țului Bihor ? Aceasta se impune cu 
atit mai mult, cu cit secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat la Conferința 
pe țară a președinților consiliilor 
populare' necesitatea stabilizării in 
comune a cadrelor sanitare.

AI. PLĂIEȘU 
Aurel POP

0 gamă variată 
de bunuri de consum

In cadrul preocupărilor pen
tru continua îmbunătățire a a- 
provizionării populației de la 
sate, cooperația de consum a- 
sigură pentru magazinele sale 
un bogat și variat sortiment 
de bunuri de uz gospodă
resc. Pe măsura creșterii ve
niturilor. a numărului de lo
cuințe noi, atit la orașe, cit și 
la sate se inregistrează o creș
tere importantă a desfacerilor 
de articole electrotehnice de uz 
casnic. Marile complexe comer
ciale si magazinele specializate 
ale cooperației de consum ex
pun o gamă largă de aparate 
de radio și televizoare, cele 
mai noi tipuri din producția in
ternă. cu calități tehnice superi
oare. picupuri. mașini de spă
lat. aspiratoare de praf, fiare de 
călcat electrice, numeroase cor
puri de iluminat, o mare di
versitate de articole de uz 
gospodăresc (sticlărie, tacimuri 
inoxidabile, veselă, mașini de 
gătit, articole chimice etc.). în 
fotografia de sus: Supermagazi- 
nul din localitatea Movila Mi- 
resii. județul Brăila.

Pentru iubitorii cdrții
întreprinderea de difuzare a cărții 

oferă prin librăriile sale reprezenta
tive un bogat sortiment de carte. 
Este util de reținut adresa principa
lelor librării din Capitală : M. EM1- 
NESCU — Bd. Republicii nr. 5, tele
fon 15 87 61 : DACIA — Calea Victo
riei nr. 45. telefon 16 28 94 ; UNI
VERS — Calea Victoriei nr. 62—68,

telefon 15 79 78 : MINERVA — Calea 
Victoriei nr. 126. telefon 50 39 43. La 
librăria „UNIVERS", în, fiecare marți 
se găsesc toate titlurile apărute în 
săptămina precedentă. Printr-o carte 
poștală, cititorii se pot adresa si li
brăriei „CARTEA PRIN POȘTA" 
din București, str. Pitar Moș nr. 5 
sector 1.

Producția fizică
(Urmare din pag. I)

sortimente. Oricît de substanțiale, 
oricît de mari ar fi sporurile supli
mentare la unele sortimente., ele nu 
pot și nu vor putea să suplinească 
nerealizările la alte produse, mai ales 
cind acestea sînt de primă impor
tantă pentru economia națională.

în multe întreprinderi, dificultățile 
întîmpinate in realizarea planului la 
producția fizică tin de neajunsurile 
existente in domeniul aprovizionării 
tehnico-materiale. al cooperării in- 
teruzinale. Este limpede pentru fie
care că orice dereglare a mecanis
mului cooperării interuzinale. ca ur
mare a ncrealizârii ritmice a planu
lui la un subansamblu sau altul, 
poate determina greutăți în lanț 
unui șir de unități. Astfel, a fost su
ficient ca unele unităti furnizoare să 
nu-și realizeze planul Ia diverse piese 
și subansamble. pentru ca olanul la 
producția de tractoare să nu fie În
deplinit integral. Iată de ce organele 
Si organizațiile de partid, consiliile 
oamenilor muncii, pornind de la în
țelegerea clară a imperativului eco
nomic privind fabricarea tuturor 
produselor și subansamblelor potrivit 
prevederilor planului și corespunză
tor contractelor economice încheiate, 
sint chemate să mobilizeze toate for
țele colectivelor din unități pentru ca. 
prin folosirea cu indici superiori a 
mașinilor si utilaielor, a timpului de 
lucru, să asigure zi de zi randa
mente maxime în producție.

în lumina exigentelor formulate 
de conducerea partidului, planul se 
consideră îndeplinit numai și numai 
dacă s-a realizat ritmic și integral 
la fiecare sortiment din structura sa, 
in condițiile de calitate și de efi
ciență stabilite. Un asemenea impe
rativ major se cere să fie bine înțe
les de căitre fiecare muncitor si spe
cialist. de către fiecare conducător 
de întreprindere. Rezultatele bune 
obținute pină acum intr-un șir de 
întreprinderi, abnegația si spiritul 
de inițiativă de care dau dovadă 
colectivele de oameni ai muncii sînt 
tot atitea argumente că in luna iunie, 
ultima lună din primul semestru al 
acestui &n. vor fi obținute realizări 
si mai mari în producție. Puternic 
mobilizate de organizațiile de partid, 
colectivele din întreprinderile restan- 
tiere sânt chemate să dovedească, zi 
de zi. priceperea si hărnicia lor in 
fructificarea rezervelor interne de 
sporire a producției, să-si organizeze 
cit mai bine munca, incit să recu
pereze neîntârziat răminerile în 
urmă si să realizeze integral planul 
la fiecare sortiment, in strinsă con
cordantă eu interesele majore ale 
economiei naționale.

I
I

i
l
I
i
I■
l
I

suc propriu
Despre rebusul pe care unele 

fabrici de conserve ne obligă 
uneori să-l dezlegăm am mai 
scris in rubrica noastră. Se ve
de insă treaba că n-am epui
zat asemenea cazuri, unele din
tre ele chiar neașteptate. Ca 
și cel pe care l-au adus la cu
noștință lan Toma și Al. Dumi
tru din Calați, str. Vultur 22. 
zidari la Trustul județean de 
construcții. Ei au cumpărat de 
la magazinul universal ..Mo
dern" patru cutii cu compot de 
mere. Acasă au constatat insă că 
in cutii se află... fasole. A doua 
zi s-au dus la magazin pentru a 
sesiza neregula. Responsabilul 
n-a vrut să-i creadă, in ruptul 
capului. Cei doi cumpărători au 
făcut, atunci o mică „demon
strație", luîmd din raft. la rn- 
timplare, alte două cutii tot cu 
mere și in care au găsit tot... 
fasole ! Nici in fața acestei 
probe, responsabilul nu a vrut 
să primească înapoi, cutiile. Tn- 
diferent însă de unitatea produ
cătoare, rămine întrebarea : cine 
dezleagă astfel de rebusuri... 
conservate ?
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Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'
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Apucături 
contrare 

eticii noastre
Ludovic Vintur. mun

citor la Întreprinderea 
mecanică din Roman, 
ne-a trimis o scrisoa
re prin care aducea la 
cunoștința redacției 
..un caz ce nu face 
cinste colectivului în
treprinderii. frizind e- 
tica de om al muncii". 
Și. pentru ca afirma
ția sa să nu rtmină 
Sără acoperire, in rin- 
duril'e următoare ale 
scrisorii eJ se referea 
la un caz concret. Este 
vorba despre Toma 
Neculai care. în urmă 
cu aproape un an. a 
fost repartizat la în
treprindere după ce 
absolvise O scoală de 
maiștri. Aici a fost în
cadrat la atelierul de 
tratament termic, unde 
lucrează si autorul se
sizării. De la venirea 
lui. se relatează în 
scrisoare, treaba nu 
mai merge deloc bine 

in atelier. Dă dispo
ziții in necunoștintă de 
cauză, fără să se 
consulte cu muncitorii 
de inaltă calificare 
(pentriA acest lucru a 
fost și sancționat de 
citeva ori. fără să se 
îndrepte). Dar el mai 
are si unele apu
cături contrare eticii 
noastre. După cum ne 
scrie autorul sesizării, 
în Iurta februarie a a- 
cestui an s-a dat mun
citorilor primă de ex
port. Ce și-a zis Toma 
Neculai ? Ia să-mi fac 
eu rost de niște bani 
nemunciți ! Și a înce
put să ..aranjeze" trea
ba cu diferiți muncitori 
din atelier : te trec la 
primă cu atit. din ca- 
re.-mi dai si mie atit. 
In general, pretindea 
cam un sfert din 
suma ce urma să fie 
Încasată !

Autorul sesizării, 
concesiv -si el cu 
principiile pe care le 
apără, i-a dat doar 
cam a opta parte din 

■primă. „De atunci, ne 
scrie el. mă persecu
tă. mă amenință si 
caută să mă facă cu 
ou si oțet peste tot. in 
întreprindere". Deci 
tot el cu gura mare, 
încurajat de faptul că 
nu s-a luat poziție ho- 
tărită si Ia timp împo
triva sa. Cazul relatat 
mai sus se cunoaște in 
întreprindere, se pre
cizează in încheierea 
scrisorii, dar nu s-a 
luat nici o măsură.

De data aceasta, i 
s-a găsit lui Toma Ne
culai ac de cojoc, cum 
se spune. Comitetul 
municipal Roman al 
I’.C.R. ne informează 
că în ultima perioadă 
Toma Neculai a fost 
sancționat de două ori 
prin diminuarea retri
buției pentru neres- 
neetarea sarcinilor de 
serviciu. Cele relatate 
in scrisoare sint in 
mare parte adevărate 
— se subliniază în 
răspuns. Ca atare, au 
foet luate următoare

le măsuri : N. Toma a 
fost sancționat de or
ganizația de bază de 
la mecanica ușoară cu 
i ot de blam. A scăpat, 
cum se spune, destul 
de ușurel. După în
toarcerea din conce
diul de odihnă pe anul 
in curs, conducerea 
secției va lua măsuri 
«le schimbare a locului 
său de muncă ; pen
tru adîncirea cercetă
rilor in vederea sta
bilirii cauzelor lipsuri
lor reieșite cu această 
ocazie, biroul comite
tului de partid din în
treprindere a stabilit 
un colectiv care va 
propune și măsurile ce 
trebuie luate pentru 
ca ’activitatea în ate
lier și în secție să se 
desfășoare în. bune 
condiții.

Puritatea aerului 
în comuna 

Vladimirescu
Locuitorii Gheorghe 

Stana și loan Mladih 
din comuna Vladimi
rescu. județul Arad, 
localitate situată la 
2 km distantă de com
binatul de îngrășămin
te chimice, ne-au se
sizat că. de la o vre
me. mai ales după oca 
21,00. simt un mi
ros înțepător emanat 
in atmosferă de insta
lațiile de la combinat. 
Ei cereau sprijinul 
ziarului pentru a in
terveni să se asigure 
puritatea aerului, să
nătatea oamenilor din 
această zonă. Comite
tul județean Arad al 
P.C.R., căruia f s-a 
trimis sesizarea spre 

soluționare, ne-a răs
puns că. incă din 
anul 1977. odată cu in
trarea in probe teh
nologice a combinatu
lui. centrul sanitar si 
antiepidemic Arad a 
efectuat determinări 
trimestriale pentru oo- 
lqantii generați de a- 
ceastă unitate intr-un 
punct din comuna 
Vladimirescu. Din pro
bele analizate, o sin
gură dată s-a înregis
trat depășire, fată de 
concentrația maximă 
admisă, la amoniac. In 
consecință. în ultimul 
timp s-a dat în func
țiune un punct per
manent de recoltare în 
comună, la dispensarul 
uman, cu un ritm de 
recoltare de 3 zile pe 
săntămînă. Trimes
trial. se efectuează de
terminări în trei punc
te diferite din jurul 

combinatului. Din de
terminările făcute în 
cursul acestui an nu 
rezultă depășiri ale 
concentrațiilor admise. 
Din constatările cadre
lor de specialitate ale 
centrului sanitar și 
antiepidemic se des
prinde că depășirile 
față de concentrația 
admisă pot fi deter
minate de unele de
fecțiuni ce apar la ni
velul instalației din 
secția de amoniac si 
de nerespectarea teh
nologiei de încărcare 
in cisterne la rampă. 
Laboratorul de toxico
logie al combinatului a 
fost îndrumat să su
pravegheze mai atent 
mediul industrial .și 
puritatea aerului din 
zapa preuzinală. în 
urma primirii scrisorii, 
s-a revenit cu indica
ții mai precise asupra 
activității acestuia, 
pentru a fi în măsu
ră să furnizeze date 
cit mai concludente in 
vederea luării pe vii
tor a unor măsuri tot 
mai eficiente de către 
conducerea combina
tului.

Solidari 
la falsuri, 

dar și la pagubă
O scrisoare sosită ta 

redacția ziarului nos
tru sesiza, succint, că 
la statia de salvare din 
Brasov se falsifică 
acte privind efectua
rea unor curse cu au- 
tosalvările. bonuri etc. 
Direcția sanitară a ju
dețului Brasov ne-a 
răspuns că. după cer
cetările făcute, a re
zultat că sesizarea este 
întemeiată. Astfel, la 
controlul unității res
pective privind legali
tatea curselor cu au
tosanitarele s-au con
statat o scrie de curse 
fictive. Acestea au 
fost facilitate de către 
dtsDecerul telefonist al 
stației de salvare. E- 
mil Jojescu. fie in in
teres propriu, fie pen
tru a acoperi unele 
curse nelegale sau 
pentru a acoperi con
sumurile de benzina 
în scopuri persona
le ale unor șoferi. 
In toate cazurile se 
fac, bineînțeles, vino- 

vați și șoferii de pe ‘ 
aceste curse, pentru câ 
au beneficiat de ben
zină prin înscrierea 
curselor fictive de pe 
foile de parcurs sau 
prin efectuarea unor 
curse nelegale în sco
puri nemedicale.

Considerăm că este 
normal ca pentru a- 
ceste prejudicii să răs
pundă solidar atit șo
ferul care a înscris 
în foaia de parcurs 
curse fictive .sau nele
gale. cit și dispecerul 
care a întocmit fișe de 
chemare false — se 
subliniază in răspuns. 
Se menționează apoi 
că dispecerul telefo
nist a depus întreaga 
sumă care i-a fost im
putată. De asemenea, 
și-au recunoscut vina 
și o mare parte din 
șoferi, care au achitat 
și ei imputatia stabi
lită în sarcina lor. Din 
totalul pagubei stabi
lite de 36 700 Iei 
s-a recuperat operativ 
suma de 18 000 Jai. 
Sperăm că restul va 
fi recuperat cit mai 
curind.
Neculai ROȘCA

I
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ale vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu în țări socialiste din Asia
Cu Inimile și conștiința vibrind 

de cel mai fierbinte patriotism, cu 
profundă satisfacție, totală adeziune 
și legitimă mîndrie, comuniștii, toți 
oamenii muncii — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
de pe străvechile și înfloritoarele 
plaiuri brașovene, împreună cu în
tregul nostru popor, au fost alături 
de dumneavoastră în fiecare mo
ment al itinerarului de excepțională 
însemnătate istorică, pe care l-ați 
întreprins împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, cu ceilalți tova
răși din delegația de partid și de 
stat a României socialiste, în Re
publica Populară Chineză. Repu
blica Populară Democrată Coreeană, 
Republica Socialistă Vietnam. Re
publica Democrată Populară Laos 
și in Kampuchia Democrată — se 
subliniază în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BRASOV AL 
P.C.R.

Convorbirile purtate și documen
tele semnate cu acest prilej se în
scriu ca o valoroasă contribuție la 
cimentarea și dezvoltarea pe mul
tiple planuri a conlucrării cu țările 
vizitate, cu partidele si popoarele 
lor, pe baza principiilor marxism- 
leninismului și solidarității inter
naționaliste, ale egalității in drepturi, 
respectului' independentei și suve
ranității naționale, neamestecului în 
treburile interne, avantajului re
ciproc.

Manifestările de vibrant entuziasm 
și prietenie, de înaltă stimă și con
siderație cu care popoarele și con
ducătorii de partid și de stat din 
țările socialiste frățești vizitate 
v-au lntimpinat pretutindeni ' au 
confirmat incă o dâtă prestigiul de 
care se bucură România socialistă, 
personalitatea dumneavoastră pro
eminentă de strălucit conducător de 
partid și de stat. Noi vedem in 
aceste aprecieri recunoașterea înal
telor dumneavoastră virtuți și ca
lități de om politic și militant re
voluționar. care a Teușit ca nimeni 
altul să situeze România pe un loc 
de cea mai înaltă cinste în rîndul 
țărilor socialiste, al tuturor țărilor 
lumii, Indiferent de orânduirea so
cială.

Folosim și acest prilej pentru a 
vă asigura, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că or
ganizația județeană de partid, toți 
oamenii muncii brașoveni, fără de
osebire de naționalitate, își vor de
dica forțele. întreaga capacitate 
creatoare înfăptuirii exemplare a 
sarcinilor ce le revin din docu
mentele semnate cu prilejul vizitei, 
militînd cu fierbinte patriotism și 
dăruire revoluționară pentru tradu
cerea in viată a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru.

Comuniștii din județul Constanța, 
toți cei care trăim și muncim pe 
acest pămint strămoșesc dintre Du
năre și Marea Neagră am urmărit 
cu viu interes și am luat cunoștin
ță cu deosebită mîndrie patriotica 
și deplină satisfacție de rezultatele 
fructuoase ale vizitei oficiale pe 
care delegația de partid și de stat, 
condusă de dumneavoastră, a efec
tuat-o în mai multe țări prietene 
din Asia — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN CON
STANȚA AL P.C.R. Șl A CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Primirea deosebit de călduroasă 
ce vi s-a făcut dumneavoastră, 
tovarășei Elena Ceaușescu, celor
lalți membri ai delegației de către 
marele popor frate chinez, de către 
oamenii muncii din R.P.D. Coreea
nă, R.S. Vietnam, R.D.P. Laos, 
Kampuchia Democrată, de către 
conducerile de partid și de stat din 
aceste țări, convorbirile și întâlnirile 
avute, înțelegerile realizate cu a- 
cest prilej au ilustrat, incă o dată, 
inalta prețuire de care vă bucurați 
pe plan internațional ca mesager 
neobosit al poporului român, al co
laborării frățești intre toate țările 
socialiste, al cauzei păcii și înțele
gerii intre popoare.

Acum, la încheierea cu succes a 
soliei de prietenie, pe care in nu
mele comuniștilor și al întregului 
popor român ați purtat-o cu inega
labilă clarviziune politică, în spiri
tul nobilelor țeluri ce vă animă, 
ca militant de seamă in viața poli
tică internațională, ne exprimăm, 
încă o dată, unanima aprobare, 
inalta considerație și gratitudine 
pentru întreaga activitate de mare 
răspundere pe care o desfășurați, 
pentru contribuția neprecupețită pe 
care dumneavoastră, personal, ați 
adus-o și o aduceți cu fermitate și 
consecvență la întărirea prieteniei 
și colaborării intre țările socialiste, 
intre partidele comuniste și mun
citorești.

Vă încredințăm. iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu.' că muncitorii, 
țăranii și intelectualii, toți oamenii 
muncii din județul nostru, în frunte 
cu comuniștii, nu-și vor precupeți 
eforturile pentru realizarea și de
pășirea angajamentelor luate in în
deplinirea sarcinilor ce ne revin din 
programul partidului, pentru înflo
rirea continuă a patriei noastre so
cialiste.

Vizita efectuată in cele cinci țări 
de pe continentul asiatic a fost ur
mărită cu deosebit interes si de 
oamenii muncii din județul nostru, 
care văd în noua si memorabila 
dumneavoastră solie de pace și prie
tenie o strălucită contribuție la 
dezvoltarea si adincirea pe un plan 
superior a relațiilor politice, econo
mice și culturale cu țările socialis
te. se relevă in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN DOLJ AL 
P.C.R.

Primirea deosebit de călduroasă 
ce vi s-a făcut pe tot parcursul vi
zitei. onorurile inalte. de care nu
mai un conducător de partid și de 
stat cum sinteti dumneavoastră se 
poate bucura, convorbirile purtate, 
documentele încheiate sint. stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
dovezi incontestabile ale marelui 
prestigiu de care se bucură în lu
mea întreagă partidul și tara noas
tră. dumneavoastră personal, ca 
strateg al întregii politici de pace 
și colaborare a României socialiste,

Oamenii muncii de pe cuprinsul 
județului Dolj. împreună cu toți lo
cuitorii tării noastre libere și in
dependente. sint mindri că au in 
fruntea partidului și a statului un 
asemenea conducător clarvăzător și 
se angajează să participe cu toată 
puterea si energia creatoare de 
care dispun pentru a da viață, in 
mod exemplar, mărețelor obiective 
și hotărîri ale Congresului al XI-lea 
și Conferinței Naționale ale Parti
dului Comunist Român.

Vă asigurăm, mult iubite si sti
mate tovarășe secretar general, că 
vom face totul pentru ca. alături 
de județele tot mai prospere ale 
României socialiste, Doljul, oame
nii săi harnici, avindu-i în frunte pe 
comuniști, să nu pi-ecupetească nici 
un efort pentru înfăptuirea neabă
tută a politicii partidului, a pre
țioaselor indicații pe care’ dumnea
voastră. conducător iubit al tării, ni 
le-ați dat.

în telegrama ORGANIZAȚIEI DE 
PARTID A APARATULUI C.C. AL 
P.C.R. se arată : Am urmărit cu 
deosebit interes și vie satisfacție 
desfășurarea cu succes a vizitei is
torice. cu profunde semnificații po
litice. cu largi rezonante interna
ționale pe care dumneavoastră si 
tovarășa Elena Ceaușescu ati efec
tuat-o în tari socialiste ale Asiei 
și ne exprimăm totala adeziune față 
de rezultatele ample, fructuoase ale 
acestei nobile misiuni, mindria pa
triotică pentru promovarea consec
ventă a politicii externe de colabo
rare. prietenie si solidaritate mili
tantă cu alte popoare, pentru Întă
rirea socialismului si păcii în lume.

Exprimînd o nouă etapă pe ca
lea adîncirii relațiilor cu țările so
cialiste. vizita dumneavoastră, prin 
întreaga ei desfășurare. întîlnirile 
avute, documentele semnate con
stituie o dovadă elocventă a pozi
ției constructive a României socia
liste in soluționarea problemelor 
internaționale, in netezirea căilor 
spre pace si colaborare, o nouă și 

----------------- ------ Din telegramele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

„Activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae Ceaușescu in timpul vizitei exprimă 
in cel mai înalt grad aspirațiile fundamentale ale națiunii noastre socialiste 
- de prosperitate, dezvoltare liberă și suverană, intr-o lume a păcii, egalității 

și cooperării rodnice"

„Sintem fericiți să vedem că neistovita dumneavoastră energie creatoare, capaci
tatea de a călăuzi destinele României socialiste, politica principială al cărei 
făuritor principal sinteți se bucură de stima și prețuirea largă a popoarelor" 

„în deplină unitate, vă asigurăm de hotărirea noastră fermă de a vă urma cu 
credință cuvintul, de a contribui în mod exemplar la înfăptuirea politicii interne 
și externe a partidului, a hotăririlor Congresului al XI-lea, a Programului Partidului 

Comunist Român"

strălucită contribuție pe care dum
neavoastră. mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, o aduceți necon
tenit la afirmarea în viata inter
națională a principiilor politicii ex
terne a partidului si statului nos
tru. la sporirea continuă a pres
tigiului mondial al României, pen
tru făurirea unei lumi mai drepte 
și mai bune.

Dorim să vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de hotărirea noastră nestrămutată 
de a ne spori eforturile pentru a- 
plicarea neabătută in viată, la ni
velul celor mai înalte exigente ale 
răspunderii comuniste, a politicii 
interne si. externe a Partidului Co
munist Român pentru edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate si înaintare a României spre 
comunism, a ideilor si hotăririlor 
Conferinței Naționale a partidului, 
care întruchipează în cel mai e- 
locvent chip gîndirea revoluționară, 
științifică, creatoare, personalitatea 
dumneavoastră, cel mai iubit fiu al 
poporului nostru.

Acum, rând întregul nostru po
por trăiește marea bucurie pentru 
deosebit de rodnica vizită, pe care 
dumneavoastră, strălucitul' repre
zentat al națiunii noastre socialis
te, conducătorul clarvăzător al 
României, ati întreprins-o împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
cu ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului în R.P. Chi
neză, R.P.D. Coreeană, R.S. Viet
nam, R.D.P. Laos și Kampuchia 
Democrată, gîndurile- și sentimen
tele noastre, ale comuniștilor, ale 
tuturor oamenilor muncii, români 
și maghiari din județul Harghita, 
se îndreaptă cu dragoste și cea 
mai aleasă recunoștință către 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
revoluționarul care puneți mai 
presus de orice făurirea destinelor 
comuniste ale țării, bunăstarea și 
fericirea tuturor fiilor ei, fără 
deosebire de naționalitate, care 
desfășurați o neobosită activitate 
pentru dezvoltarea și adîncirea 
continuă a relațiilor de prietenie 
și conlucrării frățești între partide
le comuniste, pentru lărgirea și în
tărirea colaborării, înțelegerii și 
respectului între toate popoarele 
lumii — se spune în telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN HAR
GHITA AL P.C.R. ȘI A CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

într-o unitate deplină în ju
rul partidului, al dumneavoastră, 
scumpe tovarășe secretar general, 
oamenii muncii harghiteni, români 
și maghiari, . folosesc acest prilej 
pentru a-și exprima convingerea 
fermă că vizita dumneavoastră, 
convorbirile purtate se înscriu cu 
litere de aur în cronica relațiilor 
internaționale frățești, constituie 
un minunat exemplu de promova
re neabătută a principiilor politi
cii externe a partidului și statului 
nostru, de prietenie, colaborare și 
înțelegere reciprocă, în interesul 
cauzei socialismului, păcii și pro
gresului în lume, tărim pe care 

dumneavoastră, personalitate pro
eminentă și elogios apreciată a 
contemporaneității, v-ați afirmat 
prin merite de inestimabilă va
loare.

Vă asigurăm, totodată, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceausescu, de hotărârea noastră 
fermă de a vă urma cu credință 
cuvintul, de a contribui în mod 
exemplar la înfăptuirea Programu
lui partidului, a obiectivelor stabi
lite de Congresul al XI-lea și Con
ferința Națională ale Partidului 
Comunist Român, documente de 
însemnătate istorică pentru făuri
rea societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism, pentru pro
movarea relațiilor de prietenie și 
colaborare frățească cu statele 
socialiste, cu toate țările lumii, 
fără deosebire de orinduire socială.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se arată; 
Cu sentimente de aleasă bucurie 
și mîndrie patriotică, comuniștii, 
toti oamenii muncii din județul 
nostru — asemenea întregii națiuni 
— au urmărit cu profund interes 
desfășurarea vizitei ne care ati în
treprins-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în țări socialiste 
din Asia.

Primirea deosebit de cordială de 
care s-a bucurat pretutindeni dele
gația de partid si de stat a Româ
niei socialiste a demonstrat încă o 
dată prestigiul de care se bucură 
în întreaga lume politica externă a 

partidului si statului nostru, auto
ritatea dumneavoastră personală, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
personalitate proeminentă a miș
cării comuniste si muncitorești in
ternaționale, a vieții internaționale 
contemporane,

însuflețiți de înaltul dumneavoas
tră exemplu de slujire cu abnegație 
a intereselor vitale ale poporului 
român, de dăruire față de nobila 
cauză a înfloririi continue a patriei, 
de ridicare a ei pe noi trepte de ci-„ 
vilizație și progres, oamenii muncii 
de pe aceste meleaguri sint ferm 
hotărîți să facă totul pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin în toate domeniile, pentru 
traducerea cu consecvență în viață 
a istoricului Program elaborat de 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.

Reafirmăm si cu acest prilej to
tala noastră adeziune la politica in
ternă si internațională promovată 
de partidul si statul nostru, fiind 
convinși că această politică cores
punde in. cel mai înalt arad intere
selor fundamentale ale poporului 
român, cauzei făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate si 
înaintării pe calea comunismului a 
României, promovării idealurilor 
nobile ale păcii. înțelegerii si co
laborării intre popoare.

Prin contactele. înțelegerile și do
cumentele comune semnate la cel 
mai înalt nivel ați demonstrat și 
de astă dată că sinteți un strălucit 
mesager al sentimentelor de pro
fundă solidaritate, de dragoste și 
prietenie pe care le nutrește po
porul român față de marele popor 
chinez, de popoarele coreean, viet
namez. laoțian și kampuchian, al 
dorinței noastre sincere de a dez
volta și adinei relațiile de colabo
rare in toate domeniile, de a lărgi 
ajutorul . frățesc în interesul re
ciproc — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN HUNE
DOARA AI. P.C.R.

Sintem pe deplin convinși că vi
zita dumneavoastră, întreprinsă îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va contribui la ridicarea pe o 
treaptă nouă, superioară a relațiilor 
frățești și prietenești dintre poporui 
român și popoarele țărilor vizitate, 
la amplificarea și dezvoltarea con
tinuă a colaborării și cooperării bi
laterale, la o conlucrare tot mai ac
tivă pentru soluționarea complexe
lor probleme ale vieții internațio
nale, in vederea asigurării unei 
vieți demne, libere și independente 
fiecărui popor, fiecărei națiuni, la 
cauza socialismului și păcii în lume.

însuflețiți de îndemnurile și e- 
xemplul dumneavoastră de dăruire 
șl abnegație cu care vă consacrat! 
întreaga viață bunăstării și fericirii 
poporului român, înălțării Româ
niei pe noi culmi de progres și ci- 

- vilizație, ridicării continue a presti
giului său internațional, oamenii 
muncii din județul Hunedoara, fără 
deosebire de naționalitate, acțio
nează în strînsă unitate și frăție, cu 
pasiune și abnegație, cu elan și pa
tos revoluționar, neprecupețind nici 
un efort pentru traducerea neabă
tută in viață, cu răspundere comu

nistă, a sarcinilor îzvorite din do
cumentele Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului, ale Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 22—23 martie a.c.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SALAJ AL P.C.R. ȘI 
A CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN se arată: Alături de în
treaga țară, comuniștii, toti locui
torii din multimilenara vatră da
cică a Sălajului — români, ma
ghiari si slovaci care vorbim lim
ba comună a frăției în muncă si 
viață, a unității indestructibile în 
jurul partidului, a dragostei fără 
margini față de România socialis
tă — v-am însoțit, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. cu alese senti
mente de dragoste și stimă în vi
zita istorică efectuată în țări din 
Asia.

Primirea excepțională de care 
v-ați bucurat pretutindeni, convor
birile rodnice pe care le-ati purtat, 
documentele semnate, principiile 
promovate, aprecierile elogioase pe 
care reprezentanții cei mai de sea
mă ai popoarelor din țările vizita
te le-au dxprimat la adresa tării 
și poporului român, la activitatea de 
excepțională însemnătate pe care o 
desfășurați pe arena internațională, 
ne-au făcut să trăim momente de 
vibrantă mîndrie patriotică, de 
înaltă și deplină satisfacție, de 
caldă si profundă bucurie.

în conștiința noastră, a sălăjeni- 
lor, ca și a țării și a lumii, au fost 
reconfirmate cu vigoare deosebita 

justețe a orientărilor Congresului al 
XI-lea. ale Conferinței Naționale, 
înaltele virtuți și calități de om po
litic și militant revoluționar, de 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane. întruchipate de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
întreaga v dumneavoastră activita
te este dn exemplu de slujire cu 
abnegație a .intereselor națiunii 
noastre socialiste, a cauzei socialis • 
mului, prieteniei și colaborării în
tre popoare, a progresului și păcii.

în numele comuniștilor, al tutu
ror oamenilor muncii din acest colț 
de tară românească, vă asigurăm, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. de întreaga și deplina 
noastră adeziune față de politica 
internă si externă a partidului si 
statului nostru și vă încredințăm 
că prin faptele de muncă, prin în
treaga noastră activitate vom con
tribui la înflorirea României socia
liste. la înălțarea ei pe noi culmi de 
progres și civilizație.

în numele celor peste. 90 000 de 
comuniști, al sutelor de mii de lo
cuitori ai județului nostru, români, 
germani, maghiari, sirbi și de alte 
naționalități, alături de toti cetățe
nii României — se arată in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TIMIȘ AL P.C.R. — ne exprimăm 
marea bucurie prilejuită de reîn
toarcerea dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. a 
tovarășei Elena Ceaușescu si a ce
lorlalți conducători de partid si de 
stat din istorica vizită, desfășurată 
cu strălucire. într-o seamă de țări 
ale continentului asiatic.

Este un motiv de supremă mîn
drie si satisfacție pentru noi. cei 
ce trăim si muncim în județul Ti
miș. să fim contemporani si. prin 
munca noastră zilnică, participant! 
la acest timp istoric plin de mă
reție din viata milenară a poporu
lui român, cînd numele patriei 
noastre socialiste se afirmă cu vi
goare ca un simbol al colaborării 
si păcii în întreaga lume. Sintem 
fericiți să vedem zilnic că neistovita 
dumneavoastră energie creatoare si 
neîntrecuta dumneavoastră capaci
tate de a călăuzi destinele Româ
niei socialiste în lumea contem
porană atrag stima și prețuirea 
popoarelor, că principiile politicii 
externe promovate de partidul nos
tru. în frunte cu dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se verifică cu atîta succes pe arena 
internațională.

Istorica vizită pe care ati în
treprins-o în R.P. Chineză. R.P.D. 
Coreeană. R.S. Vietnam. R.D.P. 
Laos si Kampuchia Democrată, re
zultatele rodnice ale convorbirilor 
pe care le-ati avut fac incă o dată 
dovada marii prețuiri de care se 
bucură in lume patria noastră, 
numele conducătorului ei iubit.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu, că dovezile 
de respect si admirație cu care ați 
fost întîmpinat in țările Asiei au 
amplificat în fiecare dintre noi. in 
fiecare locuitor al județului Timiș, 
sentimentul de mindrie patriotică. 

sentimentul dragostei celei mal a- 
dînci fată de dumneavoastră, că a- 
ceastă înălțătoare bucurie pe care 
o trăim, prilejuită de marile îm
pliniri ale poporului nostru — at.it 
pe olan intern, cit si pe olan in
ternațional — se vor răsfringe ne
mijlocit in munca noastră zilnică, 
consacrată înfăptuirii mărețelor o- 
biective stabilite de cel de-al 
XI-lea Congres și de Conferința 
Națională ale Partidului Comunist 
Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se a- 
rată : Alături de întreaga noastră 
națiune, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul nostru, prezenți 
permanent cu inima și gîndul ală
turi de dumneavoastră, tovarășe se
cretar general, au urmărit cu viu 
interes, profundă satisfacție si min- 
drie patriotică activitatea rodnică 
ne care ati desfășurat-o. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, cu 
ceilalți tovarăși din conducerea par
tidului și statului, în timpul vizite
lor de prietenie în R.P. Chineză, 
R.P.D. Coreeană, R.S. Vietnam. 
R.D.P. Laos și in Kampuchia De
mocrată, contribuție de o deosebită 
importanță istorică în dezvoltarea 
pe o nouă treaptă a relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
între partidele, statele și popoarele 
noastre.

Dialogul la nivel înalt, convorbi
rile și înțelegerile cu conducătorii 
de partid și de stat, documentele 
semnate, primirea sărbătorească, 

manifestările de o deosebită cor
dialitate cu care ați fost primit 
pretutindeni, înaltele aprecieri la 
adresa dumneavoastră constituie o 
elocventă expresie a politicii con
structive a partidului și statului 
nostru, a prestigiului deosebit de 
care vă bucurați in lume, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, prețuit ca mare perso
nalitate. politică a zilelor noastre, 
cu largă și recunoscută influență in 
mișcarea comunistă și muncitoreas
că internațională.

Sal'Rînd cu adincă satisfacție re
zultatele rodnice ale vizitelor, per
spectivele pe care le-a deschis dez
voltării :: continuare a colaborării, 
prieteniei și solidarității pe multiple 
planuri dințre România și țările vi
zitate, dintre partide pentru întă
rirea unității mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, pentru 
cauza socialismului, oamenii mtmeii 
din județul dintre Dunăre și mare, 
uniți în cuget și simțire, dau o înal
tă apreciere activității desfășurate 
de dumneavoastră în timpul vizite
lor, care exprimă in cel mai înalt 
grad aspirațiile fundamentale ale po
porului nostru de propășire și pros
peritate, de dezvoltare liberă și su
verană, pentru o politică nouă în 
lume, de egalitate și cooperare rod
nică intre toate națiunile.

Animați de minunatul dumnea
voastră exemplu și exprimînd pro
funda recunoștință pentru activita
tea neobosită pe care o desfășurați 
pentru progresul și prosperitatea 
patriei, pentru creșterea prestigiu
lui ei internațional, vă asigurăm, 
mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărirea 
noastră fermă de a înfăptui nea
bătut politica internă *și  externă a 
partidului, de a ne consacra întrea
ga putere și capacitate îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor ce ne revin, 
de a face totul pentru a contribui 
cit mai mult la Întărirea și înflo
rirea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se 
spune : Asemenea întregului nostru 
popor, locuitorii județului Vaslui au 
urmărit cu înălțător entuziasm fie
care etapă a vizitelor pe care le-ați 
făcut în țările prietene din Asia, 
încercînd sentimente de justificată 
mindrie patriotică pentru străluci
tele rezultate ale acestei noi solii 
de pace a poporului român, purta
tă cu strălucire de dumneavoastră, 
iubite tovarășe secretar general.

împreună cu toti cetățenii patriei, 
dăm o inaltă apreciere clarviziunii 
și înțelepciunii cu care conduceți 
destinele poporului român pe dru
mul socialismului și comunismului, 
aprobăm din toată ființa noastră în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului, elaborată și 
promovată cu deosebită consecven
ță de dumneavoastră — cel mai 
iubit și stimat fiu al națiunii noas
tre .socialiste, personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, mili
tant de seamă al mișcării comunis
te și muncitorești internaționale.

însuflețirea și atmosfera sărbăto
rească cu care ati fost lntimpinat 
în țările vizitate reconfirmă pe de
plin prestigiul de care se bucură 
România pe plan internațional, me
ritele și eforturile deosebite ale 
dumneavoastră — unanim recunos
cute — pentru îmbunătățirea con
tinuă, a relațiilor dintre țările socia
liste, statornicirea unor raporturi de 
tip nou, bazate pe egalitate și res
pect reciproc între toate statele lu
mii, pentru edificarea unei păci 
durabile, a unei noi ordini econo
mice și politice pe planeta noastră.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că strălucitul 
dumneavoastră exemplu de dăruire, 
pasiune revoluționară, clarviziune 
politică, ideologică și științifică ne 
mobilizează tot mai activ la înde
plinirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din hotăririle Congresului 
al XI-lea și Conferinței, Naționale 
ale partidului, pentru a ne spori 
contribuția la înflorirea multilate
rală a scumpei noastre patrii — 
România socialistă.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
— români, maghiari, germani — 
din municipiul nostru, asemenea 
întregului nostru popor, au urmărit 
cu viu interes, cu sentimente de 
deosebită satisfacție și mindrie pa
triotică vizita pe care dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în fruntea delegației de partid și 
de stat, ați efectuat-o în mai multe 

țări prietene din Asia — se subli
niază in telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL AL P.C.R. ȘI CONSI
LIULUI POPULAR AL MUNICI
PIULUI SIGHIȘOARA.

Prin rezultatele sale deosebit de 
bune, această nouă solie de pace 
și colaborare a poporului român 
constituie un eveniment de mare 
importantă în cronica relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre Ro
mânia și aceste țări, dintre parti
dele și popoarele noastre, o con
tribuție Ia cauza generală a socia
lismului. cît și un moment de pro
funde semnificații în viața inter
națională în general.

Alături de întregul nostru popor, 
ne manifestăm încă o dată ade
ziunea totală față de pozițiile prin
cipiale și constructive ale României 
socialiste în marile probleme ale 
actualității internaționale, față de 
clarviziunea și fermitatea , cu care 
le afirmați dumneavoastră, mult 
stimate și' iubite tovarășe secretar 
general, fiu iubit al poporului ro
man. personalitate politică proemi
nentă a vieții internaționale, care 
întruchipați aspirațiile de pace, 
prietenie și progres ale popoarelor 
lumii.

Strins uniți în jurul partidului, 
al dumneavoastră personal, mult 
stimate tovarășe secretar general, 
urmindu-vă pilduitorul exemplu de 
abnegație și patriotism, dovedite in 
mod strălucit de tot ceea ce reali
zați pentru prosperitatea și ferici
rea națiunii noastre socialiste, toți 
făuritorii de bunuri materiale și 
spirituale din municipiul nostru 
— români, maghiari, germani' — 
nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea sarcinilor ce ne 
revin din hotăririle Congresului al 
XI-lea, ale Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român, din 
celelalte documente de partid și 
de stat, în actuala etapă de dez
voltare economico-socială a patriei 
noastre.

Alături de toți oamenii muncii, 
am urmărit cu multă satisfacție si 
mindrie patriotică prestigioasele 
vizite pe care dumneavoastră. îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceausescu, în fruntea delegației de 
partid si de stat. le-ati întreprins 
în Republica Populară Chineză. Re
publica Populară Democrată Co
reeană. Renublica Socialistă Viet
nam. Republica Democrată Popu
lară Laos si Kampuchia Democra
tă — se arată in telegrama MINIS
TERULUI DE INTERNE.

Această nouă si strălucită solie de 
pace si prietenie a poporului român 
se înscrie în șirul nenumăratelor 
acțiuni pe care personal le-ati ini
țiat pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român privind continua
rea si dezvoltarea pe mai departe 
a bunelor relații statornicite între 
tara noastră si celelalte tari socia
liste. relații care, in ultimii ani. au 
continuat să se amplifice si să se 
diversifice ne multiple planuri.

Rezultatele acestei vizite consti
tuie o nouă dovadă a modului in 

care militați — mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. conducă
tor iubit al națiunii noastre socia
liste. eminentă personalitate a vie
ții politice contemporane, patriot 
înflăcărat — pentru instaurarea 
unor relații noi. democratice. în 
viata internațională, care să pună 
definitiv capăt vechii politici impe
rialiste. colonialiste si neocolonia- 
liste. pentru triumful idealurilor de 
libertate, independentă națională si 
progres social, pentru cauza socia
lismului si păcii.

Consiliul de conducere al Mi
nisterului de Interne. Consiliul poli
tic. comuniștii. întregul personaj isi 
manifestă din toată inima deplina 
aprobare și recunoștința profundă 
pentru laborioasa activitate desfă
șurată in timpul vizitei, precum si 
pentru rezultatele acestei acțiuni 
politice de însemnătate istorică. 
Sintem hotăriti ca. urmînd exemplul 
dumneavoastră luminos, de dăruire 
si pasiune revoluționară, de înaltă 
înțelepciune si clarviziune politică, 
puse în slujba ponorului, a propă
șirii României pe cele mai înalte 
culmi de civilizație si progres, să 
îndeplinim în mod Ireproșabil or
dinele si misiunile încredințate de 
partid, personal de dumneavoastră, 
iubite si stimate tovarășe coman
dant suprem, si să acționăm cu 
fermitate si vigilentă — iar dacă 
este nevoie să facem chiar sacri
ficiul suprem — pentru cauza so
cialismului si comunismului, pen
tru apărarea cuceririlor revoluțio
nare ale ponorului, a orinduirii so
ciale si de stat, a independentei si 
suveranității patriei.

împreună cu toti oamenii muncii 
din patria noastră. însuflețiți de cele 
mai fierbinți sentimente de mîn
drie patriotică, de bucurie si emo
ție prilejuite de vizita dumneavoas
tră. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în fruntea unei delegații 
de partid și de stat, in țări de pe con
tinentul asiatic, vă exprimăm in 
manele tuturor creatorilor, al în
tregului front cultural-artistic, ade
ziunea deplină și profunda satisfac
ție fată de rezultatele deosebite ob
ținute în această memorabilă solie 
ce a reafirmat cu strălucire presti
giul înalt pe care România socia
listă. sub înteleanta dumneavoastră 
conducere, l-a dobindit in conștiin
ța si în inimile popoarelor lumii — 
se șpune in telegrama CONSILIU
LUI CULTURII ȘI EDUCAȚIEI 
SOCIALISTE.

Expresie elocventă a bunelor re
lații dintre România șl țările vizi
tate. vizitele efectuate au contribuit 
la întărirea si amplificarea acestor 
raporturi, slujind progresul conti
nuu al popoarelor noastre, cauza 
socialismului și păcii în lume. Vi
zita dumneavoastră va adinei și 
amplifica relațiile cu țările socia
liste din Asia, pe multiple planuri, 
inclusiv în domeniul culturii, ceea 
ce constituie si pentru noi. cei care 
activăm ne frontul culturii socia
liste. un imbold de a contribui mai 
eficient, prin activitatea noastră, la 
âvintul culturii naționale, la afir
marea valorilor spirituale româ
nești peste hotare, la înălțarea con
tinuă a prestigiului României socia
liste în lume.

Această istorică vizită, rezulta
tele cu care ș-a încheiat — se a- 
rată in telegrama MINISTERULUI 
MINELOR. PETROLULUI SI GEO
LOGIEI — au evidențiat incă o dată 
marea personalitate internațională, 
precum' și înaltele dumneavoastră 
calități de conducător revoluționar 
și de luptător neobosit pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună.

Ne exprimăm totala noastră ade
ziune și deplina satisfacție față de 
documentele încheiate cu ocazia a- 
cestei istorice vizite a dumnea
voastră în țări ale. Asiei și vă asi
gurăm și cu acest prilej că vom 
depune toate eforturile. întreaga 
noastră pricepere și putere de 
muncă pentru traducerea în viată 
a sarcinilor ce revin industriei ex
tractive din documentele Congresu
lui al XI-lea și Conferinței Na
ționale ale P.C.R. pentru creș
terea continuă a bazei de materii 
prime, minerale și de combustibili, 
necesară dezvoltării intr-un ritm 
tot mai rapid a întregii noastre 
economii naționale.

Cu inimile vibrind de emoționan
tă mindrie patriotică, comuniștii, 
toti oamenii muncii din industria 
ușoară au urmărit cu deosebit, in
teres. pe tot parcursul lor. vizitele 
pe care dumneavoastră. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 
fruntea delegației de partid și de 
stat, le-ati întreprins în unele țări 
din Asia. Aceste vizite reprezintă 
evenimente politice de semnificație 
internațională, momente de o deo
sebită importantă in dezvoltarea re
lațiilor de prietenie, solidaritate și 
colaborare cu popoarele din aceste 
țări, in interesul reciproc, al cau
zei generale a socialismului, pentru 
triumful păcii si înțelegerii in în
treaga lume — se arată in telegra
ma MINISTERULUI INDUSTRIEI 
UȘOARE.

Astăzi, patria noastră socialistă, 
euverană. independentă si demnă, 
se. bucură de un prestigiu interna
tional care crește zi de zi. datorită 
activității prodigioase si clarvăză
toare a dumneavoastră, cel mai bun 
fiu al acestui popor, conducător 
iubit si eminent al partidului și 
statului nostru. Promovind ferm in 
relațiile internaționale principiile 
suveranității și independentei națio
nale. egalității in drepturi, neames
tecului în treburile interne, avanta
jului si respectului reciproc, dez- 
voltînd consecvent ne această, bază 
raporturile cu celelalte state, ați 
cucerit inalta stimă si prețuire a 
popoarelor de pe toate meridianele 
lumii-.

Cu încredere și devotament față 
de politica partidului. și statului 
nostru, ne exprimăm deplina ade
ziune fată de acordurile, declara
țiile si celelalte documente înche
iate si vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, că 
menii muncii din indus*  
in frunte cu comunis* 1' 
tul pentru a realiza 
ții sarcinile ce n 
rîrile Conferințe" 
dului și ale ’
Central al 
Român d! 
răspv 
vo?
u-



PAGINA 4 SCINTEIA — vineri 2 iunie 1978

Problemele complexe de care de
pind accelerarea ritmului de dezvol
tare a economiei naționale, ridicarea 
nivelului calitativ al intregii activi
tăți economice potrivit măsurilor 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului, de plenara C.C. al P.C.R. 
din martie a.c. s-au aflat, și în cursul 
lunii trecute, în centrul preocupări
lor partidului și statului, fapt eloc
vent reflectat intr-un șir de manifes
tări, acțiuni și măsuri de deosebită 
importanță.

Se cuvine relevată în acest sens 
însemnătatea ȘEDINȚEI DE LUCRU 
DE LA C.C. AL P.C.R.. din 10 mai, 
desfășurată sub președinția tovară
șului Nicolae Ceaușescu, in cadrul 

. căreia au fost analizate modul de 
realizare a sarcinilor de plan pe 
acest an și pregătirea planului pe 
anul viitor, precum și măsurile ne
cesare in vederea introducerii noului 
sistem economic de autogestiune a 
întreprinderilor, de autoconducere 
muncitorească. In spiritul indicațiilor 
trasate cu acest prilej de secretarul 
general al partidului, se impune ca 
atit organizațiile de partid, cit și or
ganismele de conducere a activității 
economice pe toate verigile să-și 
concentreze eforturile in mod priori
tar spre îmbunătățirea aprovizionării 
tehnico-materiale ; utilizarea intensi
vă a capacităților de producție și in
tensificarea acțiunii de autodotare ; 
urgentarea tipizării materialelor și 
subansamblelor industriale ; întărirea 
ordinii și disciplinei în producție ; 
îndeplinirea planului de investiții pe 
acest an și pregătirea investițiilor 
pentru anul viitor. în mod deosebit 
s-a accentuat necesitatea ținerii unei 
evidențe stricte a consumului ma
teriilor prime, . materialelor, atit 
din punct de vedere fizic, cit și valo
ric, astfel ca introducerea indicatoru
lui producției nete să fie un rezultat 
al perfecționării intregii activități de 
producție și de conducere a econo
miei. s

Preocupării statornice ' a parti
dului privind dezvoltarea susținută, 
armonioasă a economiei naționale 
i-au fost subsumate și HOTARlRILE 
ȘEDINȚEI COMITETULUI POLITIC 
EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. pri
vind aprobarea proiectului general de 
execuție a Canalului Dunăre—Marea 
Neagră, precum și măsurile de rea- 
Hzare a Sistemului hidroenergetic și 
de navigație „Porțile de Fier II“.

în spiritul imperativului creșterii 
rentabilității in toate sectoarele eco
nomiei naționale a fost examinată, în 
același timp, problema tarifelor și 
prețurilor la transporturi de călători, 
prestări de servicii, precum și la 
unele produse alimentare importate. 
Necesitatea majorării acestor tarife 
și prețuri este determinată de faptul 
că ele au rămas neschimbate de circa 
două decenii, ajungînd la niveluri 
derizorii, cit și de sporirea — de 4—5 
ori pe piața mondială — a prețurilor 
carburanților utilizați in transporturi, 
precum și ale respectivelor produse 
alimentare. Merită menționat, in a- 
ceastă ordine de idei, că — grație 
capacității orînduirii noastre de a 
menține sub control evoluția prețuri
lor — majorările de prețuri și tarife 
care au avut loc in actualul cincinal 
sînt simțitor inferioare indicilor de 
creștere prevăzuți inițial și au loc in 
condițiile unei sporiri substanțiale a 
veniturilor tuturor categoriilor de ce
tățeni — depășindu-se nivelurile pre
văzute în hotărîrile Congresului al 
XI-lea. în cadrul dezbaterii demo
cratice ce a avut loc în colectivele de 
oameni ai muncii privind majorarea 
tarifelor pentru transportul în comun 
urban s-a manifestat înțelegere l’ață 
de necesitatea acestei măsuri, făcin- 
du-se. totodată, propuneri construc
tive pentru imbunătățirea condițiilor 
de transport.

Atenția acordată de conducerea 
partidului ridicării nivelului calitativ 
al activității economice și-a găsit re
flectare și în PARTICIPAREA TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
ÎMPREUNA CU TOVARAȘA ELENA 
CEAUȘESCU, LA DESCHIDEREA 

OFICIALA A T1RGULUI INTER
NAȚIONAL DE PRIMAVARA — 
TIBCO ’78 ȘI A SALONULUI IN
TERNAȚIONAL AL CHIMIEI, prilej 
cu care s-a dat o deosebită apreciere 
noutăților de prestigiu ale chimiei, 
gradului înalt de automatizare și 
acțiunii de cibernetizare a indus
triei noastre chimice, succeselor ob
ținute in domeniul industriilor ușoară, 
alimentară, economiei forestiere și 
industriei materialelor de construcții, 
electrotehnice și electronice, sublini- 
indu-se. totodată, necesitatea creșterii 
gradului de competitivitate al produ
selor industriale românești, ca o con
diție a extinderii relațiilor economice 
internaționale ale României.

în același context. VIZITA DE LU
CRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU ÎN C1TEVA MARI U- 
NITAȚI INDUSTRIALE DIN CA
PITALA a înlesnit, paralel cu un in- 
suflețitor bilanț de realizări, expresii 
ale capacității de creație a clasei 
noastre muncitoare, un rodnic dialog 
privind probleme esențiale ale reali

zării planului, recomandări, cu o 
largă sferă de aplicabilitate referi
toare la înnoirea în continuare a 
producției, utilizarea rațională a spa
țiilor productive, modernizarea teh
nologiilor de fabricație, stimularea 
gîndirii tehnico-științifice originale, 
alinierea la normele internaționale de 
calitate și durabilitate.

Luna recent încheiată a prilejuit 
noi și concludente mărturii ale con
secvenței cu care se realizează in 
practică hotăririle Congresului al XI- 
lea și ale Conferinței Naționale pri
vind ridicarea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. De la 1 mai au 
fost mărite retribuțiile oamenilor 
muncii din silvicultură, industria lo
cală, din domeniul -ocrotirii sănătății 
și asistentei sociale, din administrație 
și instituții financiare. DE LA 1. IU
NIE, prin creșterea retribuțiilor unor 
noi categorii de oameni ai muncii 
(din invățămînt, cultură, artă, comerț, 
cooperație etc.) SE ÎNCHEIE — CU 
TREI LUNI MAI DEVREME DECÎT 
S-A STABILIT INIȚIAL — PRIMA 
ETAPA DE MAJORARE A RETRI
BUȚIILOR ÎN ACEST CINCINAL. 
Astfel. retribuția tarifară netă 
pe ramuri creste cu 15,9—19,2 
la sută, iar din 1979 se va tre
ce la cea de-a doua, etapă de ma
jorare a retribuțiilor, ceea ce va asi
gura sporirea retribuției medii reale 
pe ansamblul actualului cincinal cu 
peste 32 Ia sută, in loc de 18—20 
la sută cît era prevăzut inițial. Se 
confirmă astfpl, o dată mai mult, le
gătura indisolubilă dintre dezvoltarea 
generală a economiei, creșterea veni
tului național și ridicarea nivelului 
de trai. Nu există și nu poate exista 
în societatea noastră socialistă altă 
sursă de creștere a bunăstării po
porului decît rezultatele obținute in 
sporirea avuției naționale. Cu cît 
muncim mai bine, cu atit trăim mai 
bine. Acest adevăr fundamental tre
buie înțeles de flecare om al mun
cii, astfel incit să-I călăuzească per
manent în întreaga sa activitate 
practică.

în aceeași ordine de idei, se cuvine 
menționată punerea în dezbaterea 
publică a PROIECTULUI DE ÎMBU" 

NATĂTIRE a LEGII RETRIBUIRII 
după cantitatea șr calita
tea MUNCII. Este de remarcat că 
absolut toate îmbunătățirile propuse 
— de la mai buna ierarhizare a ra
murilor, extinderea retribuirii in 
acord, diferențierea mai accentuată 
a retribuției intre trepte și între ca
tegorii pină la reglementarea parti
cipării personalului muncitor la be
neficiile realizate in unitățile unde 
lucrează sau precizările- privind sis
temul de premiere — sini in folosul 
direct al oamenilor muncii, permit 
obținerea unor venituri mai mari de 
către cei care muncesc mai mult, 
mai bine, mai eficient, asigură ca 
atare sporirea cointeresării persona
lului muncitor in ridicarea eficientei 
economice, in sporirea avuției națio
nale. paralel cu o mai consecventă 
aplicare a principiilor socialiste de 
retribuire, in spiritul eticii și echită
ții socialiste.

Cu bune rezultate s-a muncit și in 
agricultură. în prima parte a lunii 
trecute au fost jnsămințate ultimele 

suprafețe agricole, urmărindu-se, tot
odată, înfăptuirea indicației conduce
rii partidului de a se realiza sarcinile 
de plan la fiecare cultură in parte. 
Acum se impune ca toate forțele sa
telor să fie Îndreptate spre efectua
rea exemplară a lucrărilor de între
ținere a culturilor, ca și spre scurge
rea apelor ce băltesc pe ogoare in 
urma ploilor excesive din ultimul 
timp, condiții esențiale ale ob
ținerii unei recolte bogate, pre
cum șl spre insămințarea celei de-a 
doua culturi. In acest sens se cuvine 
remarcat că ȘEDINȚA DE LUCRU 
A BIROULUI EXECUTIV AL CON
SILIULUI NAȚIONAL AL AGRI
CULTURII a stabilit un ansamblu 
de măsuri vizind sprijinul concret șl 
eficient pe care forurile centrale și 
locale de resort sint chemate să-l 
acorde unităților agricole in efectua
rea lucrărilor de întreținere a cultu
rilor conform tehnologiilor stabilite 
pentru fiecare zonă, stringerea și de
pozitarea recoltei de vară, livrarea 
la fondul de stat a produselor vege
tale și animale.

O importantă manifestare in cursul 
lunii încheiate, ilustrind inalta pre
țuire acordată de partid creației spi
rituale. a constituit-o INAUGURAREA 
DE CĂTRE TOVARĂȘUL NICOLAE 
CEAUȘESCU A „EXPOZIȚIEI DE 
CARTE ȘI MIJLOACE DE INFOR
MARE ȘI EDUCARE A OAMENI
LOR MUNCII”. Tematica, precum și 
larga varietate a exponatelor au o- 
glindit concludent înflorirea literatu
rii, artei și științei românești, cit și 
acțiunea vastă, sistematică, desfășu
rată in ultitaii ani in vederea edu
cării revoluționare și patriotice a ma
selor populare, a formării omului nou. 
în perioada 1976—1977. editurile.de 
stat au publicat o mare bogăție de 
lucrări insumind 7 505 titluri in 
163 773 000 exemplare — din domeniul 
științelor sociale și politice — intri; 
care se remarcă in mod deosebit 
operele secretarului general al parti
dului — precum și din domeniul 
științei și tehnicii, beletristicii origi
nale, literaturii' pentru copii și ti
neret.

Semnificativă apare, totodată, am
pla activitate editorială in perioada 
1976—1977 — cuprinzind 1063 titluri in 
peste 8,3 milioane exemplare — in 
limbile maghiară, germană, sirbo- 
croată, ucraineană, idiș, bulgară, 
greacă, polonă, slovacă, reliefind de
plina egalitate în drepturi de care se 
bucură toți cetățenii țării, fără deose
bire de naționalitate, posibilitățile 
largi de afirmare a culturii proprii și 
limbii materne, stimularea creației 
spirituale și valorificarea moștenirii 
culturale a naționalităților conlocui
toare.

Luna care s-a încheiat a fost mar
cată de OMAGIEREA UNOR MO
MENTE DE ÎNSEMNĂTATE ISTO
RICA IN VIAȚA POPORULUI RO
MAN — crearea cu 57 de ani în urmă 
a Partidului Comunist Român, pro
clamarea la 9 mai 1877 a indepen
denței de stat a României și obține
rea acum 33 de ani a măreței, victorii 
a popoarelor iubitoare de pace asu
pra fascismului, declanșarea in pri
măvara anului 1848 a revoluției 

burghezo-democratice. Aniversarea 
acestor evenimente majore ale tre
cutului nostru a prilejuit în întreaga 
țară o mare varietate de acțiuni po
litico-educative și cultural-artistice, 
oamenii muncii exprimind, odată cu 
malta prețuire față de glorioasele 
tradiții revoluționare, hotărirea de 
a-si consacra toate forțele- muncii 
harnice, creatoare, pentru construi
rea socialismului și comunismului pe 
pămîntul -României.

★
Pe tărimul vieții internaționale, 

luna mai a fost deosebit de bogată in 
evenimente care ilustrează justețea, 
principialitatea, caracterul profund 
constructiv al politicii externe a 
partidului și statului nostru — poli
tică îndreptată consecvent spre 
ADÎNCIREA PRIETENIEI ȘI CO
LABORĂRII CU TOATE TARILE 
SOCIALISTE, AMPLIFICAREA
COOPERĂRII ȘI SOLIDARITĂȚII 
CU TARILE IN CURS DE DEZVOL
TARE. EXTINDEREA RELAȚIILOR 
CU TOATE STATELE LUMII. FARA 
DEOSEBIRE DE ORÎNDUIRE SO
CIALA, spre UNIREA TUTUROR 
FORȚELOR PROGRESISTE. DEMO
CRATICE, ÎN EUPTA PENTRU 
PACE. INDEPENDENȚA POPOARE
LOR, PROGRESUL GENERAL AL 
UMANITĂȚII.

Pe această- linie, o acțiune de o 
deosebită amploare și semnificație a 
politicii externe a României socia
liste. Încununată cu strălucit succes, 
au constituit-o vizitele oficiale de 
prietenie ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in Republica Populară 
Chineză, Republica- Populară Demo
crată Coreeană. Republica Socialistă 
Vietnam, Republica Democrată Popu
lară Laos si Kamnuchia Democrată. 
Primirea călduroasă. sărbătoreasca, 
făcută secretarului general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
României, socialiste, tovarășei Elena 
Ceaușescu. intregii delegații de partid 
și de stat a României de condu- 

’ că tori i de partid și de stat, în tăr
iile vizitate a dat expresie rela
țiilor de trainică prietenie și solidari
tate militantă dintre poporul român 
si popoarele acestor țări socialiste,. 

prețuirii față de realizările Rdmâniei 
pe plan intern și internațional, res
pectului și înaltei cqnsiderații de 
care se bucură tovarășul .Nicolae 
Ceaușescu pentru neobosita sa 
activitate în slujba cauzei libertății 
și independentei popoarelor, socia
lismului și păcii in lume. Convorbi
rile oficiale, documentele comune 
semnate la cel mai înalt nivel, 
acsrdurilp încheiate — cărora le-au 
fost consacrate articole distincte pen
tru fiecare din etapele vizitei — re
liefează voința comună de a face ca 
buifeie relații de colaborare dintre 
partidele, popoarele și statele noas
tre. clădite pe temelia principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului. ale respectului indepen
denței, egalității in drepturi, neames
tecului în treburi interne, stimei reci
proce — să se dezvolte și să se in
tensifice atit. pe plan bilateral, cit și 
m sfera vieții internaționale. -în 
interesul construcției socialiste in ță
rile noastre, al luptei împotriva po
liticii imperialiste de dominație și 

dictat, pentru triumful cauzei gene
rale a socialismului și păcii.

Rezultatele, pozitive ale vizitei în 
cele cinci țări, ca și ale convorbirilor 
oficiale purtate in Iran și In
dia. întregul bilanț rodnic al acestei 
noi misiuni de pace si prietenie. în
deplinită strălucit.;se bucură de ade
ziunea și aprobarea entuziastă a în
tregului nostru popor, care — așa 
cum arată șuvoiul neîntrerupt al te
legramelor sosite din toate colturile 
țării — iși exprimă dragostea și re
cunoștința față de secretarul general 
al partidului pentru această nouă 
și importantă contribuție la creș
terea prestigiului tării, hotărirea de 
a sprijini prin fapte întreaga politică 
internă și externă a României so
cialiste.

Preocuparea constantă a partidului 
nostru pentru ÎNTĂRIREA COLABO
RĂRII ȘI SOLIDARITĂȚII INTER
NAȚIONALE CU TOATE PARTI
DELE COMUNISTE ȘI MUNCITO
REȘTI, CU PARTIDELE SOCIALIS
TE ȘI CU ALTE PARTIDE ȘI OR
GANIZAȚII DEMOCRATICE. PRO
GRESISTE și-au găsit noi confirmări 
și in cursul lunii încheiate. Parti
ciparea unor reprezentanți ai condu
cerii partidului la congresele Parti
dului Elvețian al Muncii. Partidului 
Comunist din Grecia. Partidului Pro
gresist al Oamenilor Muncii din Ci
pru (AKEL), mesajele de salut 
adresate .de C.C. al P.C.R. au dat 
expresie dorinței de a întări si di
versifica legăturile cu aceste partide 
— ca de altfel cu toate celelalte 
partide comuniste și muncitorești — 
in spiritul cerințelor unității de tip 
nou. întemeiate pe respectarea in
dependentei. egalității in drepturi și 
neamestecului in treburile, interne, 
pe dreptul fiecărui partid de a-.și 
elabora autonom, potrivit condițiilor 
specifice, linia politică, strategia si 
tactica revoluționară.

Așa cum este cunoscut, un obiectiv 
major al politicii externe a României 
socialiste îl constituie ÎNFĂPTUIREA 
DEZARMĂRII GENERALE. țN PRI
MUL RÎND A DEZARMĂRII NU
CLEARE — imperativ major al lu
mii contemporane, de care depind 

în mod esențial preîntâmpinarea unei 
catastrofe termonucleare. întărirea 
păcii și securității generale, dezvol
tarea popoarelor pe calea progresului 
economic și social. De aici — inte
resul șl atanția deosebită pe care 
România le acordă sesiunii speciale 
a Adunării Generale a O.N.U. con
sacrate dezarmării, ale cănei lucrări 
au început Ia 23 mai.

HOTARIREA COMITETULUI CEN
TRAL AL PARTIDULUI COMU
NIST’ ROMAN — publicată în preaj
ma deschiderii sesiunii și difuzată la 
O.N.U; ca document oficiat al 
Adunării Generale — reafirmă po
ziția consecventă a României si 
prezintă propuneri si modalități 
concrete și realiste in vederea 
trecerii la măsuri efective de 
dezarmare, tn ansamblu, propunerile 
tării noastre formează un program 
cuprinzător, coerent și unitar : spiri
tul lor realist își găsește expresie in 
faptul că. finind seama de condițiile 
internaționale actuale, de imobilis.- 
mul in care sint cantonate de multă 

vreme negocierile de dezarmare, ele 
au in vedere măsuri parțiale, tranzi
torii, cu aplicabilitate imediată. in 
stare să depășească punctul mort, si 
se înscriu intr-un proces menit să 
ducă, treptat, dar intr-un lanț, con
tinuu. spre obiectivul fundamental — 
dezarmarea generală și. in primul 
rind, nucleară.

în cadrul lucrărilor sesiunii, în 
prezent are loc dezbaterea generală, 
pină acum reprezentanții unui șir de 
țări expunîndu-și punctele de vedere 
in problemele ordinii de zi. Așa cum 
se arată in documentul Comitetului 
Central al partidului, România socia
listă, prezentînd propriile sale pro
puneri, va manifesta, totodată, cel 
mai profund spirit de receptivitate 
față de orice alte propuneri, idei și 
sugestii constructive, prin toate aces
tea țara noastră ințelegind să aducă 
o contribuție cît mai substanțială 
pentru ca sesiunea specială să se 
încheie prin adoptarea unor docu
mente concrete și angajante, de na
tură să determine începutul unui pro
gres real în direcția dezarmării.

Un șir de evenimente ale lunii în
cheiate vin să confirme justețea apre
cierilor partidului nostru cu privire Ia 
situația politică mondială, care, pe 
lingă un șir de evoluții pozitive, in 
direcția colaborării interstatale, cu
noaște, totodată, un șir de fenomene 
profund negative, o intensificare a 
contradicțiilor internaționale, a luptei 
pentru zone de influență și dominație 
între state și griipări de state. Pro
bleme nerezolvate, generate adeseori 
de îndelungata dominație colonială, 
inclusiv probleme teritoriale, sînt 
folosite pentru a opune unele țări 
altora, ceea ce contribuie la agrava
rea stărilor de tensiune pină la con
fruntări armate, cu grave implicații 
pentru popoarele respective, pentru 
securitatea generală. In modul cel 
mai pregnant se manifestă aceste 
fenomene pe pămint.ul Africii — așa 
cum au arătat-o în cursul lunii mai 
evenimentele singeroase din provin
cia zaireză Shaba.

După cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntările 
rostite î.n. cursul vizitei în Asia, pre

cum și in mesajul adresat cu prilejul 
Zilei eliberării Africii, România se 
pronunță cu consecvență pentru RE
GLEMENTAREA PROBLEMELOR 
LITIGIOASE NU PE CALEA FOR
ȚEI, CI PRIN TRATATIVE, POLI
TICE intre părțile interesate, fără 
nici un amestec din afară — aceasta 
corespunzind pe deplin intereselor 
vitale ale popoarelor respective, con
solidării, independenței lor, cauzei 
păcii in lume.

In fața intensificării luptei po
poarelor din Rhodesia, Namibia, a 
populației majoritare din Africa de 
Sud pentru libertate și autodetermi
nare, regimurile rasiste de la Salis
bury și Pretoria recurg in continuare 
la represiuni barbare, la acțiuni mi
litare — așa cum au arătat din nou in 
cursul lunii mai actele de agresiune 
militare sud-africane împotriva An- 
golei. România, care a înfierat și 
înfierează cu toata fermitatea repe
tatele acte agresive ale regimurilor 
rasiste, iși manifestă solidaritatea cu 
mișcările de eliberare națională, 
subliniază in permanență ÎNSEMNĂ
TATEA UNITĂȚII DE ACȚIUNE A 
STATELOR Ș I POPOARELOR AFRI- . 
CANE, A TUTUROR FORȚELOR 
PROGRESISTE ÎN LtiPTA ÎMPO
TRIVA POLITICII IMPERIALISTE, 
COLONIALISTE SI NEOCOLONIA- 
LISTE, A RASISMULUI Șl APART
HEIDULUI, A ORICĂREI FORME 
DE DOMINAȚIE STRĂINA. Aceasta 
este de altfel o concluzie cu deplină 
aplicabilitate in întreaga viață inter
națională, unica modalitate de a se 
opri, cursul periculos al evenimentelor 
și a se soluționa problemele cardi
nale de care depind menținerea păcii, 
dezvoltarea economico-socială inde
pendentă a popoarelor.

în acest sens, necesitatea de « se 
acționa in mod hotărit pentru 
ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚII EU
ROPENE — necesitate cu atit 
mai evidentă ca urmare a re
zultatelor nesatisfăcătoare ale re
uniunii de la Belgrad — a fost sub
liniată pregnant de participants la 
cea de-a Ul-a Conferință interparla
mentară, care s-a ținut la Viena. în 
cadrul ei. delegația română, afirmind 
poziția de principiu a țării noastre, 
s-a pronunțat pentru intensificarea 
eforturilor in vederea transpunerii în 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki, ca un tot unitar, sub
liniind caracterul imperios al măsuri
lor de dezangajare militară și dezar
mare pe continent.

Ca o expresie a acuității cu care se 
impune EDIFICAREA NOII ORDINI 
ECONOMICE INTERNAȚIONALE, 
diferite aspecțe ale acestei proble
matici au făcut obiectul unui șir 
de reuniuni internaționale care 
s-au ținut in cursul lunii mai — 
sesiuni ale unor organisme de lucru 
ale U.N.C.T.A.D.. ale O.N.U.D.I., 
UNESCO., Adunarea Mondială a 
Sănătății. Cu aceste prilejuri, ideile 
și propunerile României pentru redu
cerea decalajelor dintre state și 
lichidarea treptată a împărțirii lumii 
in țări bogate și țări sărace, pen
tru o cooperare internațională rod
nică. in avantajul tuturor statelor, 
s-au bucurat de o largă apreciere, 
dovedind incă o dată că politica ex
ternă, constructivă, dinamică, a țării 
noastre corespunzind intereselor vitale 
ale poporului român, răspunde, în 
același timp, idealurilor tuturor na
țiunilor lumii.

★
Este, desigur, un motiv de legitimă 

satisfacție, dar, totodată, și un În
demn profund mobilizator pentru 
întregul nostru popor de a acționa 
și in viitor cu aceeași vigoare și 
energie, string unit in jurul partidu
lui, pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea, pe plan intern 
și internațional, pentru înaintarea 
continuă a patriei pe calea construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate, pentru făurirea unei lumi 
noi, mai bune și mai drepte.

Tudor OLARU 
Ion FÎNTÎNARU

Ecranizare a cărții cu a- 
ceLași titlu de Paul Geor
gescu, filmul „Doctorul 
Poenaru". producție a Ca
sei de filme Unu după sce
nariul și in regia lui Dinu 
Tunase, este, intr-un anu
me fel. un exemplu de ceea 
ce o alegere fericită (un 
roman de substanță si de 
ținută intelectuală, cu cer
te, calități literare) poate 
genera in olanul creației 
cinematografice, chiar in 
cadrul unei abordări res
pectuoase și, inerent, par
țiale.

Virtuțile absolut remar
cabile ale scenariului lui 
Dinu Tânase nu țin de vi
ziune (el nici nu și-a pro
pus o abordare personală, 
liberă, eseistică a romanu
lui). ci de rigoarea si vir
tuozitatea transpunerii. Ca
lități ce vorbesc nu doar 
de profesionalitate. ci de 
un anume taLent (si în a- 
cest domeniu), de o intui
ție sigură a legilor discursu
lui cinematografic.

Bildungsroman, romanul 
devenirii unei vieți ce și-a 
fixat sensul in.tr-una din 
cele mai pozitive și uma
niste profesii (medicina), 
exercitate intr-una din lu
mile cele mai pline de su
ferință (satuDi, cartea lui 
Paul Georgescu este tot
odată oglinda și procesul, 
(critic, autocritic) al unei 
generații de intelectuali : 
..generația transeelbr”. De 
fapt — o parte a generației 
tinerilor care cu tributul 
singelui lor au realizat 
reîntregirea tării, dar care 
apoi, pare a fi obsesia lui 
Paul Georgescu, „nu și-au 
ținut jurămintele”.

Teza lui Paul Georgescu 
cu privire la unii reprezen
tanți ai acestei generalii e 
neputința : ca o rezultantă 
a renunțării grăbite, a lip
sei de voință (exemplul lui 
Anghel), uneori chiar a unei 
fatalități biologice. Senti
mentul neputinței, ca o con

cluzie a unor limite ale cla
selor cărora le aparțin, a 
unor experiențe de viață 
nu suficient de generoase, 
altruiste, ori ca urmare a 
actelor lor insuficient de 
bine gindite.

Un asemenea sentiment 
încearcă și doctorul Pocna- 
nu. unul din exemplarele 
cele mai reușite, strălucite, 
ale acestei generații (prin 
modestia, dar și generozi
tatea aspirațiilor sale, prin 

O reușită a cinematografiei noastre:
Filmul „DOCTORUL POENARU”

firea sa echilibrată si feri
cită. prin orientarea sa po
zitivistă. pragmatică și ri
goarea morală cu care iși 
propune să-și practice pro
fesiunea). Atunci cind înțe
lege. ea urmare a unui pro
ces de limpezire interioară, 
că a reduce suferința uma
nă. durerea fizică e doar un 
criteriu provizoriu al ferici
rii. că puterea și voința, 
unui om singur nu pot lup
ta cu vechi plăgi sociale si 
jocuri politice tulburi si pe
riculoase.

Antiteza dialectică a ro
manului lui Paul Georges
cu pe care filmul o subli
niază : sensul posibil al pa
siunii de a fi. putința omu
lui de a spera in schimba
rea lumii, solidaritatea eu 
alti tovarăși de generație ; 
prin angajarea politică ală
turi de clasa muncitoare, 
condusă de Partidul Comu
nist Român, (drum ne care 
ii aflase și țăranul rebel 
Vetu).

Așa se termină și cartea : 
cu o deschidere plină de 
incredere ..a ușii”. Așa sfîr- 
șește si filmul : insistând 
pe imaginea casei luminate 
in noapte de certitudinea 
unei intîlniri hotăritoare. 
Este în fond începutul unei 
alte lupte.

Aceasta e problematica 
pe care a retine filmul re- 
nunțind, în chip necesar, la 
multe alte motive, consub
stanțiale cărții, motive tra

tate cu personalitate stilis
tică. cu vigoare parodică, 
cu vocație unică a sarcas
mului și persiflării sau cu 
o nostalgie surprinzătoare. 
Renunțind mai ales, iarăși 
inerent, la incitanta latură 
eseistică a cărții ce contura, 
mai direct, portretul auto
rului. filmul sobru al lui 
Dinu Tănase evidențiază, 
cu o pregnanță ieșită din 
comun și cu o rigoare 
exemplară (care uneori 
creează chiar o senzație 
nedorită de răceală), di
mensiunea intelectuală si 
politică a cărții. Recreează 
cu personalitate tioologia 
(mai fidel în cazul doctoru
lui, mai infidel in cazul lui 
Pascal și foarte diferit în 
cazul Alexandrinei). Su
gerează o anume atmosferă, 
de epocă și de spațiu geo
grafic și cu ajutorul deco
rurilor (Florin Gabrea) si 
cu ajutorul muzicii colorate 
cu rafinament, evocatoare 
si nu o dată ținind loc de 

comentariu (Adrian Enes- 
cu) și. desigur, al imaginii 
impecabile, cu valori dfe un 
realism plastic (Mihai Po
pescu).

Evocă atmosfera de bără
gan (bătut de anotimpuri, 
parcă veșnic neprielnice o- 
mului) și sărăcie (impinsă 
nu o dată exagerat pe ur
mele romanului către pri
mitivism și sălbăticie) : at
mosfera unor acțiuni poli
tice sterile.

Stimulat de diversitatea 
și libertatea stilului cărții. 
Dinu Tănase variază și el 
mereu modul transpoziției.

lată, de pildă, soluția a- 
doptată pentru a rezolva, 
pe de o parte lungile mo
nologări. pe de alta întin
sele pagini narative ale 
cârtii, relevînd ritmul vital, 
„setea de intensitate”, pa
siunea acaparatoare pentru 
profesie ; febra activității, 
șocurile, revelațiile ei. lui 
Poenaru : un colaj de scene 
mute, de imagini expresi
ve. intr-o mișcare tumul
tuoasă însoțită de vocea in 
off a celui care rostește 
monologul (doctorul An
ghel. de pildă) ori doar do 
sonoritățile muzicii. Si mai 
interesant mi se parc felul 
in care prin montaj si u- 
neori prin schimbări ale 
tipului de peliculă (filmări 
în sepia, documentar) se 
comunică dincolo de întim- 
plâri prezente, imediate, 
perceperea, valoarea inte
rioară a evenimentelor de 

către doctorul Poenaru ; se 
recreează viziunea sa su
biectivă (marcată mai ales 
de "experiența războiului) 
asupra unor întimplări : se 
insinuează timpul trăirii 
scenelor, timpul reflecției 
asupra lor. gindul nerostit 
sau se sugerează, prin 
flash-back, fluxul memo
riei. jocul asociațiilor.

Iată, de pildă, imaginea 
treierătorii (in plan simbo
lic a „morii” ce măcina 

vieți omenești), legată de 
cea a cimpului de luptă și 
camaradului orbit — creînd 
aceeași senzație de dispe
rare. de interogație tragică.

Dramatic, grav, filmul 
are si cîteva secvențe con
trastante. de un comic gro
tesc (petrecerea de Crăciun 
„ca la Weimar”, căsătoria).

Bine aleasă si bine con
dusă. distribuția dă rezulta
te remarcabile. Filmul sur
prinde prin dialogul net 
clar, limpede, subtil, nuan
țat. prin firescul și natura
lețea atitudinilor.

întilnirea dintre doctorul 
Poenaru și Victor Reben- 
oiuc e o șansă pentru amin- 
doi.- Rebengiuc înnobilează 
dramatica figură a doctoru
lui cu cunoscuta sa capaci
tate de interiorizare, reali
zată la maximum.

Elena Dacian împrumută 
Alexandrinei o agitație gra
țioasă și o neliniște discre
tă. un aer interogativ sau 
protector. Ion Vilcu (An

ghel) și Dionisie Vitcu 
(Vetu) realizează memora
bile personaje în cheia u- 
nui grotesc tragic (primul) 
sau a unui umor delicat.

Remarcabile portaete su
gerează si Gheorglm Met- 
zenrath,, Adrian Georgescu 
(Mateescu). Vasile Nițulescu 
și multi alții, ce incarnează 
fauna provincială a junglei 
politice — printre care și 
Gh-eorghe Dinică (procuro
rul) prin ai cărui ochelari 
de sârmă se strecoară o 
sclipire de dementă rău 
prevestitoare.

Mai discutabilă mi se 
pare reușita lui Stefan lor- 
dache. care simplifică prea 
tare personajul mai com
plex și mai interesant al 
lui Pascal» reducindu-1 nu 
o dată la schemă comico- 
satirică caragialeșcă (gri
masă. miinile în sus su- 
gerind gestul renunțării di
plomatice : repetiția prea 
insistentă a cuvintului „ine
vitabil !“).

„Doctorul Poenaru” este 
unul din cele mai bune 
creații cinematografice ro
mânești din ultima vreme.

★
Ar fi fost de dorit ca a- 

cest film de substanță po
litică si de ținută estetieă 
să fie prezentat la cel mai 
elegant cinematograf tniia- 
reștean care rămine „Pa
tria”. Ar fi fost de dorit ea 
această nouă creație cine
matografică românească să 
zăbovească mai mult in 
centrul Bueurcștiului și să 
nu fie înlocuită, atit de 
grabnic, eu o vechitură din 
seria cea mai obosită a fil
mului de aventuri. Va
loarea reprezentativă a li
nei pelicule românești noi 
merită mai multă conside
rație. Rentabilitatea nu se 
măsoară numai in baiu. 
Așteptăm părerea Direcției 
difuzării filmelor.

Natalia STANCE

Permanență și continuitate
(Urmare din pag. I)

vremurilor noi, transformă din mers, 
încearcă analiza și sinteza, in
ducția și deducția proprii cercetării 
științifice din laboratoarele moderne, 
utilizează uneori datele științei și 
tehnicii. Experimentele de atelier, de 
multe ori cu rezultate efemere, scot 
in evidență posibilitățile nebănuite 

‘ale imaginii artistice pe plan social, 
economic, cultural, ca mijloc de co
municare și influențare in masă. Se 
deschid larg ferestrele către industrii, 
către societate, către lumea nouă 
dornică de frumos. Se dovedește, in 
șfirșit, că arta adevărată nu poate 
să dispară. Secolul XX devine secolul 
imaginii artistice.

Aparatul foto, care i-a descumpă
nit la început pe artiști, aparatul de 
filmat, calculatoarele, mijloacele teh
nice de investigație și proiectare din 
industrii, microscopul electronic sau 
marile observatoare astronomice per
fecționate vin în intimpinarea artis
tului modern, ajutindu-1 să defineas
că mai bine universul obiectiv, lu
mea nevăzută a vechiului microcos
mos si macrocosmos. pentru care ge
nerațiile anterioare de artiști și oa
meni de știință și-au consacrat în
treaga viață.

Designerul proiectează și mache- 
tează imagine pentru industrie și co
merț, textilistul pentru lung metraj 
sau vestimentație, ceramistul pentru 
serie industrială, fostul feronier pen
tru industrie, graficianul proiectează 
imagine pentru tipar, fostul pictor 
monumentalist trebuie să se adapteze 
noilor cerințe sociale proiectind sau 
machetind in echipă pentru marile 
ansambluri urbanistice, pentru am
bianța locuințelor particulare de se
rie industrială. „

Prin prisma acestor transformări în 
toate domeniile activității umane se 
simte nevoia utilizării imaginii aso
ciate textului, simplă sau complexă, 
ca mijloc do proiectare si de lucru 
efectiv, înlesnind comunicarea știin
țifică.

De-abia acum, in epoca noastră, 
oamenii de știință sau de artă, ar
heologii și istoricii care au cunoscut 
alfabetul artelor plastice, știința rele- 
veelor. gradul de tehnicitate al ope
relor. redescoperă sisteme întregi ale 
epocilor vechi care, prin intermediul 
imaginii artistice, au lăsat lumii măr
turia capacității lor de comunicare, 
caracteristicile civilizațiilor respective.

Educația prin imagine a fost și ră
mine mijlocul cel mai direct și inte
ligibil din toate vremurile. Peștera, 
cetatea sau orașul au rămas nu nu
mai locuri de adăpost și odihnă ale 
omului, ci și suportul ambiental de 
manifestare necesar societății dintot- 
deauna, cristalul care luminează 
complex chipul său exterior sau in
terior. raportat la lumea înconjură
toare. ginduri, sentimente, fapte, ne
liniștea limitelor sale fată de necu
noscut.

Poate mai mult decît infor
mația condensată în. documente
le epocii tehnocratice, inaborda
bile chiar pentru omul de cul
tură avansat, artele vizuale sint ca
pabile să. comunice, ca mijloace sim
ple și inteligibile, oamenilor de pre
tutindeni, ceea ce sintem și ceea ce 
am vrea să devenim. Dincolo de lim
bile de circulație internațională, peste 
epoci, prin intermediul formei și cu
lorii, noi putem să descifrăm chipul 
omului acela, lumea aceea, experien
ța. ziua și clipa acțiunii, marea aven- \ 
tură pentru existentă, simpla bucurie 
a cunoașterii.

Tn ansamblul artelor vizuale, artele 
monumentale au avut întotdeauna un 
rol precumpănitor in stabilitatea sti
listică a unor epoci mari, acționînd, 
asemenea industriei grele din vre
mea noastră, asupra celorlalte genuri.

Costisitoare ca eforii atit pentru 
artiști, cit și pentru societate, ele o- 
bligă întotdeauna la ideea de pere
nitate. Practica de secole a dovedit 
că drumul lung al cristalizării unui 
stil cere continuitate practică de o 
viață și din generație in generație, 
dacă vrem ca imaginea care ne re
prezintă să nu fie alterată.

MARE. în cadrul Festivalului 
național „Cintarea României” 
s-a desfășurat „Săptămina tea
trală sâtmăreană”. manifes
tare care, aflată la a 5-a 
ediție, a fost consacrată „Ariei 
actorului contemporan in dialog 
direct cu publicul”. Au prezen
tat spectacole Teatrul de Nord- 
Satu Mare (secțiile română și 
maghiară). Teatrul „Lucia Stur- 
dza Butandra” — București, 
Teatrul Național din Timișoara, 
Teatrul de Stat Oradea — secția 
română. Teatrul Maghiar de Stat 
lin Sfintu Gheorghe, Teatrul

municipal Ploiești. (Octavian 
Grumeza). • PRAHOVA. „Flori 
mamei și copilului” — sub acest 
generic. Ia Ploiești. în celelalte 
orașe și centre muncitorești ale 
județului Prahova, se desfășoară, 
timp de 10 zile, o suită de mant- 
festări cultural-educative. (Con
stantin Căpraru). • DOLJ.
Spectacolul „Ecaterina Teodoro- 
iu“ de Nicolae Tăutu este cea 
de-a 8-a premieră a actualei 
stagiuni, prezentată de actorii 
Naționalului craiovean. Regia 
aparține Valentinei Balogh ; in 
rolul vestitei eroine de la Jiu —

Mihaela Arsenescu. (Nicolae Bă- 
bălău). • HUNEDOARA. Peste 
15 000 oameni ai muncii, tineri 
și virstnici și-au dat întilnire la 
Costești. Pe această strămoșească 
vatră a istoriei românești din 
munții Orăștiei a avut loc un 
amplu program cultural-educa- 
tiv. „Sintem aici de peste 2 000 
de ani” a fost expunerea conf. 
univ. dr. Hadrian Daicoviciu. A 

urmat spectacolul tematic „Atît 
de vii imi par aici străbunii”, 
la care au luat parte formații 
artistice din județele Hunedoa
ra, Arad și Sibiu. (Sabin Cerbu). 
• CONSTANTA. Timp de trei 
zile, la Constanta s-a desfășu
rat cea de-a opta ediție a tradi
ționalului concurs de muzică 
populară și ușoară „Steaua Li
toralului”, organizat sub egida 

comitetului județean pentru cul
tură și educație socialistă, ia 
care au participat interprete din 
25 de județe- (George Mihăescu). 
• ILFOV. Casa de cultură din 
orașul Buftea a găzduit, zilele 
trecute, un festival care a prile
juit trecerea în revistă a nu
meroase formații corale, eore- 

. grafice, brigăzi artistice, soliști 
de muzică populară, ușoară si 
clasică, recitatori, grupuri folk, 
care activează in județul Ilfov. 
(Lucian Ciubotaru). • GALATI. 
In pădurea de la Roșcani s-a 
desfășurat tradiționala „Sărbă

toare a bujorului”. (Dan Plăeșu). 
• MURES- Sala mică a Teatru
lui de stat din Tg. Mureș a găz
duit recent cea de-a 9-a ediție a 
„Tribunei literar-artistice”, de
dicată aniversării a 130 de 
ani de la revoluția din 1848 
si a celor trei decenii de la na
ționalizare. Sub auspiciile So
cietății de științe filologice din 
România. în stațiunea Sovata 
au avut loc lucrările unei se
siuni științifice cu tema „Pre
darea limbii române vorbitorilor 
de altă limbă maternă”. (Gh. 
Giurgiu). • IAȘI. Galeriile de 

artă de la Teatrul Național 
„Vasile, Alecsandri” din Iași 
găzduiesc o expoziție de grafică 
aparținind artistului italian Gian 
Franco Arlandi. (Manole 
Corcaci). • BACĂU. „Integra
rea socioprofesională a tineretu
lui și prevenirea comportamen
tului deviant” — a fost tema 
unui simpozion organizat la Ba
cău, la care au participat socio
logi, psihologi, juriști, cadre di
dactice, activiști de partid și de 
stat din București, Iași, Cluj- 
Napoca, Timișoara, Brașov, Si
biu etc. (Gh. Baltă).

• SIBIU. Săplămina cultural- 
•’•tistică „Flori de mai”, orga- 

*ă la Mediaș, a programat. 
i'*eie. un simpozion

-fan Moldovan — 
nței de libertate 

rilor din Tran
ce in limba 
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Guvernului Republicii Socialiste România 
mult pentru amabilele urări și felicitări adresate i 
a Iordaniei. Transmit urările mele cele mai bune i

Recepție cu prilejul Zilei naționale IExcelenței Sale Domnului MANEA MANESCU
Primul ministru al

Vă mulțumesc foarte 
cu ocazia Zilei naționale
pentru Excelența Voastră, precum și tot mai' multă prosperitate pentru 
poporul Republicii Socialiste România.

a Marii Britanii
MUDAR BADRAN

Primul ministru

a Marii 
acestei țări

UNIRE SI INDEPENDENTĂ
9 9

tională — dădea astfel o vie expresie 
comunității de aspirații și interese 
ale tuturor fiilor acestor păminturi. 
Semnificativ este, de asemenea, și 
faptul că în spiritul adunării de la 
Blaj, in perioada următoare, in nu
meroase localități transilvănene, ță
ranii români și maghiari au ținut 
consfătuiri comune, ceea ce a deter
minat autoritățile locale sâ raporteze 
alarmate forurilor superioare că „ță
ranii români și maghiari sint una 
acum".

Militanți revoluționari din rîndul 
naționalităților conlocuitoare au ințe- 
les justețea aspirațiilor de unitate ale 
românilor. Participant la marea a- 
dunare de la Blaj, Ștefan Ludwig 
Roth scria impresionat: „Masele care 
au venit la această grandioasă adu
nare populară porniseră pentru ă 
auzi cuvîntul despre desființarea ro- 
botelor... în fiecare participant însă, 
care urmase vreo școală cit de mo
destă, se deșteptase gîndul naționali
tății. Acest gind prinse rădăcini atit. 
de adinei incit el nu va mai putea fi 
scos niciodată din inimile românilor". 
Și tot el adăuga că ideea unui stat 
al tuturor românilor „a cuprins mii 
de inimi".

înăbușirea revoluției pașoptiste 
prin efortul conjugat al reactiunii 
externe și interne nu a putut stinge 
aspirația spre unitate și independen
tă a poporului român. înfăptuirea 
acestei aspirații a continuat să se 
afle în centrul preocupărilor revolu
ționarilor moldoveni, munteni și 
transilvăneni. Profund in cugetare 
și cumpănit în acțiune ca întot
deauna, Nicolae Bălcescu formula, 
pe baza meditației temeinice, asupra 
învățămintelor desprinse din ’ eveni
mente. obiectivele viitoarei revoluții 
românești care trebuia să fie „o re
voluție pentru unitatea națională și, 
mai tirziu, pentru independenta na
țională. pentru ca in acest fel să fa
cem ca națiunea să rămină în pose
sia tuturor drepturilor sale legitime", 

în pofida faptului că reacțiunea 
a reușit să o înăbușe în 1848, 
revoluția și-a continuat mersul, 
prin voința și lupta necurma
tă a patrioților din țară și a celor din 
emigrația revoluționară — momen
tele 1859, 1877, 1918 marcind etape 
hotăritoare in desfășurarea ei. îm
preună. și unii și alții au clădit edi
ficiul statului modern neatirnat al 
României, căruia, in zilele noastre, 
revoluția și construcția socialistă, 
infăptuite sub conducerea Partidului 
Comunist Român, i-au adus strălu
cirea mărețelor cuceriri ale institui
rii domniei poporului pentru popor, 
ale unei reale și depline independente 
și suveranități naționale. ale in
destructibilei unități a întregului po
por in jurul partidului.

(Urmare din pag. I)

Cu prilejul Zilei naționale 
Britanii, ambasadorul _____
la București, Reginald Louis 
conde, a oferit, ioi. o recepție.

Au participat Ștefan Voitec. 
președinte al Consiliului de 
Gheorghe Oprea, prim-viceprim-mi- 
nistru al guvernului. Nicolae Giosan, 
președintele Marii Adunări Naționa
le. loan Urau, președintele Consiliu
lui National pentru Stiintă si Teh
nologie. loan Avram si Suzana 
Gâdea. miniștri. Vasile Pungan. mi
nistru la Președinția republicii, Con-

vice- 
Stat.

stantin Nită. ministru. secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exterior 
și Coperării Economice Internationale. 
Vasile Gliga. adjunct al ministrului 
afacerilor externe. Mihnea Gheor
ghiu. președintele Asociației, de prie
tenie România—Marea Britanie. re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții centrale, ai vieții noastre cul
turale si artistice.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditat! la București, alti 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)
transilvănenii și-au îndreptat toate 
speranțele înspre Principatele Româ
ne. in care vedeau factorul principal 
al înfăptuirii unirii depline. „Soarta 
națiunii române — afirma cu lucidi
tate Gh. Barițiu — se va hotărî la 
București și Ia Iași, iar nu la Buda".

Participarea transilvănenilor la 
revoluția din Țara Românească, mai 
ales în calitate de comisari de pro
pagandă. și a muntenilor la lupta 
revoluționară din Munții Apuseni a 
ridicat legăturile dintre românii de 
pe ambele părți ale Carpaților la 
cea mai înaltă expresie a luptei co
mune pentru unitatea politică na
țională. De altfel, in tot cursul anilor 
1848—1849 a existat continua pre
ocupare ca revoluția din cele trei 
țări românești să fie sprijinită de 
toți românii, prin toate mijloacele și. 
in același timp, să nu se piardă nici 
o clipă din vedere asigurarea planu
lui unitar românesc. în iulie 1848, 
Al. G. Golescu a lansat chiar ideea 
constituirii unui centru de acțiune 
revoluționară la București în vederea 
stimulării luptei pentru unitatea na
țională a tuturor românilor.

Concurs de creație literară

Cronica zilei
în perioada 25 mai—I iunie ne-a 

vizitat tara o delegație a Comitetu
lui finlandez al păcii formată din 
Sauli Pyyluoma și Sinikka Joutsalmi, 
membri ai Comitetului executiv al 
organizației finlandeze. Oaspeții au 
fost primiți la Comitetul Național 
pentru Apărarea Păcii, au avut în
trevederi Ia Asociația de prietenie 
România—Finlanda, la Consiliul Na
țional al Femeilor. Consiliul județean 
Sibiu al Frontului Unității Socialiste 
și au vizitat obiective economice, cul
turale și turistice din Capitală și din 
județul Sibiu.

★
în cadrul Acordului 

în domeniul turismului 
rția si Finlanda, ioi a
complexul hotelier Dorobanți din Ca
pitală. deschiderea unei expoziții 
documentare. Exponatele — fotogra
fii. pliante, hărți — înfățișează fru
musețile naturale ale Finlandei, bo
găția si 
țări. La 
zentanți 
precum
dorul Finlandei la București.

(Agerpres)

de cooperare 
dintre Româ- 
avut loc. la

Cu prilejul împlinirii a 30 de ani 
de la constituirea primelor șantiere 
naționale de muncă patriotică ale ti
neretului, Comitetul Central al Uni
unii Tineretului Comunist organizează 
un concurs de creație literară, la 
care sint invitați să participe tinerii 
scriitori in virstă de pină la 35 de 
ani. membri sau nemembri ai Uniu
nii scriitorilor. Lucrările, inspirate din 
activitatea tinerei generații consa-

crată înfăptuirii Programului parti
dului. din munca brigadierilor, vor fi 
expediate, pină la 10 iunie, pe adresă 
C.C. al U.T.C. — București, strada 
Onești nr. 4—6. Toate creațiile vor 
fi însoțite de numele autorului, lo
cul de muncă și cenaclul din care 
face parte.

Cele mai bune lucrări vor fi pre
miate și publicate în „Scinteia tine
retului" și revista „Luceafărul".

(Agerpres)

varietatea peisajului acestei 
vernisai au participat recre
ai Ministerului Turismului, 
si Matti Hăkkănen. ambasa-
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„DACIADA“ ÎN JUDEȚE

ZIUA NAȚIONALĂ A ITALȚEI

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

Ziua națională a Republicii Italiene îmi oferă plăcutul prilej de a vă 
adresa. în numele poporului român și al meu personal, cele mai cordiale 
felicitări, urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate 
pentru poporul italian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale de prietenie și colabo
rare existente intre cele două țări ale noastre se vor dezvolta tot mai mult, 
spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și colaborării in Eu
ropa și in lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene îmi este plăcut să vă 
adresez in numele meu și al guvernului român călduroase felicitări, iar 
poporului italian urări de prosperitate.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Un singur stat — româ
nesc, neatîrnat. Revoluționarii 
pașoptiști au înțeles că intre unitatea 
națională și independență există o 
legătură indestructibilă. Progresul so
cial nu putea t'i realizat în condițiile 
menținerii dominației sau a contro
lului străin ; Independența, la 
du-i. devenea o simplă iluzie 
nu era însoțită de înlăturarea 
mului feudal. în studiul său 
august 1848 „Drepturile românilor 
către înalta Poartă", Nicolae Bălces- 
cu afirma că „Timpul n-a venit ca 
să dobîndim o independentă abso
lută". dar prin aceasta el nu făcea 
decit să sublinieze că 
era înscrisă la loc de 
obiectivele viitorului 
păstrarea autonomiei 
bucuraseră totdeauna .
și pentru transformarea acesteia în- 
tr-o deplină libertate, nici un sacri
ficiu nu putea fi prea mare : „Să nu 
uităm — spunea în acest spirit 
marele democrat revoluționar — că 
sintem datori a apăra naționalitatea 
și drepturile noastre, de vom fi nc- 
voiți chiar vărsind sîngele nostru". 
Și mai departe : „De vom cădea in 
această luptă sfintă. să cădem încă 
bărbătește. astfel cum au trăit părin
ții noștri ; și ca dinșii să strigăm : 
mai bine țara noastră să se prefacă 
intr-un întins mormînt. numai să ră- 
mină tot tara românilor". Aceeași 
convingere nestrămutată pentru apă
rarea dreptului românilor la o exis
tență de sine stătătoare împărtășea 
și „Gazeta de Transilvania", cind 
scria : „Independență moldavo-ro- 
mână. Dunăre liberă sau moarte este 
deviza tuturor românilor". Și continua 
in același spirit : „Să jurăm că oștiri 
străine pe pămint românesc nu vor 
mai fi suferite. Să jurăm că Molda- 
vo-România nu va mai fi teatru de 
război in interesuri străine. Să ju
răm că sclavi nu mai rămincm".

Oamenii muncii de alte naționali
tăți de pe cuprinsul provinciilor ro
mânești, ințelegind că iși au soarta 
strîns legată de acest pămint, au 
participat alături de români la prin
cipalele momente ale revoluției pa
șoptiste. Prezența oamenilor muncii 
maghiari, germani, sirbi, evrei la ma
rile adunări de la Blaj, Lugoj, Iași 
și București — acolo unde poporul 
româp Și-a exprimat cu fermitate nă
zuințele de emancipare socială și na-

timiș: Cei 200000

rîn- 
dacâ 
regi- 

din

independența 
frunte printre 
și că pentru 
de care se 
țările române

Și în județul Timiș, faza județea
nă a ediției de vară a „Daciadei" 
se apropie de sfințit. La cele mai 
multe discipline sportive întrecerile 
s-au încheiat, la alte citeva sînt in 
pragul finalelor. Este. într-un fel. ora 
bilanțului. Iar acest bilanț se dove
dește mai bogat ca oricind. Numă
rul parti cipantilor la concursurile or
ganizate pe asociații, comune, o- 
rase si municipii se apropie de 
200 000. Se regăsesc in această im
presionantă cifră si vechi tradiții 
sportive de pe aceste meleaguri, dar 
mai ales preocuparea stăruitoare a 
organizațiilor de partid si. sub con
ducerea lor. a organismelor sporti
ve. a celorlalți factori cu atribuții 
in acest domeniu
rat condiții favorabile 
surarea întrecerilor și 
în etapele pe unități, 
județ.

Ramura sportivă cu
meroas.i participare in județul 
mis a fost atletismul. Numai la 
șurile organizate la Timișoara, 
goj, Sinnicolau Mare și Buziaș
luat startul peste 80 000 de elevi, stu
denti. tineri muncitori si țărani co
operatori. De o participare numeroa
să s-au bucurat, de asemenea, con
cursurile de atletism rezervate ju
niorilor si studenților, care și-au de
semnat deja campionii pe județ șl 
pe centrul universitar.

Concomitent cu intrecerile in spor-•

care au aaigu- 
pentru desfâ- 
con cursurilor 
localități și

cea mai nu- 
Ti- 

cro- 
Lu- 
au

O amplă manifestare a artiștilor amatori 
din Capitală

Concursul „Arenele Romane"
Ieri a inceput in Capitală, in ca

drul etapei de masă a celei de-a 
doua ediții a Festivalului National 
„Cintarea României", tradiționalul 
concurs al formațiilor artistice de a- 
matori dotat cu trofeul „Arenele Ro
mane". Programat la scurt timp după 
încheierea manifestărilor, cultural- 
educative de masă prilejuite de „Pri
măvara culturală bucuresteană". con
cursul. aflat acum la cea de-a Vil-a 
ediție, a fost conceput ca o veritabilă 
stagiune estivală a artiștilor amatori 
din sectoarele Capitalei, de-a lungul

căreia vor fi prezentate, pe estradele 
din parcurile bucurestene. ample 
spectacole inspirate din preocupările 
actuale ale colectivelor de muncă 
bucurestene. întrecerea celor mai 
bune formații artistice de amatori din 
sectoarele Capitalei a fost inaugu
rată aseară cu spectacolul literar- 
muzical-coregrafic „întiiul cintec de 
cinstire", susținut de peste 700 de 
artiști amatori din sectorul 2. pe 
scena Teatrului de vară din parcul 
Herăstrău. (D. Tircob).

turile de tradiție aici — ca fotbal 
sau handbal — au fost organizate 
competiții menite să stimuleze dra
gostea și pentru alte discipline spor
tive. Pentru elevi, bunăoară, au fost 
organizate Cupa U.T.C. la judo și 
tir. tetratlonul atletic. „Paleta de ar
gint" la tenis de masă etc., între
ceri care au antrenat peste 30 000 de 
școlari. La rîndul lor, „Cupa Dacia
dei" la natație, concursurile de ca
notaj, de haltere, de ciclism, de na- 
vomodele etc., nemaivorbind de cele 
de gimnastică, au contribuit ca spor
tul să devină o componentă de fie
care zi a vieții și activității unor 
largi, categorii de tineri și nu 
mai tineri.

S-a împlinit, totodată, un 
vechi deziderat, acela de a se 
liza cit mai eficient bogata bază
terialâ pusă la dispoziția sportivilor 
din acest județ. Bază materială care 
se dezvoltă în continuare prin ac
țiuni de muncă patriotică inițiate de 
organizațiile de tineret și cele sin
dicale, pentru ca tot mai nnilți a- 
matori de sport să poată beneficia 
'de tot mai multe terenuri. Spre e- 
xemplu, in această perioadă au fost 
amenajate alte peste 50 de terenuri 
de volei, handbal, fotbal, tenis.

Gazdă a unor etape de zonă Ia mai 
multe discipline sportive — campio
natul republican de judo, con
cursurile unităților școlare cu profil 
de gimnastică sportivă etc. — Ti
mișul șl-a cucerit dreptul de a parti
cipa la finalele pe țară ale „Dacia
dei", in mai multe ramuri. Este ca
zul echipelor de handbal feminin și

nu-
mai 
uti- 
ma-

masculin, de volei feminin și mas
culin sau al sportivilor de la lupte 
libere și greco-romane. O activitate 
deosebită privind organizarea și des
fășurarea concursurilor și întreceri
lor din cadrul actualei ediții de vară 
a „Daciadei" au desfășurat asociații
le sportive „Electrica", „Tehnome- 
tal“. „U.M.T.", „Voința", cluburile 
sportive școlare din Timișoara, con
siliile pentru educație fizică și sport 
din orașele Buziaș. Dota. Jimbolia. 
Sinnicolau Mare și din comunele Fă
get, Nădrag, Tomești, Orțișoara, Lo- 
vrin, Ciacova, Peciu Nou — care, 
împreună eu organizațiile U.T.C.. au 
acționat permanent pentru mobili
zarea tineretului la activitatea spor
tivă.

închiderea fazei județene a „Da
ciadei" a fost marcată duminica tre
cută. pe stadionul „1 Mai" din Ti
mișoara. printr-o grandioasă de
monstrație cultural-sportivă la care 
au participat 22 000 de șoimi ai pa
triei. pionieri, elevi, studenti. mun
citori si militari. Prin intermediul e- 
xercitiilor fizice, al jocurilor sporti
ve si gimnasticii, aceștia au evocat 
plastic momente semnificative din 
istoria patriei si a poporului nos
tru. din munca pe care toți fiii tă
rii — români, germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționalități — o 
consacră, cu abnegație și devotament, 
edificării societății socialiste multi
lateral dezvoltate, pe pămintul româ
nesc.

Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii'

Campionatul mondial de fotbal
BUENOS AIRES 1 

Joi. pe 
ta" din 
a peste 
turneul _
campionat mondial de fotbal. în me
ciul inaugural al acestei competiții 
s-au intilnit selecționata R.F. Ger
mania. deținătoarea titlului de cam
pioană a lumii, și echipa Poloniei.

La capătul unei partide. în care 
ambele echipe au jucat cu multă 
precizie in apărare, jocul s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate : 0—0. în

(Agerpres). — 
stadion ..River Pla- 
Aires, in prezența

celebrul
Buenos ._ _____

80 000 de spectatori, a început 
final al celui de-al 11-lea

ultimul minut dinaintea pauzei, la o 
lovitură liberă executată de Deyna. 
polonezii au avut ocazia de a des
chide scorul, insă portarul Meier a 
apărat spectaculos. în partea a doua 
a partidei, portarul Tomaszewski a 
intervenit prompt în minutele 49 
și 67.

Astăzi turneul final al campiona
tului mondial programează trei par
tide : Argentina — Ungaria (la Bue
nos Aires). Franța — Italia (la Mar 
del Plata) ■ si Tunisia — Mexic (la 
Rosario).

Se implinesc astăzi 32 de ani de 
Ia proclamarea Republicii Italiene
— eveniment de amplă rezonanță 
în viata și destinele poporului 
străvechii peninsule, rod si încunu
nare a luptei antifasciste si de re
zistentă a forțelor populare și pa
triotice împotriva dictaturii musso- 
liniene și ocupației hitleriste.

în condițiile avîntului mișcării 
democratice din Italia perioadei 
postbelice, italienii s-au pronunțat, 
în mod ferm, in cadrul referendu
mului de la 2 iunie 1946, pentru con
stituirea formei de guvernămint re
publicane. pentru dezvoltarea Ita
liei pe calea progresului social, al 
democrației.

Asii care au trecut de la pro
clamarea republicii au însemnat 
pentru poporul italian, care a adus 
de-a lungul veacurilor o contribu
ție majoră la tezaurul culturii și 
civilizației universale, ani de susți
nute eforturi materializate într-un 
șir de realizări ce au făcut ca Ita
lia să se situeze printre țările 
avansate din lume din punct de 
vedere economic. Oriunde poposești 
astăzi pe teritoriul peninsulei, in 
Lombardia sau Liguria ori Calabria 
vei fi martorul multiplelor progre
se Înregistrate în industrie, in ști
ință. in tehnică. în alte domenii de 
activitate, ale însemnatului efort 
colectiv, menit să ducă la rezolva
rea problemelor care confruntă țara 
în procesul dezvoltării sale.

Asemenea probleme există, ele 
nu sint puține și îmbracă uneori 
un caracter acut. Este vorba de pro
bleme economice si social-politice. 
de marile decalaje dintre regiunile 
din Mezzogiomo și cele din nordul 
tării, de persistenta șomajului, a 
inflației la care s-a adăugat. în ul
tima vreme, valul de terorism care 
a culminat cu asasinarea cunoscu
tului lider politic Aldo Moro. Con- 
damnind în mod unanim asemenea 
metode și practici criminale, toate 
partidele democratice italiene, ac- 
tionind unit, au chemat masele 
populare la întărirea vigilentei, la 
luptă fermă și ripostă hotărită îm
potriva planurilor care urmăresc 
subminarea instituțiilor republicane, 
destabilizarea cadrului politic, tor
pilarea dezvoltărilor democratice. 
Tocmai de aceea evocarea eveni
mentelor de acum 32 de ani repre
zintă un prilej pentru aceste forte
— care acționează împreună in ca
drul majorității parlamentare ce 
sprijină noul guvern — de a subli
nia. din nou. însemnătatea întăririi

si consolidării unității tuturor for
țelor de bază ale poporului italian, 
pentru a asigura înaintarea Italiei 
pe calea deschisă de rezistentă și 
de republică.

în înfăptuirea acestor teluri, po
norul italian se bucură de intreaga 
simpatie a poporului nostru, ani
versarea de astăzi constituind un 
nou prilej fericit de a evoca tradi
ționalele legături de prietenie ro- 
mâno-italiene. puternic stimulate 
de afinitățile de origine, limbă șl 
cultură.

Clădite pe temelia principiilor 
respectării independentei și suve
ranității naționale, egalității in 
drepturi, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc aces
te relații se dezvoltă continuu si 
rodnic, pe toate planurile. Schimbu
rile comerciale s-au dublat în ulti
mii cinci ani. existind perspectiva să 
cunoască în continuare o nouă creș
tere. paralel cu amplificarea unor 
forme superioare de cooperare eco
nomică. cum ar fi societățile mixte 
de desfacere si producție, inclusiv 
pe terte piețe, in sectoare economi
ce importante — construcțiile de 
mașini, metalurgia, chimia «i petro
chimia. mineritul ș.a. Se intensi
fică. de asemenea, colaborarea in 
domeniile tehnico-stiintific. cultu
ral. al învătămîntului. turismului si 
in alte domenii, ceea ce contribuie 
la mai buna cunoaștere a valorilor 
materiale si spirituale ale celor 
două țări, la mai strinsa apropiere 
și mai buna înțelegere reciprocă.

Un moment istoric în evoluția 
relațiilor româno-italiene l-a con
stituit vizita pe care președintele 
Nicolae Ceausescu a efectuat-o in 
Italia în primăvara anului 1973. 
Convorbirile la nivel înalt. Decla
rația solemnă comună și celelalte 
documente semnate cu acel prilej 
au dat noi și decisive impulsuri 
conlucrării dintre cele două țări, 
atit pe plan bilateral, cit și în sfera 
vieții internaționale. Pe aceeași 
linie s-au înscris si vizita efectuată 
anul trecut în tara noastră de pri
mul ministru. Giulio Andreotti, 
numeroase alte contacte și intîlniri 
la diferite niveluri.

Răspunzind intereselor reciproce, 
dezvoltarea continuă a prieteniei 
româno-italiene se înscrie, fără în
doială. ca o contribuție importantă 
la întărirea păcii, securității și în
țelegerii în Europa si în lume.

Radu BOGDAN

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Italiene. Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străinătatea 
și Asociația de prietenie româno-ita- 
liană au organizat ioi după-amiază 
o manifestare culturală.

După conferința poetului C.D. Ze- 
Ietin. despre aspecte ale culturii ita-

liene. a urmat un recital de poezie. 
Au participat membri ai conducerii 
I.R.R.C.S.. Asociației de prietenie 
româno-italiană. oameni de artă și 
cuttură. un numeros public.

Au fost de fată Ernesto Mario Bo- 
lasco, ambasadorul Italiei la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Propuneri ale României la sesiunea specială a Adunării Generale a O. N. U. tv

Dezangajarea militară-a importanții cerință pentru netezirea cailor spre dezarmare
„Considerăm că trebuie făcut totul pentru trecerea la măsuri 

concrete de reducere a trupelor și armamentelor, desființarea blocu
rilor și a bazelor militare străine, pentru crearea unei atmosfere in
ternaționale de încredere și colaborare".

NICOLAE CEAUȘESCU
Cind evocăm dimensiunile actuale 

ale înarmărilor avem in față imagi
nea concludentă a unor diagrame pe 
care sint reprezentate nivelurile re
cord ale cheltuielilor militare, ale 
efectivelor armate, ale arsenalelor 
ce impmzcsc Întregul glob terestru. 
Cifrele nu pot exprima insă cu exac
titate gravitatea primejdiei ce pla
nează asupra umanității. _ riscurile 
imense ce proliferează în climatul de 
neîncredere și suspiciune generat de 
competiția irațională pentru supre
mație in domeniul mijloacelor de 
distrugere în m^să.

Tocmai avind in vedere complexi
tatea problemei dezarmării, partidul 
și statul nostru au în vedere că un 
obiectiv de o asemenea amploare nu 
poate fi realizat peste noapte. Este 
vorba de un proces de largă per
spectivă. care poate fi infăptuit nu
mai treptat, prin măsuri parțiale, cu 
caracter tranzitoriu, dar care tind 
spre țelul fundamental al dezarmării 
generale si totale. Pe această linie se 
înscriu propunerile cuprinse in Hotâ- 
rirea Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Komân privind poziția 
României in problemele dezarmării 
si. in primul rind. ale dezarmării 
nucleare — document pe care țara 
noastră l-a prezentat actualei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U.

0 poartă de acces spre 
dezarmare. Un loc eentral in 
cadrul propunerilor românești îl ocu
pă măsurile privind dezangajarea mi
litară a statelor. Cum ar putea fi de
finită dezangajarea militară, carț 
este relația dintre dezangajare și 
dezarmare? Se. impune de la inceput 
precizarea că dezangajarea militară 
nu înseamnă efectiv dezarmare. S-ar 
putea spune că ea reprezintă doar o 
poartă de acces spre dezarmare : mă
surile de dezangajare sint trepte ne
cesare și utile, care facilitează as
censiunea spre obiectivul dezarmării.

După cum este bine știut, cursa 
înarmărilor nu are numai o dimen
siune tehnico-materială. ea nu poate

fi privită doar sub raportul limitat al 
competiției pentru crearea de noi 
mijloace distructive, al acumulării de 
armamente și tehnică. Ea are și o 
latură politică. Acumulările de arme 
se încadrează intr-o strategie gene
rală a confruntării și încordării in
tre state : tensiunile, neîncrederea in
ternațională sint intr-o asemenea mă
sură factori stimulatori ai cursei înar
mărilor, îndeplinesc intr-un aseme
nea grad rolul de cauză si efect al 
acesteia, incit pot fi apreciate ca ele
mente componente, intrinseci, ale 
cursei înarmărilor.

Importanța măsurilor- de dezanga
jare militară constă tocmai în faptul 
că ele sint menite să determine creș
terea încrederii intre state, să ducă 
la reducerea tensiunii, să creeze o 
ambianță sporită de securitate — 
toate acestea nu ca simple proclama
ții morale sau deziderate sentimen
tale, ci prin acțiuni concrete, pe plan 
material, in sfera militară. Dezanga
jarea militară înseamnă o reducere 
a riscului confruntărilor armate, o di
minuare a ștării de pericol — creind. 
prin toate aceste efecte pozitive, con
diții propice pentru trecerea la mă
suri efective de dezarmare, netezind 
căile acesteia.

Unul dintre motivele pentru care 
negocierile in domeniul dezarmării 
desfășurate în diverse foruri interna
ționale nu au progresat, nu s-au sol
dat cu rezultate concrete este acela că 
ele nu au fost precedate dc măsuri 
de dezangajare militară. Chiar și 
state dornice să întreprindă unii 
pași spre dezarmare se văd descu
rajate în a acționa pe această linie, în 
condițiile cind la frontierele lor au 
loc concentrări de trupe, se desfă
șoară manevre militare, au loc de
monstrații de forță. Or. dezangaja
rea vizează tocmai adoptarea de 
măsuri pe plan militar pentru dimi
nuarea pericolului de confruntare 
armată, pentru eliminarea -factorilor 
de încordare. Și este firesc ca, in 
condițiile in care se întărește senti
mentul de securitate, să devină posi
bilă o slăbire a cursei înarmărilor.

Ce măsuri concrete, practice, se 
impun pe acest plan pentru a se

ajunge la eliminarea stărilor de sus
piciune, de neîncredere, Ia o reală 
dezangajare militară ? Propunerile 
României oferă in această privință 
răspunsuri clare, precise.

Toate frontierele — zone 
ale liniștii și bunei vecină
tăți. ° mare importanță pentru în
tărirea securității și încrederii inter
naționale ar avea înfăptuirea unor 
măsuri de dezangajare militară la. 
frontierele dintre state. în acest sens, 
țara noastră propune crearea unor 
zone de securitate pe o adincime de 
15—20 km de la graniță in cadrul 
fiecărui stat, din care să fie retrase 
trupele și armamentul existent. Este 
cunoscut, că, dintotdeauna, concen
trările de trupe și armamente în zo
nele de frontieră au provocat stări 
de neliniște și tensiune. Fiecare pas 
spre sporirea ponderii militare in
tr-o regiune de graniță atrage in 
mod firesc măsuri similare de cea
laltă parte. Și nu o dată s-a intim- 
plat in asemenea situații ca o sin
gură scinteie. așa-zisele „incidente de 
frontieră", să declanșeze conflicte, 
cu grave consecințe pe plan regional 
și mondial.

Pe aceeași linie se înscrie propu
nerea țării noastre privind asumarea 
unor angajamente ferme de renun
țare la manevre militare, cu parti
ciparea mai multor state, efectuate 
în apropierea frontierelor naționale 
ale altor țări, la concentrarea de 
trupe in preajma acestor frontiere. 
Este firesc ca efectuarea de aseme
nea demonstrații de forță — cu atit 
mai mult cind la ele participă si ah“ 
state — să trezească neliniște și sus
piciune, să impingă la înarmări. La ce 
servesc asemenea manevre, concen
trările de trupe in apropierea altor 
state, cind se știe că misiunile spe
cifice in zonele respective pot fi în
deplinite foarte bine doar de unită
țile de grăniceri ?

Iată de ce, după părerea țării noas
tre, aplicarea de către fiecare țară a 
unor măsuri de dezangajare în re
giunile de frontieră ar fi do

vada cea mat evidentă a do
rinței de a conviețui in bună vecină
tate, ar crea condiții propice pentru 
dezvoltarea unor relații de colaborare 
pe bază de egalitate și încredere re
ciprocă, ar stimula procesul de des
tindere internațională.

De ce Europa? 111 cadrul 
propunerilor României se acordă o 
mare atenție dezangajării militare in 
Europa. Fapt explicabil, ținindu-se 
seama că din această regiune au iz
bucnit cele două războaie mondiale, 
că pe continentul european se află 
cea mai mare concentrare de trupe 
și armamente cunoscută vreodată in 
istorie. Fiecare măsură de dezanga
jare militară in Europa nu poate de
cit să aibă o inriurire pozitivă asu
pra climatului general, fiecare pas 
spre făurirea unei Europe a păcii în
seamnă o șansă in plus pentru pacea 
intregii lumi.

Pornind de la locul și rolul Euro
pei în ansamblul vieții internaționa
le, propunerile României inscriu ca 
un obiectiv esențial aplicarea inte
grală și generalizarea la scara tutu
ror continentelor a măsurilor înscri
se in Actul final al Conferinței pen
tru securitate și cooperare in 
Europa.

Așa cum se" știe, in Actul final de 
la Helsinki au fost incluse, intr-un 
capitol distinct, o serie de prevederi 
privind „creșterea Încrederii și întă
rirea stabilității pe continent" — cum 
ar fi notificarea marilor manevre 
militare și invitarea de observatori 
la asemenea acțiuni. Fără a subapre
cia importanța acestor măsuri, tre
buie spus că efectele lor asupra cli
matului politic european s-au dove
dit minime — și aceasta pentru că ele 
nu au fost, urmate, așa cum prefigura 
Actul final, de „măsuri efective, 
care, prin scopul și natura lor. să 
constituie pași către realizarea, in fi
nal, a dezarmării generale și totale".

în spiritul Actului final de la Hel
sinki, România propune noi măsuri 
concrete de dezangajare militară. O 
mare însemnătate ar avea, astfel, re
ducerea, pină în 1985, cu 10—15 la 
sută a trupelor' și armamentelor 
străine aflate pe teritoriile altor sta
te. concomitent cu reducerea, in 
aceeași proporție, a trupelor națio
nale ale tuturor țărilor, precum și 
inițierea de negocieri în vederea li
chidării simultane a N.A.T.O. și a 
Tratatului de la Varșovia, a celor
lalte blocuri militare. Sint lipsite de 
orice temei acele teorii privind ne
cesitatea menținerii unui așa-numit

„echilibru al terorii". Preluind a- 
cest termen, s-ar putea spune că nu 
ar putea fi decit. salutată realizarea 
unui echilibru real, bazat pe dezan
gajare militară, pe o reducere trep
tată și echilibrată a armamentelor, 
ducind spre dezarmare generală și 
totală.

De o deosebită importanță este 
propunerea țării noastre, reafirmată 
cu acest prilej, de a se încheia un 
pact general-european cu participa
rea tuturor statelor .semnatare ale 
Actului final de la Helsinki, care să 
consacre angajamentul privind re
nunțarea la folosirea torței și la ame
nințarea cu forța. Fără îndoială că 
un asemenea angajament, generalizat 
la scara întregului glob, s-ar înscrie 
ca un aport concret, de cea mai mare 
valoare, in realizarea dezideratului 
securității mondiale.

Trupele străine să ră- 
mînă în interiorul grani
țelor naționale. In ansam- 
bîul propunerilor României se 
evidențiază, de asemenea, prin con
secințele pozitive ample pe care 
le-ar putea avea, asumarea de către 
toate statele a angajamentului ferm 
de a nu mai amplasa noi trupe și 
armamente pe teritoriul altor state. 
Un asemenea angajament ar repre
zenta o măsură concretă in di
recția înlăturării pericolelor de 
confruntare militară. Nu este ne
voie de investigații istorice pen
tru a demonstra că prezența ba
zelor militare străine pe teritoriile 
diverselor state, departe de a asigura 
„protecția" popoarelor respective, 
constituie, in mod obiectiv, o sursă 
de imixtiuni in treburile lor interne, 
un instrument al politicii de forță. 
Realitatea contemporană oferă sufi
ciente exemple in ce privește carac
terul nociv al bazelor militare străi
ne. Iar pe întregul glob există circa 
3 DIX) de baze străine, la care sint 
dislocați peste două milioane de mi
litari.

Eșalonate in trepte, propunerile 
românești au in vedere ca angaja
mentul privind un statu-quo in do
meniul amplasării de trupe și baze 
ne teritorii străine să fie urmat de 
reducerea treptată a trupelor și 
armamentelor (le pe teritoriile 
altor state — inițial cu 10—15 la sută 
și apoi pină la retragerea lor comple
tă în limitele granițelor naționale și 
la desființarea bazelor militare străi
ne. Fără îndoială că reconversiunca 
in scopuri pașnice a uriașelor sume

ce se cheltuiesc în prezent pentru 
dotarea cu armamente „la zi“ a ba
zelor militare, transferul in unități 
productive al forțelor demobilizate 
nu ar putea decit să degreveze bu
getele statelor respective de o uriașă 
povară, contribuind. în același timp, 
la înseninarea 
țional.

De la 
blocurilor 
lor. °
a dezangajării o constituie dizolva
rea blocurilor militare. După cum 
este știut, geneza blocurilor mi
litare este legată nemijlocit de peri
oada „războiului rece". Experiența 
internațională a demonstrat cit se 
poate dc elocvent că existența blocu
rilor, emanație a politicii de Împăr
țire a lumii in sfere dc influență, a 
avut și are consecințe profund ne- 
fastg, constituind o 
sursă de încordare, 
nare a climatului politic general, de 
alimentare a neîncrederii intre state, 
acționind ca o frină în calea destin
derii internaționale.

In lumina acestor realități, pro- 
nunțindu-se pentru desființarea 
blocurilor militare. România consi
deră necesară, ea o măsură tranzito
rie, reducerea treptată a activității 
acestora. începutul ar putea fi fă
cut. după părerea țării noastre, prin, 
adoptarea hotărîrii de a nu se mai 
primi noi state in blocurile existente, 
cu alte cuvinte „înghețarea" blocuri
lor din punctul de vedere al numă
rului de țări participante, inclusiv in 
ce privește trupele și armamentele 
in dotare. Continuarea logică a aces
tor- măsuri o constituie trecerea la 
negocieri concrete in vederea des
ființării blocurilor militare existente 
— așa cum țara noastră, alături de 
celelalte țări socialiste membre ale 
Tratatului de la Varșovia, s-a pro
nunțat și se pronunță consecvent.

Este convingerea României că a- 
doptareo unor asemenea măsuri de 
dezangajare militară ar avea o am
plă inriurire asupra climatului politic 
internațional, ar fi de natură să mar
cheze o contribuție importantă in e- 
forturile destinate să deschidă calea 
spre eliberarea omenirii de primej
diile pe care le generează cursa înar
mărilor, spre realizarea dezarmării.

orizontului intema-

„înghețarea" 
la dizolvarea 

componentă esențială

permanentă 
de inveni-

Dumitru ȚINU

PROGRAMUL 1

9,1» Teleșcoală • Eroi și personale li
terare in „Titanic vals" de Tudor 
Mușatescu • Mărturii și docu
mente literare : Liviu Rebreanu 

19.00 Telecinemateea
11.55 Corespondenții județeni transmit...
12,19 Telex
16,00 Telex
16,95 Frăție, dreptate, unitate. Anul re

voluționar 1848 in Țările Române. 
Documentar de Val Tebeieâ

16,30 Emisiune în limba germană
18.29 Itinerar italian
18,40 Campionatul mondial de fotbal : 

Franța — italia
20.30 Telejurnal
21,00 30 de ani cle la naționalizare. Pro

ducători și proprietari. Reportaj 
de Ion Marina

21,23 Film artistic : „Cind izbucnește 
mînia". Premieră pe țară. Produc
ție a studiourilor italiene. Tn dis
tribuție : Gerard Blain. Charles 
Vanei, Ubalde Grenata, Gordana 
Miletic. Regia : Silvio Slano

22.30 Telejurnal

PROGRAMUL 2 •

17,00 „Cintarea României". Prezența tn 
festival a lucratorilor din Inspec
toratul Municipiului București al 
Ministerului de Interne

17.30 Ora veselă
18,25 Drumuri europene : Barcarola la 

Veneția
18.30 Stelele cintecului și dansului : 

ETvis Presley, Nana Mouskouri, 
Karel Gott. Sviatoslav Richter, 
Peggy Fleming, Aurelian Andrees- 
cu, Maria D’Appareeida. Acvllina 
Severin. Johnny Mathis. Baccara, 
Ileana Iliescu, Sacha Distel. grupul 
Suzl Qitatro. Udo .Ttlrgens. Joe 
Dassin. grupul ABBA. Prezintă 
MarieTa Petrescu. Redactor Mir
cea Slusaru. Emisiune alcătuită 
de Tudor Vornieu

19.55 Desene animate
26.10 Radar pionieresc
20.30 Telejurnal
21,00 O viață pentru o idee : Emil Pe- 

trașcu
21.30 Blocnotes
21,93 Telerama—sport

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 3, 4 

și 5 iunie. In țară : Vreme frumoasă, 
cu cerul variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vint slab. Tem
peratura în creștere. Minimele vor fi 
cuprinse între 8 și 18 grade, iar maxi
mele între 20 și 30 de grade, local mai 
ridicate. în București : Vreme frumoa
să, cu cerul variabil, mai mult senin. 
Vint slab. Temperatura în creștere.
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Vibrante mărturii ale caracterului profund constructiv 

al politicii externe a României socialiste

PRESA INTERNAȚIONALĂ DESPRE VIZITELE 
TOVARĂȘULLI NICOLAE CEAUȘESCU IN ȚĂRI DIN ASIA 
„Un eveniment deosebit in actualitatea internațională, care evidențiază din nou 

personalitatea președintelui Nicolae Ceaușescu, rolul său pe plan mondial"

Presa din diverse țâri ale lumii, celelalte mijloace de informare în 
masa au continuat sâ acorde spații ample vizitelor oficiale de prie
tenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușpscu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, le-a 
efectuat, împreunâ cu tovarâșa Elena Ceaușescu, în fruntea unei dele

gații de partid și de stat a țârii noastre, în țâri socialiste din Asia. 
Ziarele, posturile de radio și televiziune, agențiile de presă de pe toate 
meridianele consacră evenimentului articole, comentarii, informații in 
care relevă semnificațiile sale majore nu numai în ceea ce privește le
găturile României cu statele respective, dar și pe planul relațiilor in
ternaționale, în general.

Urmărind cu deosebit interes vizi
tele președintelui Nicolae Ceaușescu, 
ziarul „L’UNTTÂ". organul Partidului 
Comunist Italian, a publicat nu
meroase relatări ale trimișilor săi 
din zonă. însoțite de fotografii. în- 
tr-unul din aceste ample reportaje 
publicat pe prima sa pagină, ziarul 
se referă la triumfala primire de 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
s-a bucurat in capitala R.P. • Chineze 
și evidențiază faptul că vizita si con
vorbirile cu conducătorii chinezi s-au 
înscris ca „un eveniment de o deo
sebită importantă in analele relații
lor de prietenie dintre România și 
China". Relevind aportul însemnat al 
vizitei la dezvoltarea in continuare 
a prieteniei și solidarității militante 
dintre România si țările vizitate, din
tre poporul român si popoarele res
pectivelor țări, relatările ziarului 
scot, totodată. în evidentă aportul 
deosebit adus de România pe planul 
vieții internaționale, eforturile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu pentru 
creșterea continuă a rolului țărilor 
mici șl mijlocii în rezolvarea com
plexelor probleme cu care este con
fruntată lumea contemporană, pen
tru solutionarea tuturor conflictelor 
interstatale pe calea tratativelor po
litice. de către părțile interesate.

Caracterul grandios al primirii con
stituie laitmotivul relatărilor presei 
italiene referitoare la călătoria in 
Asia a solilor poporului roman. Iată 
citeva dintre titlurile apărute în 
ziarele italiene : „Primire triumfală 
pentru Ceaușescu" („AVANTI") : 
„Triumfală primire la Pekin făcută 
președintelui român. Ceaușescu" (..II. 
TEMPO") : „Primire triumfală făcută 
liderului român" („CORRIERE DEL
LA SERA"). „Rar China a rezervat 
o primire atit de triumfală unui pre
ședinte străin. A făcut-o astăzi pen
tru Nicolae Ceaușescu. șeful statu
lui român" — relevă in relatarea sa 
ziarul „Avânți". Materialele apărute 
în presa din Italia conțin, de ase
menea. elogii la adresa politicii ex
terne, „inspirată și dinamică", pro
movate de România.

■ Posturile de radio si televiziune 
din această țară au acordat, la rin- 
dul lor. o mare atentie vizitelor. A- 
tit in cadru] jurnalelor de actuali
tăți, cit și in buletinele de știri au 
fost transmise ample informații pri
vind desfășurarea acestora. în ca
drul programului TELEVIZIUNII 
NAȚIONALE ITALIENE (Canalul 1) 
s-a apreciat că „vizita președintelui 
României reprezintă un eveniment 
deosebit in actualitatea internaționa
lă. fiind bine cunoscute personalita
tea oresedintelui Nicolae Ceaușescu, 
rolul său pe plan mondial, politica 
de independentă și dialog pe care o 
promovează constant".

Principalele ziare din Marea Brita- 
nie au publicat știri și comentarii des
pre vizita in China. „THE TIMES". 
„THE DAILY TELEGRAPH". „THE 
FINANCIAL TIMES" si ..THE 
GUARDIAN" au scos in evidență 
primirea deosebit de călduroasă re
zervată oaspeților români. în acest 
sens, „The Times", reluind cores
pondenta agenției Reuter, scrie că 
„aproape întreaga conducere a Chi
nei se afla la aeroport pentru a-1 
intimpina pe președintele român", 
fapt ce relevă „stima deosebită" de 
care se bucură în China președintele 
Nicolae Ceaușescu. „The Financial 
Times" redă, intr-un comentariu, 
pasaje din toasturile rostite de 
președinții Nicolae Ceaușescu și 
Hua Kuo-fen la banchetul oferit 
în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, subliniind punctele de 
vedere exprimate de șeful statului 
român in problemele securității eu
ropene. dezarmării. Orientului Mij
lociu și Africii. „The Daily Tele
graph" retine aprecierile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu asupra situației 
din Europa. Materialele publicate de 
..The Guardian" sint însoțite de por
tretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Presa și radioteleviziunea din 
R. F. Germania s-au ocupat cu in
teres de vizita in R. P. Chineză. 
„GENERAL ANZEIGER", principalul 
cotidian din Bonn, a publicat un 
amplu comentariu. în care subliniază 
semnificația majoră a vizitei in ac
tualul context politic internațional. 
Ziarul elogiază politica externă de 
sine stătătoare a României. Sub 
titlul ; „Manifestări entuziaste pen-

agențiile de presă transmit:
Convorbiri americano- 

sovietice. New York au avut 
loc convorbiri intre ministrul de ex
terne sovietic, Andrei Gromiko. și 
secretarul de stat al S.U.A.. Cyrus 
Vance. Părțile au examinat o serie 
de probleme din domeniul relațiilor 
sovieto-americanc, intre care cele 
privind limitarea armamentelor stra
tegice ofensive. S-a convenit ca 
schimbul de opinii să fie continuat 
— relatează agenția T.A.S.S.

Congresul scriitorilor din 
Ii. D. Germanii ?i-a !ncheiat lu* 
crările la Berlin. Delegații au adop
tat o scrisoare pe adresa C.C. al 
P.S.U.C., in care este exprimată re
cunoștința pentru grija și atenția eu 
care sint înconjurați scriitorii și. in 
general. Intelectualitatea creatoare 

iru Nicolae Ceaușescu", „FRANK
FURTER ALLGEMEINE" inserează 
o corespondență din Pekin care in
formează că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost primit în R. P. 
Chineză „cu toate onorurile protoco
lului, pentru a se scoate in evidență 
importanța vizitei sale. Șeful parti
dului și guvernului chinez, Hua 
Kuo-fen, și aproape întreaga con
ducere a Chinei au urat bun venit 
oaspetelui pe aeroport și l-au con
dus apoi spre oraș, prin masele en
tuziaste de oameni".

Opinia publică din Elveția a fost 
informată pe larg despre vizita in 
China, despre contribuția personală 
a șefului statului român la dezvol
tarea relațiilor politice, economice și 
culturale dintre cele două țări. Zia
rele „DER BUND", „VATERLAND". 
„BASLER ZEITUNG". „CORRIERE 
DEL TICINO", „DER LANDBOTE" 
etc. au publicat informații și repor
taje sub titluri ca : „Șeful statului 
și partidului român in China", 
„Stringerea relațiilor de prietenie", 
„Ceaușescu la Pekin". După ce sub
liniază dezvoltarea relațiilor româ- 
no-chineze, reflectată, intre altele, 
de schimbul intens de delegații Ia 
diferite niveluri și in ambele sen
suri, ziarele apreciază că „vizita 
președintelui Ceaușescu va deschide 
o nouă pagină in istoria relațiilor 
prietenești dintre România si China".

Mijloacele de informare in masă 
din Olanda au relatat și ele pe larg 
despre vizitele înalților soli ai Româ
niei. Sub titlul „Mare primire pen
tru români la Pekin", cotidianul „DE 
VOLKSKRANT". care apare la Am
sterdam. seine : „Președintele Româ
niei și conducătorul partidului. 
Nicolae Ceaușescu, a fost întimpinat 
Ia Pekin in mod deosebit de cordial 
de președintele Hua Kuo-fen. de alti 
membri ai conducerii chineze, pre
cum și de circa 100 000 de locuitori 
ai capitalei". în articol se aduc elo
gii clarviziunii politice a președin
telui Nicolae Ceaușescu. Articolul 
este însoțit de o fotografie a șefului 
statului român, surprinzind un mo
ment din prima zi a vizitei. Un alt 
cotidian olandez. „DE WAARHEID". 
a publicat un articol cu privire la 
vizita in R.P.D. Coreeană, care redă 
extrase din toastul rostit de tovară
șul Nicolae Ceaușescu cu prilejul 
recepției oferite in onoarea solilor 
poporului român de tovarășul Kim 
Ir Sen și tovarășa Kim Săng E. In 
articol se subliniază sprijinul pe care 
poporul român îl acordă luptei 
drepte a poporului coreean pentru 
reunificarea pe cale pașnică a patri
ei sale. De asemenea, este mențio
nată aprecierea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu referitoare la faptul că 
vizita va contribui la întărirea rela
țiilor de cooperare în domeniile po
litic, economic, științific și cultural 
dintre România si R.P.D. Coreeană.

Ziarele și posturile de televiziune 
din Grecia au continuat să informe
ze pe larg despre convorbirile, do
cumentele încheiate și. în general, 
despre programul vizitelor. Cotidia
nul „ELLINIKOS VORRAS" citează 
din toasturile rostite., de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Hua Kuo-fen 
la banchetul oferit în onoarea dis
tinșilor soli ai poporului român, 
într-o corespondentă privind vizita 
în R.P.D. Coreeană, ziarul „AVGHI" 
scrie : „Referindu-se la mișcarea co
munistă internațională, conducătorul 
român a subliniat necesitatea de a se 
face totul pentru întărirea unității și 
solidarității partidelor comuniste pe 
baza egalității, a respectului reciproc 
și a respectării stricte a dreptului 
fiecărui partid de a-și stabili de sine 
stătător linia politică, tactica și stra
tegia, fără, nici o intervenție din 
afară, potrivit condițiilor concrete 
din propria sa țară". Din cuvintarea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
marele miting al prieteniei româno? 
coreene. ..Avghi" citează următorul 
pasaj : „Acordăm o atenție deosebită 
dezvoltării colaborării intre toate 
statele din Balcani, transformării 
acestei regiuni intr-o zonă a bunei 
vecinătăți, securității și păcii". Ace
lași ziar a publicat apoi o corespon
dență in care, citind pasaje din 
Declarația comună privind aprofun
darea prieteniei, solidarității și dez
voltarea colaborării frățești dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Muncii din Coreea, dintre Repu- 

din R. D. Germană. Congresul a a- 
probat cererea Annei Seghers de a fi 
eliberată din funcția de președinte 
al Uniunii scriitorilor, din motive de 
sănătate, și a ales-o președinte de 
onoare. Noul președinte al Uniunii 
scriitorilor din R. D. Germană este 
Hermann Kant.

Partidul Laburist din Ma
rea Britanie 3 c,bținut 0 victorie 
netă la alegerile parțiale organizate 
la Hamilton (Glasgow), in com pe" 
tiția cu Partidul Național Scoțian 
(S.N.P.). datorită unei deplasări de 
4.5 la sută a voturilor in favoarea sa, 
in raport cu alegerile generale din 
1974. Partidul Conservator și-a ame
liorat și el pozițiile. Pentru primul 
mtnistru, James Callaghan, victoria 
candidatului laburist la Hamilton e- 
chivalează cu asigurarea unui suc- 

blica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, scrie, 
între altele : „Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Coreea 
constată cu satisfacție faptul că, in 
prezent, un număr iot mai mare de 
partide comuniste și muncitorești de 
pe toate continentele organizează și 
conduc cu succes lupta tot mai pu
ternică a clasei muncitoare, a mase
lor populare pentru înfăptuirea de 
sine stătătoare a transformărilor re
voluționare economico-sociale in ță
rile lor, pentru independență, suve
ranitate și socialism". Ziarul mențio
nează pozițiile comune ale celor două 
partide, exprimate în declarație, pri
vind mișcarea comunistă internațio
nală și principiile relațiilor dintre 
partide. Informații ample cu privire 
la desfășurarea vizitelor in R. P. D. 
Coreeană, R. ț5. Vietnam și R. D. P. 
Laos publică șl ziarele grecești 
„ATHENS NEWS", „RIZOSPASTIS", 
„THESSALONIKI", „ELEFTHEROS 
KOSMOS", „THESSALIA" și „ELEF- 
THERIA".

Principalele cotidlane din Turcia 
au inclus în paginile lor largi infor
mații în legătură cu recentele, vizite 
ale șefului statului român. Ziarele 
„MILLIYET", „BARÎȘ" și „TURKISH 
DAILY NEWS" au relatat despre 
primirea deosebit de călduroasă re
zervată de poporul chinez solilor po
porului român pe întreg parcursul vi
zitei lor in R.P. Chineză. Presa turcă 
menționează că. în toastul său. pre
ședintele Nicolae Ceausescu a expri
mat din nou poziția fermă a României 
în unele probleme internaționale ac
tuale. in special in ceea ce privește 
dezarmarea și rolul țărilor mici și 
mijlocii. Se apreciază, totodată, că 
această nouă solie sporește contribu
ția tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
instaurarea in lume a unor noi rela
ții interstatale.

Televiziunea portugheză a trans
mis ample comentarii privind vizita 
in R. P. Chineză, subliniind manifes
tările de caldă prietenie la adresa 
președintelui Nicolae Ceaușescu ale 
celor peste 100 000 de persoane care 
au ținut să-l intimpine pe principala 
arteră de la aeroport spre centrul 
capitalei chineze. Comentatorul a 
scos in evidență înalta apreciere dată 
de R. P. Chineză politicii externe a 
României.1

încă înainte de începerea vizitelor 
în țări socialiste din Asia, ziarele din 
Iran și-au anunțat cititorii despre 
solia președintelui României, precum 
și despre întrevederea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu șahinșahul 
Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
cu prilejul escalei la Teheran. în
treaga presă iraniană a publicat co
mentarii deosebit de elogioase pri
vind evoluția‘ascendentă a relațiilor 
dintre România și Iran, semnificația 
și importanța întâlnirilor la nivel 
înalt, politica externă a țării noastre, 
contribuția președintelui Nicolae 
Ceaușescu la soluționarea probleme
lor majore ale vieții internaționale. 
Comentariile au fost însoțite de fo
tografii ilustrind intîlnirea celor doi 
șefi de stat și convorbirile care au 
avut loc, precum și întîlnirea tova
rășei Elena Ceaușescu cu împără
teasa Farah. Ziarul „BOURSE" a 
publicat articolul „Intensificarea co
laborării roniâno-iraniene". „TEHE
RAN JOURNAL" — articolul „Dez
voltarea remarcabilă a economiei 
românești", iar „RASTAKHIZ" — ar
ticolul ..Strategia președintelui 
Nicolae. Ceaușescu in dezvoltarea 
accelerată a economiei românești", 
în acest din urmă material 
este redată o declarație a pur
tătorului de cuvint al guvernului ira
nian, care a prezentat dezvoltarea 
economică și socială a României, 
participarea sa la diviziunea interna
țională a muncii, sprijinul acordat de 
țara noastră statelor slab dezvoltate 
sau in curs de dezvoltare.. Radiotele
viziunea iraniană a comentat am
plu intîlnirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu șahinșahul Aryamehr, 
subliniind intensificarea și dezvol
tarea pe multiple planuri a relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre cele 
două țări. Au fost prezentate secven
țe de la intîlnirea celor doi șefi de 
stat și convorbirile purtate, de la so
sirea și plecarea de pe aeroportul 
Mehrabad. Pe fondul acestor ima
gini s-a făcut o trecere in revistă a 
intilnirilor româno-iraniene la nive
lul cel mai înalt, reliefîndu-se pozi
țiile similare ale celor două țări in 

ces la scară națională, avind efectul 
unui adevărat test in perspectiva vii
toarelor alegeri generale, apreciază 
agenția France Presse.

Lucrările celui de-al VIII- 
lea Congres al Uniunii fe
meilor din Albaniaau incePut’ 
joi, in orașul Durres, in prezența lui 
Enver Hodja, prim-secretar al C.C.. al 
Partidului Muncii din Albania, și a 
altor conducători de partid și de stat 
— informează agenția A.T.A.

Platforma electorală a 
P. C. din Bolivia. Comu- 
niștii bolivieni se pronunță pentru 
unitatea tuturor forțelor de stingă, 
pentru formarea unui guvern popu- 

principalele probleme internaționale. 
A fost elogiată personalitatea tova
rășului Nicolae Ceaușescu. pe care 
comentatorul iranian l-a caracterizat 
drept un mare om politic și un con
ducător deosebit, promotor neobosit 
al cauzei păcii și înțelegerii intre po
poare.

Pe tot parcursul vizitelor in cele 
cinci țări socialiste din Asia, presa 
și radioteleviziunea din Iran au pu
blicat știri și comentarii in care au 
marcat principalele momente ale 
acestora.

„THE NEW YORK TIMES", ca și 
alte ziare americane, a reliefat, la 
rindul său, primirea rezervată tova
rășului Nicolae Ceaușescu în China, 
apreciind-o drept cea mai entuzias
tă din cite au fost făcute vizitatori
lor străini la Pekin. Președintele Hua 
Kuo-fen — a menționat ziarul — a 
fost plin de elogii la adresa pre
ședintelui României, pe care l-a de
scris ca pe un vechi prieten al Chi
nei și reprezentantul unui popor e- 
roic. în articol se citează pasajul 
din toastul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la banchetul oferit în o- 
noarea sa, în care se evidențiază 
preocupările României pentru îmbu
nătățirea climatului politic in Euro
pa. Sub titlul „Ceaușescu părăsește 
China in drum spre Coreea", „WA
SHINGTON POST" face un bilanț al 
vizitei in R.P. Chineză, relevind 
semnificația ei majoră pe planul re
lațiilor româno-chineze și al actua
lității internaționale. Se menționează 
acceptarea de către președintele Hua 
Kuo-fen a invitației de a vizita 
România, precum și încheierea Acor
dului dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză privind colaborarea economică 
și tehnică pe termen lung. „Wa
shington Post" a publicat, de aseme
nea, un articol intitulat „Ceaușescu 
la Phenian sprijină reunificarea Co
reei", in care a informat despre ma
rele miting al prieteniei româno-co- 
reene. Sînt evidențiate extrase din 
cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. care — scrie ziarul — a 
indicat că sprijină pe deplin reuni
ficarea independentă și pașnică a 
Coreei. Ziarul american a informat, 
de asemenea, despre celelalte vizite 
în Asia ale președintelui României.

Presa și celelalte mijloace de in
formare din Canada au remarcat „a- 
tenția excepțională" de care s-a bu
curat tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
sosirea la Pekin — întâmpinarea sa 
de către președintele Hua Kuo-fen, 
prezența la aeroport a unui mare 
r.umăr de oficialități chineze, pre
cum și calda manifestație de priete
nie făcută de cei peste 100 000 de 
oameni ai muncii chinezi — ceea ce 
reflectă înalta considerație de care 
se bucură șeful statului român in 
China. Ziarele canadiene au preluat 
din cuvântările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pasaje și idei re
feritoare la situația din Europa, 
accentuarea tendințelor de împărțire 
a lumii in sfere de influență, la po
ziția activă a României in favoarea 
democratizării relațiilor internațio
nale, a edificării unei noi ordini 
economice mondiale, a unei lumi mai 
bune și mai drepte. Ziarul „GLOBE 
AND MAIL" a publicat, sub semnă
tura corespondentului său la Pekin, 
un articol intitulat „România denun
ță națiunile opresoare", in care sint 
subliniate teza că nu poate fi liberă 
o națiune care asuprește alte nați
uni, precum și principiile ce trebuie 
să guverneze relațiile interstatale. 
Apreciind că vizita s-a încheiat cu 
un mare succes, articolul mențio
nează, intre altele, semnarea Acordu
lui dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Chineză 
privind colaborarea economică și 
tehnică pe termen lung.

Știri și articole similare, in care 
sînt evidențiate semnificațiile pro
funde ale vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu in R.P. Chineză, R.P.D. 
Coreeană. R.S. Vietnam, R.D.P. 
Laos și Kampuchia Democrată, poli
tica . de pace, înțelegere și largă 
cooperare intre națiuni a României 
socialiste, al cărei inițiator și promo
tor neobosit este președintele Nicolae 
Ceaușescu, au publicat, de aseme
nea, cotidianelo „TIMES OF ZAM
BIA". „TIMES OF INDIA", precum 
și alte numeroase publicații din țări 
de pe toate meridianele globului.

■ ■■■■■
Iar si pentru realizarea unui pro
gram de măsuri antiimperialiste — 
se spune în platforma electorală cu 
care se prezintă P. C. din Bolivia 
la alegerile prezidențiale de la 
9 iulie.

Restabilirea calmului în 
sudul Zairului. Agenția Mireză 
de presă A.Z.A.P. informează că in 
orașul Kolwezi din provincia Shaba 
din sudul Zairului — supus recent 
atacului unui grup de foști jandarmi 
katanghezi — a fost reinstaurată pe 
deplin o atmosferă de liniște și 
calm. Instalațiile care asigură apro
vizionarea cu apă potabilă și ener
gie electrică, precum și instalațiile 
telefonice au fost repuse in funcți
une, școlile și-au reluat activitatea, 
iar orașul a revenit la o viață 
normală.

Caniculă în R.D.G. Miercuri, 
în mai multe zone din R.D.G. au fost 
înregistrate cele mai ridicate tempe
raturi din acest an, mercurul termo
metrelor ureind pină la 28—29 grade 
Celsius.

Deschiderea Congresului al XVIII-lea 
al P. C. Finlandez

HELSINKI 1 (Agerpres). — Co
respondență de la Petre Stăncescu : 
Ia Helsinki s-au deschis joi lucră
rile celui de-al XVIII-lea Congres al 
Partidului Comunist. Finlandez.' La 
dezbaterile forumului comuniștilor 
finlandezi participă 493 de delegați. 
Sint prezente, de asemenea, delegații 
ale unor partide comuniste și mun
citorești de peste hotare.

Partidul' Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Paul Nicu- 
Iescu, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. ăl P.C.R.

Președintele Partidului Comunist 
Finlandez, Aarne Saarinen, a pre
zentat raportul de activitate al Co
mitetului Central. EI a făcut o amplă 
analiză a situației economice, sociale 
și politice a țării și a enunțat solu-

ln preajma Congresului
BELGRAD 1 (Agerpres). — Ia Bel

grad a avut loc Congresul al VIII-lea 
al Uniunii Comuniștilor din Serbia 
— ultimul dintre congresele uniunilor 
comuniștilor din republicile socialiste 
și din provinciile socialiste autono
me iugoslave desfășurate recent .in 
etapa premergătoare Congresului al 
XI-lea al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, care va avea loc in cursul 
acestei luni.

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

Interesele vitale ale popoarelor reclamă 
declanșarea unui proces general de dezarmare

NAȚIUNILE UNITE. Corespondență de la C. Vlad : La sediul 
O.N.U. continuă dezbaterile generale ale sesiunii speciale a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor Unite asupra problemelor dezar
mării.

Primul ministru al Republicii 
Populare Angola. Lopo do Nasci- 
mento. a arătat că dacă lupta împo
triva primejdiilor războiului nuclear 
si stoparea evoluției calitative si 
cantitative a armelor nucleare tre
buie să dobindească prioritate abso
lută. măsurile de reducere a forțelor 
armate si a armelor conventionale 
trebuie înfăptuite, de asemenea, in 
cadrul unui proces general de dezar
mare.

Ministrul de externe al Sierrei 
Leone, Abdulai Konte, a propus o 
serie de măsuri menite să fie incluse 
în programul de acțiune, între care 
desființarea neintirziată a tuturor ba
zelor militare de ne teritorii străine, 
începerea imediată de negocieri în 
vederea încheierii unui tratat gene
ral de dezarmare, încetarea de către 
toate statele a producerii de noi 
tipuri de sisteme de arme, crearea 
unei organizații internaționale de 
dezarmare. ,

Cel mai evident aspect al temati
cii dezbătute de sesiune, a remarcat 
ministrul irakian de externe, Saadoun 
Hammadi. este ..discrepanta dintre 
ceea ce s-a spus și s-a proclamat 
despre dezarmare și ceea ce s-a fă
cut pină acum in acest domeniu".

Sesiunea specială, a spus reprezen
tantul R.S. Vietnam, Nguyen Van 
Hieu, este un nou pas- in lupta po-

„Pacea și securitatea nu pot fi fundamentate 
pe politica de echilibru al forțelor1'

Reuniunea extraordinară a reprezentanților țărilor nealiniate
NAȚIUNILE UNITE l (Agerpres). 

— La sediul din New York al Națiu
nilor Unite a avui loc o reuniune ex
traordinară a miniștrilor de externe, 
reprezentanților și observatorilor la 
mișcarea țărilor nealiniate prezenți la 
lucrările sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate dezar
mării. Un comunicat comun dat pu
blicității la încheierea reuniunii sub
liniază poziția țărilor nealiniate, po
trivit căreia pacea, securitatea și des
tinderea mondială nu pol fi funda
mentate pe politica de echilibru al 
forțelor, pe divizările de bloc și pe 
cursa înarmărilor.

Țările nealiniate — subliniază do
cumentul — cer desființarea necondi
ționată a tuturor bazelor militare din 
teritoriile coloniale și neautonome. 
Ele cer, de asemenea, ca energia nu
cleară să fie utilizată in scopuri paș
nice, pentru dezvoltarea tuturor ță
rilor. Destinderea — se arată in con
tinuare — trebuie să cuprindă toate 
sferele relațiilor internaționale, toate 
regiunile lumii. De asemenea, ea tre-

Copiii lumii 
cer încetarea 

cursei înarmărilor
Fondul Națiunilor Unite pen

tru Copii (UNICEF) a adresat 
sesiunii speciale a Adunării Ge
nerale a O.N.U. pentru dezar
mare un mesaj in care se expri
mă speranța că participantii vor 
avea permanent in vedere obiec
tivul final al tuturor guvernelor 
statelor — de a asigura o viată 
mai bună pentru copii, care sint 
cetățenii de mîine ai lumii. Unul 
din mijloacele de realizare a 
acestui obiectiv — se subliniază 
în mesaj — este de a diminua 
povara grea si primejdioasă a 
înarmărilor. UNICEF cheamă 
sesiunea specială pentru dezar
mare să ia toate măsurile posi
bile pentru a înfăptui reducerea 
cheltuielilor de înarmare si. ca 
rezultat al acestui fapt, pentru 
a îndrepta o parte din fondurile 
astfel economisite, prin inter
mediul unor programe naționa
le si internaționale, spre satis
facerea nevoilor minime ale co
piilor lumii.

Incidente sîngeroase în Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 1 

(Agerpres). — Potrivit presei guate
maleze, citată de agenția Prensa La
tina, în localitatea Panzos, port flu
vial din departamentul Alta Verapaz, 
situat în nordul Guatemalei. au avut 
loc puternice incidente între forțe 
ale armatei și un grup masiv de ță
rani. Armata a deschis focul. 100 de 
țărani au fost uciși și 300 au fost ră
niți.

Un comunicat al Centralei Națio
nale a Oamenilor Muncii (C.N.T.) 
precizează că grupul de țărani se 
afla la Panzos pentru a cere punerea 

țiile pe care Partidul Comunist Fin
landez le preconizează pentru depă
șirea dificultăților actuale, pentru o 
dezvoltare economică și socială in 
concordantă cu interesele poporului 
finlandez, ale cauzei progresului și 
propășirii țării, Raportul a exami
nat, totodată, probleme privind acti
vitatea partidului in diverse dome
nii. O mare parte a acestui document 
a fost consacrată politicii Partidului 
Comunist Finlandez de dezvoltare a 
acțiunilor comune cu Partidul Social- 
Democrat. de alianță cu celelalte 
forțe democratice și de participare, 
în acest cadru, la procesul gu
vernării.

în încheiere, vorbitorul a prezentat 
orientările P.C. Finlandez in dome
niul activității internaționale.

al XI-lea al U. C. I.
Congresele comuniștilor din repu

blicile și provinciile R.S.F. Iugoslavia 
au avut un rol major în pregătirea 
Congresului U.C.I. în cadrul lor au 
fost examinate realizările și sarcinile 
de viitor ale comuniștilor iugoslavi 
în noua etapă de dezvoltare a țării, 
au fost alese organele conducătoare 
ale uniunilor comuniștilor din repu
blici și provincii și au fost aleși de
legații la viitorul Congres al U.C.I.

poarelor lumii pentru o pace traini
că. Problema dezarmării ca mijloc de 
luptă pentru pace trebuie să fie fon
dată pe principiile respectării inde
pendentei. libertății și suveranității 
popoarelor. în acest sens, el s-a pro
nunțat pentru desființarea bazelor 
militare străine din diferite regiuni 
ale globului.

în Europa, a spus ministrul de ex
terne al Ungariei. Frigyes Puia, unde 
s-au obținut rezultate în cimpul des
tinderii bolitice. se menține cerința 
de a acorda atentie reducerii con
fruntării militare. Apreciind ca o 
sarcină urgentă limitarea si interzi
cerea armei nucleare și a celorlalte 
arme de distrugere in masă, vorbi
torul a subliniat că deosebit de im
portantă este și reducerea de către 
statele puternice sub raport militar 
a armamentelor lor convenționale, 
începind cu cele mai distructive și 
mai perfecționate.

Ministrul de externe egiptean. Mo
hamed Ibrahim Kamel, s-a pronun
țat. intre altele, pentru urmărirea si 
supravegherea înfăptuirii tuturor a- 
.cordlirilor de dezarmare de către or
ganismele O.N.U.. pentru revitaliza- 
rea Comisiei O.N.U. pentru dezarma
re. pentru confirmarea si întărirea 
legăturilor dintre Conferința de dez
armare de la Geneva și O.N.U.

buie să implice participarea tuturor 
țărilor la rezolvarea problemelor in
ternaționale majore.

Definind rolul O.N.U. în domeniul 
dezarmării ca fiind „de cea mai mare 
importanță", comunicatul insistă a- 
supra necesității ca mecanismul de 
negocieri în sfera dezarmării să fie 
.revizuit, astfel incit să permită tu
turor națiunilor să participe la adop
tarea hotăririlor. Sarcina actualei se
siuni speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. — se accentuează in docu
ment — este dc a adopta măsuri con
crete pentru stoparea cursei înarmă
rilor, in primul rind a inarmărilor 
nucleare.

Participantii la reuniune au adresat 
un apei la Încetarea cursei inarmări
lor, arătînd că aceasta amenință pa
cea și securitatea internațională și. in 
condițiile existenței armelor nuclea
re, însăși existența omenirii.

Reuniunea Consiliului
N. A. T. 0.

WASHINGTON 1 (Agerpres). — 
Intr-un comunicat al Consiliului
N. A.T.O. — care s-a, întrunit la 
Washington, în zilele de 30 și 31 mai 
— se arată, intre altele, că statele 
membre continuă destinderea, cău- 
tind relații „pozitive și constructive" 
cu țările din Est și iși exprimă satis
facția lor în legătură cu sesiunea 
specială a Adunării Generale a
O. N.U. consacrată dezarmării. în co
municat se apreciază că un sistem e- 
conomic mondial mai echitabil este 
indispensabil. Totodată insă, ..aliații 
au căzut de acord să continue să de- 
gaje resursele necesare pentru a mo
derniza și întări forțele lor militare 
pe măsura cerințelor", ceea ce con
firmă orientarea Alianței nord-atlan- 
tice spre continuarea cursei înarmă
rilor.

„Membrii alianței — precizează co
municatul — au aprobat programe 
concrete pe termen lung referitoare 
la mobilizarea rezervelor. întărirea 
mijloacelor de apărare aeriană și 
transportul rapid spre Europa al în
tăririlor americane". Programele pre
văd cheltuieli militare adiționale de 
circa 80—100 miliarde dolari -r ceea 
ce va însemna o creștere suplimen
tară de 3 la sută anual a cheltuielilor 
militare ale țărilor membre.

în libertate a tovarășilor, lor atestați 
în urma conflictelor avute, in pri
măvara acestui an, cu proprietarii a 
patru mari latifundii din zonă. Co
municatul C.N.T. denunță masacrul 
dezlănțuit de forțele militare împo
triva țăranilor, care au organizat o 
manifestație pașnică in localitatea 
amintită.

Populația sătească din această par
te a Guatemalei trăiește intr-o stare 
de mizerie, suferind exploatarea ma
rilor proprietari de pămint, ce men
țin necultivate întinse suprafețe de 
teren agricol.

Ambasadorul României 
în R. D. Germană 

și-a prezentat scrisorile 
de acreditare

BERLIN 1 (Agerpres). — Erich 
Honecker, președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, a primit 
pe Gheorghe Tache, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
României în R.D.G., care și-a pre
zentat scrisorile de acreditare.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, amba
sadorul român a transmis tovarășului 
Erich Honecker cele mai cordiale 
salutări și urări de sănătate și feri
cire personală, de noi succese in 
opera de edificare a societății socia
liste dezvoltate in Republica Demo
crată Germană. Tovarășul Erich Ho
necker a mulțumit călduros pentru 
mesaj și a rugat să se transmită to
varășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai bune urări de noi succese în ac
tivitatea sa dedicată înfloririi și pros
perității României socialiste, cauzei 
păcii și socialismului, de sănătate și 
fericire, împreună cu sentimentele 
sale de stimă și prețuire față de po
porul român. El l-a asigurat pe am
basadorul român de sprijinul său de
plin și al Consiliului de Stat în 
îndeplinirea misiunii ce i-a fost în
credințată.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare a avut loc o con
vorbire, desfășurată într-o atmosferă 
prietenească, în cadrul căreia s-a re
liefat. dezvoltarea continuu ascenden
tă și pe multiple planuri a colaboră
rii dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Ger
mania, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

ORIENTUL MIJLOCIU

• Reînnoirea mandatului for
țelor O.N.U. stafionate pe 
Înălțimile Golan • Poziții în 
Israel în favoarea unei poli

tici de pace
NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate al O.N.U. 
a reînnoit pentru o perioadă de șase 
luni; pină Ia 30 noiembrie 1978, man
datul forțelor O.N.U. staționate pe 
înălțimile Golan, în zona de dezan
gajare dintre forțele militare israe- 
liene și cele siriene. Rezoluția prin 
care a fost adoptată această hntări- 
re arată că Consiliul de Securitate a 
luat notă de eforturile desfășurate 
pentru stabilirea unei păci juste și 
durabile în Orientul Mijlociu și sub
liniază necesitatea urgentă a conti
nuării și intensificării acestor efor
turi, exprimind. in același timp, pre
ocuparea consiliului față de starea 
de tensiune care continuă să persiste 
in regiune. Consiliul cere, de aseme
nea, părților interesate să aplice ime
diat rezoluția 338 a Consiliului- de 
Securitate adoptată la 22 octombrie 
1973.

TEL AVIV 1 (Agerpres). — Comi
tetul director al Partidului Mișcarea 
Democratică pentru Schimbare 
(D.A.S.H.) — formațiune politică care 
deține 15 mandate in Knesseth și pa
tru portofolii în actualul cabinet is- 
raelian — a adoptat o rezoluție în 
care iși face cunoscută intenția de a 
părăsi coaliția guvernamentală a pre
mierului Menahem Begin dacă „gu
vernul israelian nu va adopta o po
litică mai activă in favoarea păcii".

BEIRUT. — Președintele Libanu
lui. Elias Sarkis, și-a încheiat, joi, 
vizita in Siria. El a avut trei runde 
de convorbiri cu președintele Siriei. 
Hafez Al-Assad. calificate drept ..po
zitive" de cercurile politice siriene. 
Convorbirile s-au referit. îndeosebi, 
la situația din sudul Libanului si la 
retragerea forțelor israeliene din te
ritoriul libanez, precum si la pro
blema prezentei palestiniene în Li
ban.

Prezențe culturale 
românești 

peste hotare
In cadrul conferinței „Centre 

universitare europene si rapor
turile lor cultural-științifice de 
la începutul secolului al XIX-lea 
Si' pină la primul război mon
dial" — care se desfășoară la 
Viena, in organizarea Institutu
lui austriac de studii sud-est- 
europene în colaborare cu 
UNESCO — referatele prezen
tate de oamenii de știință ro
mâni s-au bucurat de aprecierea 
unanimă a participanților.

ln comunicările susținute, 
prof. dr. Jean Livescu. președin
tele Comisiei naționale rdmâne 
pentru UNESCO, acad. Emil 
Condurachi. secretar general al 
Asociației internaționale de stu
dii sud-est-europene, si dr. Ni
colae Fotino, director al A.D.I.RL, 
au evidențiat rolul jucat de cen
trele universitare românești — 
Care se numără printre primele 
apărute in spațiul sud-est-euro- 
pean — la circuitul de idei si 
informații pe continentul nos
tru.

La sediul Bibliotecii naționa
le populare din Brazzaville a 
avut loc ceremonia donării unui 
lot de cărți si publicații româ
nești. In cadrul alocuțiunilor 
rostite cu acest prilej au fost 
subliniate bunele relații de coo
perare existente intre cele două 
țări si popoare in toate dome
niile. dorința lectorilor congo
lezi de a cunoaște direct opera 
președintelui României, tova
rășul Nicolae Ceausescu, istoria 
Si marile realizări obținute de 
poporul român in opera de edi
ficare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

In orașul israelian Ghivatalm 
a avut loc o seară de folclor 
românesc, susținută de un co
lectiv al ansamblului „Rapsodia 
română". La spectacol au parti
cipat peste 2 000 de persoane. In 
cuvintul rostit cu acest prilej, 
primarul orașului. Kuba Kreis- 
man. s-a referit la arta populară 
românească si la tradițiile ei. ca 
o reflectare a aspirațiilor po
porului român spre o dezvoltare 
liberă, independentă.
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