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CONTRACTELE DE LUNGA DURATA
ALEXANDRIA. Vedere din centrul orașului

instrument de bază în planificare 
și în perfecționarea relațiilor 
economice dintre întreprinderi

Importante economii 
de materiale

La Centrala industrială
de utilaj tehnologic și material rulant

Hotărirea cu privire la perfecfioparea conducerii și planificării econo- 
mico-financiare, adoptată de Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c., pune, 
in domeniul aprovizionării tehnico-materiale și desfacerii producției, un 
accent deosebit pe trei elemente calitativ superioare :

• In contextul lărgirii autoconducerii și autogestiunii muncito
rești, FIECARE ÎNTREPRINDERE ESTE OBLIGATA SA ACȚIONEZE 
FERM PENTRU ASIGURAREA PORTOFOLIULUI DE COMENZI, 
pentru încheierea și indeplinirea contractelor economice.

• SE ACCENTUEAZĂ ROLUL CONTRACTELOR ECONOMICE, 
subliniindu-se necesitatea de a se lua măsuri pentru ÎNCHEIEREA 
ACESTORA CONCOMITENT CU ELABORAREA LUCRĂRILOR DE 
PLAN.

• Ca o expresie a mutării centrului de greutate al activității de 
planificare de la planurile pe termen scurt la cele pe termen lung, 
URMEAZĂ A SE TRECE HOTARiT, INCA DIN ACEST CINCINAL, 
LA PERFECTAREA DE CONTRACTE DE LUNGA DURATA.

Fără a fi conceput ca un instrument rigid, contractul de lungă du
rată are menirea de a asigura, intr-o perspectivă mai largă, desfășurarea 
relațiilor economice dintre intreprinderi, o fundamentare optimă a pla
nului de producție, de aprovizionare și desfacere, de a oferi cadrul orga
nizării judicioase a activității și conducerii previzionale, de a stabili o bună 
cooperare intre parteneri in ce privește realizarea sarcinilor de plan.

întregul popor salută tu satisfacție

și deplină aprobare rezultatele 
rodnice ale vizitelor tovarășului

A

Nicolue Ceausescu
în țări prietene din Asin

DIN TELEGRAMELE ADRESATE TOVARĂȘULUI
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Acum, după ploile din ultimele zile,
toate drumurile sătenilor duc la cîmp,

LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR

Cum s-a trecut la materializarea 
sarcinilor prevăzute de hotărirea de 
partid amintită cu privire la perfec
tarea contractelor de lungă durată ? 
— iată tema anchetei-sondaj a „Scin- 
teii", întreprinsă in citeva unități 
economice din cadrul Centralei in
dustriale de utilaj tehnologic și ma
terial rulant. Au răspuns la între
bările noastre : 1) ing. Mihai Moraru, 
director general al întreprinderii 
„Progresul" din Brăila ; 2) econo-

mistui Alexandru Hăran. șeful servi
ciului desfacere de la întreprinderea 
de vagoane din Arad ; 3) ing. Liviu 
Cilievici, 
prinderii 
rești ; 4) 
comercial 
utilaj tehnologic și. material rulant.

— Ce acțiuni concrete au fost în
treprinse in vederea asigurării por
tofoliului de comenzi și perfectării

director adjunct al între- 
„Steaua roșie" din Bucu- 
Dimitrie Ancuța, director 
al Centralei industriale de

contractelor economice pe următorii 
doi ani ?

1. întreprinderea „Progresul" Bră
ila : Am încheiat contracte pentru 
9 307 tone utilaje destinate produc
ției de panouri mari pentru construc
ții, cu termene de livrare in acest 
an și în anul următor. Acționăm, de 
asemenea, pentru asigurarea porto
foliilor de comenzi și la celelalte 
utilaje. Astfel, am avut în vedere în 
mod deosebit pe marii noștri bene
ficiari de utilaje tehnologice din ra
murile industriei metalurgice și ma
terialelor ție construcții, care au de
pus comenzile și documentațiile pen
tru obiectivele ce trebuie puse in 
funcțiune in anii 1979 și 1980.

2. întreprinderea de vagoane A- 
rad : Un prim pas s-a făcut prin 
aceea că s-a obținut un „necesar" 
pe sortimente și cantități pentru pe
rioada 1979—1980 din partea Minis
terului Transporturilor și Telecomu
nicațiilor. ceea ce ne-a permis să 
trecem la pregătirea documentațiilor, 
tehnologiilor și a bazei tehnico-ma
teriale. în acest sens, la începutul 
lunii mai s-au stabilit în principiu 
condițiile tehnice care urmează să 
fie aplicate la vagoanele de marfă 
și călători din producția anilor 1979 
și 1980. Așadar, pină la această dată 
sint pregătite contractele cu uni
tățile de transporturi pe calea ferată 
pentru toate sortimentele solicitate, 
s-au luat măsuri pentru proiectarea 
vagoanelor noi și introducerea proto-

Corneliu CÂRLAN

Preocuparea permanentă pen
tru diminuarea consumurilor de 
materii prime și auxiliare a co
lectivelor din industria dimbo- 
vițeană, in vederea sporirii și 
pe această cale a eficienței eco
nomice, se soldează cu bune re- . 
zultate. Astfel, la întreprinderea 
de strunguri „SARO“ din Tirgo- 
viște, reproiectarea — in acest 
an — a tehnologiilor, prin ex
tinderea forjării la cald in ma
trițe, a avut ca efect reduce
rea la jumătate a consumului 
de metal necesar confecționării 
reperelor de bază ale strunguri
lor automate. De asemenea, re
proiectarea frigiderului cu com
presor „Arctic" de 240 litri, rea
lizat la întreprinderea de spe
cialitate de la Găești, a dus 
la renunțarea la importul unor 
materiale și la reducerea con
sumului de energie electrică — 
pe agregat — cu aproape un ki- 
lowat în 24 de ore. Rezultate 
meritorii inscriu în „contul eco
nomiilor" pe acest an eoketi- 
vele întreprinderilor de apara- 
taj electric — Titu, de materiale 
pentru construcții — Fieni și 
Doicești, de textile de la Pucioa
sa și de mecanică de la Moreni 
și Mija.

(Agerpres)

Cărbune extras

(Continuare în pag. a Il-a)

Minerii din exploa
tările bazinului carbo
nifer Anina din jude
țul Caraș-Severin au 
extras, suplimentar, 
fată de planul la zi pe 
1978, lnțlOO tone cărbu
ne brut?, spor ce con
semnează depășirea

în ultima parte a lunii 
mai a plouat abundent in 
toată tara, pămîntul avînd 
acum o rezervă îndestulă
toare de umezeală ; căldu
rile din aceste zile deter
mină o dezvoltare rapidă a 
tuturor plantelor prăsitoa
re. în aceste condiții, tre
buie intensificate lucrările 
de întreținere a culturilor, 
lucrări care hotărăsc în cea 
mai mare măsură nivelul 
recoltei. Tocmai pornind de 
la necesitatea executării la 
timp si de cea mai bună 
calitate a prasilelor meca
nice si manuale, organele si 
organizațiile de partid, con
ducerile unităților agricole, 
consiliile populare comuna
le au datoria de a acționa 
ferm în vederea bunei fo
losiri a mijloacelor meca
nice și a forței de muncă. 
Este o îndatorire de mare 
răspundere ca la aceste lu
crări sâ participe, din zori 
și pină seara, toti coope
ratorii. toți cetățenii sate
lor. asigurîndu-se peste tot 
ordine si disciplină.'

Veștile sosite din tară a- 
rată că. in cele mai multe 
unități agricole. îndată ce 
terenurile au inceput să se 
zvinte. au ieșit la cimp. la 
prăsit, numeroși mecaniza
tori. cooperatori, alti locui
tori ai satelor. Imaginea o- 
mului aplecat asupra ma
rilor întinderi cultivate cu 
porumb, floarea-soarelui. 
sfeclă de zahăr, legume 
simbolizează marele efort 
al țărănimii de a face ca 
pămîntul să rodească tot 
mai îmbelșugat. De altfel, 
din datele 
Ministerul 
Industriei 
pot deduce
cestui efort. Pină la 
ceputul acestei luni, prima

prasilă manuală la porumb 
s-a făcut pe 69 la sută din 
suprafețe, iar cea mecani
că — pe 52 la sută. în co
operativele agricole din ju
dețele Dolj. Constanta si 
Vrancea, unde mijloacele 
mecanice si forța de mun
că au fost folosite mai bine, 
prima prasilă mecanică la 
porumb este pe terminate, 
iar în cele din județele 
Dolj. Olt. Teleorman. Ilfov, 
Buzău — este avansat și 
prăsitul manual. De aseme
nea. prima prasilă mecani
că la floarea-soarelui s-a 
făcut ne 92 la sută din su
prafețe. iar cea manuală — 
pe 67 la sută. Bune rezul
tate au fost obținute la e- 
xecutarea lucrărilor de în
treținere pe terenurile cul
tivate cu sfeclă de zahăr, 
întrucit in multe județe s-a 
încheiat prima prasilă. a 
început cea de-a doua.

Evident, acestea sint re
zultate de ansamblu ; dar. 
pe unități, ele diferă de la 
un loc la altul, in funcție 
de capacitatea organizato
rică a cadrelor de condu
cere. de hărnicia mecani
zatorilor si cooperatorilor. 
Și practica a dovedit că 
orice intirzieri la întreți
nerea culturilor pot in
fluenta nivelul recoltelor. 
Se știe că acolo unde pra- 
șilele au 
timp și 
punzător 
producții
deosebirile intre unități a- 
gricole vecine în ce priveș
te nivelul recoltei nu au 
putut fi puse ne seama 
condițiilor climatice. ci 
stau datorat slabei organi
zări a muncii, deficientelor 
in conducerea activității de 
către consiliile de conduce
re si organizațiile de partid.

fost executate la 
în număr cores- 
au fost obținute 
foarte bune. Iar

centralizate 
Agriculturii 
Alimentare 
rezultatele

la 
și 
se 
a- 

în-

Ploile de la sfirsitul lunii 
mai au fost generale., astfel 
incit toate unitățile agrico
le de pe zone intinse be
neficiază de condiții ase
mănătoare in ce privește u- 
mezeala solului. Tocmai de 
aceea. trebuie acționat 
stăruitor pentru ca prin lu
crări de întreținere bine e- 
xecutate să se obțină re
colte mari la hectar.

Cu fiecare an se perfec
ționează tehnologiile de 
cultivare a plantelor. în 
1978, de exemplu, au fost 
erbicidate 2 112 000 hectare 
cu culturi prăsitoare, su
prafață pe care, in mod 
normal, se vor executa un 
număr mai mic de prașile. 
Aceasta nu inseamnă că. 
din moment ce culturile au 
fost erbicidate. ele pot fi 
lăsate să se dezvolte la în- 
timplare. Este necesar sâ 
fie executate prăși lele me
canice intre rinduri. iar a- 
colo unde efectul erbicide- 
lor nu este cel așteptat, să 
se prăsească manual, pe 
rind. De aici rezultă că mai 
trebuie efectuat un mare 
volum de lucrări la între
ținerea culturilor, lucrări 
care trebuie neapărat în
cheiate pină la începerea 
campaniei de recoltare a 
cerealelor păioase. în le
gătură cu executarea lor. 
două probleme de maximă 
importantă trebuie să stea 
în aceste zile în centrul 
preocupărilor organizații
lor de partid de la sate si 
cadrelor de conducere din 
unitățile agricole î

La lucrările de Între
ținere a culturilor tre
buie să participe toti lu
crătorii ogoarelor. Avind in 
vedere că acum se decide 
nivelul viitoarei recolte,

peste prevederi
substanțială a angaja
mentului asumat pe 
această perioadă a a- 
nului. La baza crește
rii producției fizice a 
stat utilizarea cu ran
dament mărit a utila
jelor de extracție.

transport și prelucrare 
a cărbunilor, asigurîn- 
du-se ridicarea pro
ductivității muncii cu 
5,5 la sută față de ni
velul planificat pe lu
crător.

(Agerpres)
♦

vTREI DECENII DE LA ACTUL ISTORIC AL NAȚIONALIZĂRII»

PROPRIETATEA SOCIALISTĂ - IZVORUL DE PUTERE 
MEREU PROASPĂT AL MARILOR NOASTRE VICTORII

„Triumful revoluției socialiste în țara noastră s-a materializat 
după cucerirea puterii de către proletariat, prin trecerea mijloace 
lor de producție în proprietate socialistă, prin generalizarea reia 
țiilor socialiste de producție atît la orașe, cit și la sate, prin ere 
area economiei socialiste unitare. Noua proprietate a creat relații 
de tip nou între producători, care sînt în același timp și proprietari 
ai mijloacelor de producție, beneficiari integrali ai rodului muncii 
lor.“

NICOLAE CEAUȘESCU

este necesar ca în fiecare 
unitate agricolă să fie res
pectate programele ne cul
turi si sarcinile zilnice o- 
bligatorii pentru toate for
mațiile de muncă, pentru 
toti locuitorii satelor. Prin- 
tr-o organizare temeinică a 
muncii, prin întronarea u- 
nui spirit de ordine si dis
ciplină. toate lucrările 
întreținere a culturilor 

-fie executate la timp si 
cea mai bună calitate.

de 
să 
de

metru 
trebuie 
astfel

pătrat 
lucrat 

incit pe 
a unei

sau fer-

Fiecare 
cultivat 
exemplar, 
întreaga suprafață 
echipe, brigăzi
me. a fiecărei unităti agri
cole să se obțină recolte su
perioare. Aceasta impune 
ca echipele mixte de me
canizatori si cooperatori 
sau numai de cooperatori, 
care lucrează si sînt re
tribuiri in acord global, să 
execute prașilele pe întrea
ga suprafață, să nu rămî- 
nă porțiuni nelucrate. ceea 
ce presupune întărirea spi
ritului de echipă si a dis
ciplinei. creșterea răspun
derii tuturor membrilor e- 
chipei și a fiecăruia in 
parte pentru executarea la 
timp si în bune condiții a 
lucrărilor de întreținere.

După precipitațiile din 
ultimele zile, vremea s-a 
îmbunătățit si. de aceea, a- 
cum toate drumurile săte
nilor duc la cimp. la 
tretinerea culturilor, 
hărnicia cu care se 
munci în aceste zile 
prăsit, cu toate forțele 
mijloacele, depinde mult 
fiecare cultură să se dez
volte viguros si să se a- 
sigure astfel condiții pen
tru a se obține in acest an 
recolte cit mai mari.

în- 
Da 
va 
la 
Si 

; ca

PAGINA A IV-A

Către pămînturi

Poporul nostru va aniversa în cu- 
rînd un eveniment de importantă ma
joră in istoria devenirii socialiste a 
patriei, in procesul edificării noii o- 
rinduiri : implinirea a trei decenii de 
la actul istoric al naționalizării prin
cipalelor mijloace de producție. înal
ta semnificație a actului de la 11 iu
nie rezidă in faptul că el a marcat 
„exproprierea expropriatorilor", pro
clamată de intemeietorii comunismu
lui științific — Marx si Engels — 
drept o cerință fundamentală a 
transformării socialiste a societății, 
a implinit acel deziderat major al 
clasei noastre muncitoare care a fost 
înscris incâ în primul Program al 
partidului ei politic, creat Ia sfîrsi- 
tul secolului trecut : „prefacerea tu
turor mijloacelor de muncă in pro
prietatea colectivă a societății în
tregi si înlocuirea producției de 
mărfuri prin producerea de către so
cietate si pentru societate cu mijloa
cele de producție socializate".

Prin naționalizare, clasa muncitoa
re si-a întregit puterea politică cu 
cea economică, devenind astfel pe 
deplin, din clasă dominată si exploa
tată, cum era in trecut, clasa con
ducătoare în 
ciale ; a luat 
întins sector 
astfel calea 
planificată a 
politicii Partidului Comunist Român

toate sferele vieții so- 
nastere in economie un 
socialist, deschizindu-se 
trecerii la conducerea 
acesteia, a înfăptuirii

de industrializare socialistă a tării. 
Cei 30 de ani care au trecut de la 
naționalizare au verificat din plin su
perioritatea proprietății socialiste, 
posibilitățile largi pe care le creează 
pentru dirijarea conștientă a efortu
rilor materiale si umane in concor
dantă cu cerințele progresului eco
nomic si social, pentru creșterea in 
ritmuri inalte a forțelor de produc
ție si ridicarea pe această bază a ni
velului de trai al celor ce muncesc.

Se știe prea bine cit de grea a 
fost moștenirea lăsată de regimul 
burghezo-moșieresc. O industrie sla
bă și subechipată, de nivel tehnic și 
de randament scăzut, concentrată 
doar in citeva centre ; o agricultu
ră încă și mai înapoiată, iri care se 
lucra in cea mai mare parte cu mij
loacele primitive ale micilor gospo
dării țărănești — asa ar putea fi ca
racterizată succint starea economiei 
noastre inainte de eliberare. încer- 
cind o sistematizare a numeroaselor 
probleme economice si sociale ce se 
cereau soluționate. Enciclopedia 
României apărută în 1939 se între
ba semnificativ : „Cu ce să înce
pem ? Sint multe, multe probleme de 
solutionăt în statul nostru. Populația 
rurală si aceea de la periferia ora
șelor se află intr-o stare materială 
extrem de precară. Randamentul a- 
gricol la hectar, foarte redus. Căi de 
comunicație, insuficiente și în stare

foarte rea. Tot exportul se face cu 
vapoare străine. Comerțul si indus
tria sint. in mare parte, in alte mîini 
decit românești."

Și iată că in răstimpul istoric scurt 
al citorva decenii, ca rezultat al in
dustrializării Înfăptuite pe baza pro
prietății socialiste, situații precum 
cele descrise mai sus au rămas doar 
o tristă amintire, economia slab 
dezvoltată din trecut s-a transfor
mat într-o economie înfloritoare. în 
plin proces de modernizare.

Proprietatea socialistă, cu posibi
litățile largi pe care le oferă in di
recția alocării unor importante fon
duri dezvoltării, a permis creșterea 
rapidă a industriei, devenită practic 
o industrie nouă. întemeiată pe teh
nica avansată, pe cuceririle științei 
moderne si avînd rolul conducător în 
economie, realizind, la sfirșitul anu
lui trecut, o producție de peste 45 de 
ori mai mare decit in anul naționa
lizării și incomparabil mai diversifi
cată. Pe temeiul proprietății socia
liste a putut fi obținut acel ritm me
diu de dezvoltare a industriei de 12.2 
la sută in perioada 1963—1975, care 
înscrie România în rindul statelor cu 
cele mai ridicate ritmuri de creștere 
economică din lume.

Și tot datorită proprietății socia
liste a devenit pe deplin posibil să
(Continuare in pag. a V-a)

vederea 
drumul 
oină la 

creștere, 
a sufle-

La încrucișarea stră
zilor unde mă aflu 
zgomotele orașului 
sint fără oprire. O e- 
vadare nu-i cu putin
ță. întimplarea te lea
gă de o casă, și dezle
garea ar fi numai in 
jocul altei intimplâri. 
Tramvaie și mașini de 
toate dimensiunile, ca 
intr-un coșmar, trec 
intr-o necesitate vrăj
mașă a condiției cita
dine. Este un punct de 
circulație și de eva
cuare. Basculante gre
le. pline de pămînt. 
sint dirijate pe-aici de 
la șantierele de prin 
prejur. Se muncește in 
inima orașului, și în
țelegerea acestui fapt 
nu trebuie să-mi sca
pe din vedere nici o 
clipă. Și totuși...

A fost întii 
holdelor, in 
prin cîmpie. 
Dunăre. Ce 
dintr-o dată,
tului, din pămînt, aco
lo in zarea largă, sub 
cer 1 Fără capăt erau, 
de-o parte și de alta 
a drumului, frumoase
le. păzite de 
Teleormanului, 
răbdare și cită 
tare in făptura 
iarnă întreagă, 
brumele toamnei, ce 
învățătură în trezirea 
lor. cită istorie și cite 
amintiri în. tăcerea 
lor ! Holdele, dintr-un 
octombrie al funigei
lor. cind pluguri și 
grape învăluie pămîn
tul in praful tomnatic, 
ploile așteptate și ră
sărirea pe sub înde
părtate 
grauri, cele știute o 
iarnă întreagă 
nuită lucrare, 
muiau acum 
comune și, 
văzduhului drepturile 
lui depline. îmi arătau 
cum să înțeleg trece
rea și i * 
crurilor, 
poate fi 
mîntului 
putere-i
lo sub streșinile case
lor și șub șoproanele 
din margine, de unde 
se pleacă la ceasurile 
zilei către păminturi.

stejarii
Cită 

ascul- 
lor. o 
după

pilcuri de

în tăi- 
împrei- 
sate si 
lăsind

lu- 
nu 

Pă
ci tă

rămînerea 
ceea ce 
tăgăduit 
tării, și 
ascunsă aco-

numai către pămîn
turi.

Apoi s-a întimplat 
să cobor intr-o zi niș
te trepte, pe o vreme 
cu ploaie in care ora
șul își arăta cealaltă 
față, a băltoacelor, și 
să mă pomenesc într-o 
realitate pe care o bă
nuiam. dar pe care, in 
adevărul ei, o ignoram 
cu desăvirșire. 
iscusiți lucrau 
sub pămînt. 
Răsăritul și 
Asfințitul Bucureștiu- 
lui, la linia de metro, 
îi știu acolo și- în a- 
ceste clipe, și îi voi 
ști inaintind către ca
pătul veacului, pregă-

Meșteri 
acolo 

dinspre 
dinspre

însemnări
de Ion HOREA

tind cu știință și înde- 
minare căile de scăpa
re a oamenilor din a- 
menințarea orelor de 
vîrf pe străzile supra
aglomerate. Sint unul 
dintre puținii cetățeni 
ai Capitalei care pot 
sâ mărturisească acum, 
cu mina pe inimă, că 
au călătorit cu me
troul. A fost un drum 
unic, a fost o clipă 
irepetabilă. Se petrec 
multe minuni în lume, 
se construiesc edificii 
și căi de circulație u- 
luitoare. și iată, totuși, 
în straturile de pietriș 
și de nisip ale orașu
lui nostru, sub ame
nințarea apelor ascun
se. tăierea metroului, 
ivită ca o necesitate 
fără tăgadă, arată pu
terea oamenilor mun
cii, indrăzneala și di
mensiunile concepției 
lor tehnice, spiritul 
nop al societății care-i 
îndrumă și îi susține 
in această colosală în
treprindere. Acolo in 
fronturile tunelelor. 
unde se leagă inel de 
beton de inel de be
ton. unde se sapă in 
prundiș 
pămînt 
văzut 
rii șl

uscat ori in 
înghețat, i-am 
pe muncito- 
pe inginerii

metroului în toată e- 
nergia și în impresio
nanta 
muncii lor. si iată, a- 
ceasta a fost pentru 
mine a doua învățătu
ră și a doua cale dă
tătoare de speranță.

Un drum in Transil
vania este întotdeau
na o meditație la is
toria neamului nostru. 
Dar care drum, prin 
care parte de tară nu 
duce gindul in urmă, 
in care palmă de pă
mînt nu se văd ur
mele timpului ? Acolo 
insă, in Cîmpia Tran
silvaniei, sint locurile 
care ingăduie celui 
plecat din ograda lor 
să gindească intr-alt 
chip la starea lucru
rilor. Este dreptul și-l 
legea lui de-o viață. 
Așa ajung Întotdeauna 
pe vaiea Mureșului, la 
marginea dealurilor 
CimPiei, de pe coame
le cărora abia aștept 
să văd pină departe 
către Cheile Turzii si 
in sus către munții 
Rodnei. locurile de in
durare și de izbăvire 
prin suferință și prin 
revoluții ale țărănimii 
noastre. Am ajuns a- 
colo într-o amiază în
sorită. cind știam că o 
să se arate, si s-au 
arătat în toată min- 
dria lor. iarăși, holde
le dealurilor mele, 
cele mărginite de cer 
de la o vale la alta, 
curate ca lacrima. Dar 
din ceasurile acelei 
călătorii, din trecerea 
pe drum de hotar, in
tr-o liniște așteptată, 
printre holde, către 
valea Vaideiului. pes
te tulburările șl neîn
țelegerile vieții s-a a- 
rătat un gînd al îm
păcării si al încrede
rii în ceea ce poate fi 
cu putință după învă
țătura holdei, după 
răbdarea ei peste timp 
și peste vremuri. Ci- 
ne-i înțelege graiul 
înțelege și prețul pli
nii. și liniștea aceea 
nemărturisită, a mun
cii și a scopului vieții, 
care nu poate fi clă
tinată de nici un zgo
mot dinafară.

demnitate a
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la Teius
Miercurea este zi mare de tîrg 

la Teiuș (Alba). Vin oameni din 
șapte sate și de mai departe, 
dar mai ales vin vecinii din 
Stremț. Unul dintre ei, Ion Stan, 
s-a dus la restaurantul din cen
trul Teiușului să bea un aldă- 
maș. Aici a găsit un portmoneu 
cu acte și doldora de bani. Dar 
omul nostru, deși venit la tîrg, 
nu a făcut... tîrg cu necinstea, 
ci s-a prezentat la ppstul de 
miliție din localitate, unde a pre
dat portmoneul. Norocul păgu
bașului, Nicolae Popa, din Te
iuș, care a reintrat repede în 
posesia banilor și a actelor. Des
pre fapta lui Ion Stan au aflat 
toți teiușenii citind gazeta de 
stradă din centrul comunei.
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Filipeni și Ungureni sint două 
localități din județul Bacău în
conjurate de păduri. De vreo 
cîțiva ani încoace, din primăvară 
pină in toamnă și din toamnă 
pină iarăși in primăvară, oame
nii de aici au mari necazuri cu 
mistreții. Mistreți care le mă- 
nincă din recoltă, le sfărimă 
gardurile, le sperie copiii. Și nu 
e vorba de cazuri izolate. Rimă- 
torii vin in cirduri de cite 30—40. 
Cei din Filipeni au fost nevoiți 
să reinsămințeze in această 
primăvară aproape 100 de hec
tare cu porumb. Și aceasta, 
pentru că ziua le semănau, iar 
noaptea le rimau mistreții in 
căutarea boabelor. Ca să scape 
de ei, cei din Filipeni au or
ganizat mai multe „bătăi", ca 
la vînătoare, fugărindu-i peste 
deal. Dar de dincolo de deal 
i-au fugărit indărăt cei din Un
gureni. Șl astfel, lupta cu mis
treții continuă. Sătenii se gin- 
desc de pe acum, îngrijorați, la 
recolta de la toamnă. Poate că 
pină atunci s-or gindi să 
„la bătaie" vinătorii.
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Soția n-a
9

glumit...
Deși avea o meserie 

moașă și lucra cot la cot cu 
toți oamenii, deunăzi, ca din 
senin, M. B. din Lupeni, Căsă
torit, tatăl unui copil, nu s-a 
mai dus la muncă. „Nu-i de 
ajuns că muncește nevastă-mea ? 
— și-a zis el. O să aibă ea grijă 
și de mine, că doar n-o să mă 
lase să mor de foame".

Dar soția a luat o hotărire la 
care soțul nu se aștepta. Intr-o 
seară, la ceasul cinei, nu i-a mai 
pus nimic in farfurie, spunin- 
du-i : „Cine nu muncește nu 
mănîncă !“...

— Vai de mine și de mine ! — 
s-a văitat soțul. Sint cel mai ur
gisit om din lume. Dacă nu-mi 
dai s8 măninc, mă arunc pe 
geam.

Zis și făcut. A deschis gea
mul și a sărit de la etajul al 
III-lea. Culmea e că n-a sufe
rit nici cea mai mică zgîrietură.

Acum are de ales : munca sau 
cina... fără cină.

fru-

I amu...
I
I

I
I
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Permisul

din cauza conducerii sub influ
ența alcoolului. Cu toate acestea, 
Gheorghe 
urcat din 
turismului 
împreună 
Arad, a 
restaurantele. După 
cut... plinul, G. G. 
drum, intenționînd 
escapadă pe muntele Gutii, la 
hanul „Pintea". Dar in starea in 
care se afla a pierdut controlul 
volanului și a intrat cu autotu
rismul in albia riului Săsar. „No, 
așe !“ — a zis el. Și astfel, în 
materie de conducere ă intrat 
din nou la apă.

ii fusese suspendat

G. din Baia Mare a 
nou la volanul auto- 
său, 1—MM—6 835 și, 
cu un prieten din 
început să colinde 

ce și-a fă- 
a pornit la 
să facă o
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m propria... 
plasă

$eful Ocolului silvic Tazlău, 
județul Neamț, inginerul Ion 
Adămoaia, ne aduce la cunoș
tință un caz mai puțin obișnuit. 
Trei așa-ziși pescari (și o să 
vedeți de ce), pe nume Gheorghe 
Purcaru din Săvinești, Mihai Po
pescu din Roznov și șoferul 
Gheorghe Bîrsan, au pornit spre 
o baltă de pe cursul Tazlăului. 
Dar nu să-și încerce norocul cu 
undița (deși nici așa n-aveau 
voie, fiind sezon interzis), ci să 
dea iama prin bieții pești cu o 
ditamai plasă. Ba, ca să nu se 
ostenească prea mult și pentru 
ca peștii să le pice ca pe tavă 
in plasă, au luat cu ei și vreo 
27 kg dintr-o substanță pe care 
voiau s-o arunce in baltă și 
să-i amețească. Acum, prinși 
asupra faptului, i-a cuprins pe 
ei înșiși amețeala...

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii1
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Documente de metal
Numismatica și permanențele istoriei 

noastre naționale
Concret, 

convingător 
pentru creșterea 
producției nete

— Pregătindu-ne temei
nic pentru trecerea la pla
nificarea si realizarea in
dicatorului producție netă 
— ne spune tovarășa Ana 
Pop, secretara comitetului 
de partid si președinta 
consiliului oamenilor mun
cii de la Întreprinderea 
„Electroceramica1' din Tur
da — acționăm ferm, folo
sind căi si metode eficien
te ale muncii politico-edu
cative, pentru reducerea 
consumurilor de materii 
prime si materiale, de com
bustibil si energie. In acest 
fel asigurăm o bază sigură 
creșterii producției fizice.

Intr-adevăr, chiar de la 
Intrarea în Întreprindere, 
apoi în secții șl ateliere, 
întîlnim chemările concre
te si convingătoare adresa
te de comitetele de partid, 
sindicat si U.T.C. colecti
vului pentru lichidarea 
oricărei pierderi si dimi
nuarea consumurilor de 
materiale. Graficele — pe 
zile, decade, luni — con
semnează rezultatele obți
nute, eforturile ce se fac 
pentru reducerea costuri
lor de fabricație si crește
rea producției fizice. Pen
tru a evidenția ceea ce 
reflectă producția netă ca 
indicator de eficiență și a 
arăta cum trebuie acționat 
în vederea creșterii acesteia, 
au fost puse la dispoziția 
propagandiștilor date și 
fapte, grafice, care înso
țesc expunerile si dezbate
rile la învățămintul poli
tico-ideologic. Astfel de 
dezbateri au avut loc, pe

ateliere, în legătură cu pro
dusele nou asimilate, la care 
trebuie să se acționeze 
insistent pentru redu
cerea consumurilor. Meto
dele folosite de comitetul 
de partid de la „Electro
ceramica" au constituit 
tema unul schimb de ex
periență la care au parti
cipat secretarii adjunct! 
cu probleme de propagan
dă ai comitetelor de partid 
din întreprinderile muni
cipiului. (Al. Mureșan).

Argumente 
pe peliculă

Comitetul județean de 
partid Bacău a analizat, în 
cadrul unei plenare, activi
tatea culturală de masă in 
cadrul celei de-a doua 
ediții a Festivalului națio
nal „Cîntarea României", 
stilul si metodele de mun
că ale comitetului județean 
de cultură și educație so
cialistă. In locul obișnuitei 
informări scrise a fost pre
zentat un film documentar, 
realizat de secția de pro
pagandă. ale cărui imagini 
sugestive au reliefat expe
riența unor organe si or
ganizații de partid din 
municipiile Gh. Gheorghiu- 
Dej și Bacău, din nume
roase comune, în conduce
rea muncii politice și cul- 
tural-artistice. Cei prezent! 
au fost informați concis și 
concret despre spectacolele, 
conferințele, simpozioanele, 
expozițiile și alte acțiuni 
culturale care se desfășoa
ră în orașele și satele ju
dețului, la festival partici
pând 2 300 formații artistice 
cu 57 000 de artiști amatori, 
precum și 340 cercuri 
artistice de creație. Pe 
ecran au fost proiectate 
însă si imagini care pro

bează activitatea nesatis
făcătoare a unor case de 
cultură (Tg. Ocna), cluburi 
(al ceferiștilor din Bacău 
și cel de la C.C.H. Letea), 
a unor cămine culturale 
(Tamași, Racova, Izvorul 
Berheciului), unde, datorită 
insuficientei preocupări a 
organelor si organizațiilor 
de partid din localitățile și 
a unităților respective, acti
vitățile cultural-artistice 
sînt ocazionale sau consem
nate doar pe... hîrtie. Apli
carea măsurilor adoptate de 
plenară constituie o premi
să a înlăturării neajunsuri
lor in timp scurt. (Gh. 
Baltă).

Exigență la primirea 
în partid

în urmă cu cîtva timp, 
comitetul de partid de la 
întreprinderea de prelucra
re a lemnului din Vaslui fu
sese pus în situația de a 
infirma hotărîrea organiza
ției de bază de la atelierul 
nr. 2, de primire în partid 
a tovarășei M.M.. munci
toare calificată. Desigur, cei 
care au adoptat această ho- 
tărîre au apreciat faptul că 
tovarășa respectivă este 
fruntașă în producție, se 
dovedește a fi bine pregăti
tă profesional, are o com
portare ireproșabilă la locul 
de muncă, în familie si so
cietate. S-a dovedit însă că, 
cerînd să fie primită în 
rândurile partidului, ea nu 
a depus si eforturile nece
sare — și, cu siguranță, 
nici nu a fost ajutată în
deajuns și la timpul potri
vit de biroul organizației de 
bâză, de comuniștii cu care 
lucrează — pentru a se pre
găti corespunzător, lărgin-

du-șl orizontul de cunoș
tințe politico-ideologice, in- 
sușindu-și temeinic Statu
tul și Programul partidului. 
O exigentă absolut necesa
ră, care aduce din nou in 
atenție deosebita răspun
dere ce revine organizații
lor de partid pentru a asi
gura o bună pregătire po- 
litico-ideologică — și, prin 
aceasta, o Înaltă calitate 
moral-politică și profesio
nală — a celor ce soli
cită primirea în rândurile 
partidului. Nu a fost, prin 
urmare, deloc întîmplător 
faptul că secretarului or
ganizației de bază. Vasile 
Andrei, i s-a trasat sarci
na de a se ocupa îndea
proape de pregătirea tova
rășei respective. A urmat o 
perioadă în care M.M., 
sprijinită și îndrumată de 
biroul organizației de bază, 
de comuniști cu experiență, 
a făcut progresele aștepta
te în pregătirea ei politică. 
Sîntem în măsură să rela
tăm că, recent, ea a fost 
din nou pusă în discuția 
organizației, dovedindu-se 
în toate privințele demnă 
de înaltul titlu de comu
nist. (Crăciun Lăluci).

Foto-gazetele 
critică, educă

Aproape nu există trecă
tor pe bulevardul central al 
municipiului Drobeta-Turnu 
Severin care să nu se o- 
prească pentru a privi, cu 
interes, imaginile foto-gaze- 
tei. La fel, la șantierul na
val, la întreprinderea de 
vagoane ori la cea de mo- 
rărit și panificație, la multe 
alte întreprinderi din mu
nicipiu, foto-gazetele „Re
flector", „Din uzină aduna

te...", „Ce tac el dnd noi 
muncim" etc. îndeplinesc 
prin intermediul fotografiei 
— surprinzînd cu precădere 
aspecte ce merită a ti sati
rizate — un important rol 
educativ. Mai cu seamă da
torită intervențiilor promp
te, ele contribuie la înlă
turarea unor neajunsuri, la 
combaterea atitudinilor de 
neglijență, nepăsare, indis
ciplină. (Maria Baboi an).

Eficiența punctelor 
de documentare 

politico-ideologicâ
Din inițiativa Comitetu

lui municipal de partid 
Buzău, la întreprinderea 
metalurgică din localitate a 
avut loc o dezbatere pe te
ma „Punctele de documen
tare politico-ideologlcă — 
sprijin concret în creșterea 
eficientei învățămîntului de 
partid". Dezbaterea a avut 
un caracter metodologic, 
urmărind sporirea contri
buției punctelor de docu
mentare în legarea mai 
strînsă a învățămîntului de 
principalele probleme con
crete ale producției. Parti
ciparea la dezbateri a res
ponsabililor punctelor de 
documentare. secretarilor 
adjunct! cu probleme de 
propagandă ai comitetelor 
de partid, responsabililor 
cu munca politică și cul- 
tural-educativă din comite
tele sindicatelor si a pro
pagandiștilor din unități 
industriale si instituții din 
municipiu a prilejuit un 
fructuos schimb de expe
riență menit să contribuie 
la perfecționarea activității 
punctelor de informare 
politico-ideologică. (Mihai 
Bâzu).

Frumoase și bogate sînt 
piețele orașelor noastre in 
acest început de vară ! 
Produsele agroalimentare 
sint mai multe și mai fru
moase decît în anii trecuți. 
E o plăcere să treci acum 
printr-o astfel de zonă în 
care, frumos orinduite, se 
află pe platouri și sub um
brare legume proaspete, 
păsări multe, ouă și brînze- 
turi, flori și miere, produse 
cerealiere și de artizanat. 
Plăcerea e cu atît mai 
mare cînd intri intr-o pia
ță alimentară modernizată, 
așa cum este, de pildă, 
Oborul bucureștean. Au 
fost aici amenajați multe 
mii de metri pătrați de 
spațiu comercial, au fost 
făcute pentru producători 
pergole, pentru a se adă
posti de ploaie și arșiță, 
s-au construit grupuri sa
nitare, zeci și zeci de mese 
din ciment, au fost intro
duse suficiente conducte 
de apă, absolut necesare 
intr-un asemenea perime
tru comercial.

Tocmai treceam, deunăzi, 
pe la Obor cind atenția 
ne-a fost atrasă nu atit de 
bogăția produselor etalate, 
cît mai ales de felul în care 
arăta piața. Părea o varză 
căreia i s-au rupt frunzele 
și au fost apoi împrăștiate 
peste tot^ de vînt. Părea o 
pădure, toamna, cînd înce
pe să i se scuture frunza. 
Peste tot numai resturi de 
legume și zarzavaturi, nu
mai hîrtii și băltoace. Am 
văzut florărese care arun
cau frunzele și florile veș
tede în obrazul pieței. Am 
văzut multă lume care se 
aprovizionează cu produse 
de patiserie din centrul 
pieței cum aruncă ambala

jul în mijlocul aleilor care 
despart platourile. Multe 
mese au nevoie acum, cînd 
sezonul foarte cald se a- 
propie, să fie spălate, even
tual vopsite. Am văzut in
tre mulți alții și pe Marin 
Tudorache din Urziceni 
care venise la piață cu le
gume. Și ce făcea nea Ma
rin ? Arunca pe jos tot 
ceea ce credea el că nu

Noi activități meșteșugărești prestatoare de servicii
Orientarea dată de programul 

județean cu privire la necesitatea 
și urgentarea înființării de noi ac
tivități prestatoare de servicii în 
rețeaua cooperației meșteșugărești 
își găsește finalizarea în deschide
rea unor unități și ateliere în spa
țiile aflate la parterul blocurilor 
din Vaslui, Birlad, Huși și Ne
grești. Potrivit cerințelor și su
gestiilor populației, în primii doi 
ani ai actualului cincinal s-au în
ființat peste 80 noi activități, iar 
in perioada ce a trecut din anul 
curent, la parterul unor blocuri au 
fost date in folosință spații ce în
sumează peste 800 metri pătrați. E- 
fectul imediat al lărgirii gamei de 
activități se regăsește nu numai în 
posibilități mai multe de satisfacere

a unor cerințe ale cetățenilor, ci și în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
economice la indicatorii cantitativi 
și de calitate, în perioada primelor 
patru luni a.c. : 101,5 la sută la pro
ducția marfă, 102,5 la sută la pres
tări de servicii. 106 la sută la li
vrările de mărfuri. După cum ne-a 
informat tovarășul Mihai Vîrnă, 
președintele Uniunii județene a 
cooperativelor meșteșugărești Vas
lui, potrivit programului actualului 
cincinal. în localitățile vasluiene 
activitatea în acest domeniu va fi 
simțitor îmbunătățită.

In fotografie : Complexul coope
rației meșteșugărești, unde funcțio
nează diverse unități prestatoare de 
sericii. (Crăciun Lăluci).

Una dintre preocupările funda
mentale ale numismaticii noastre — 
și, implicit, ale Societății Numisma
tice Române — a fost, încă de la în
ceput, valorificarea inepuizabilului 
rezervor de dovezi pe care le aduc 
monedele în sprijinul adevărului de 
neclintit al statorniciei noastre mul
timilenare în spațiul carpato-danu- 
bian. Monedele descoperite în nume
roasele tezaure scoase la iveală a- 
proape an de an pe teritoriul stră
vechii Dacii atestă, fără putință de 
tăgadă, vasta arie geografică pe care 
energicul și temutul Burebista a în
temeiat, acum 2050 de ani, primul 
stat dac centralizat și independent. 
Unitatea politică statală realizată de 
Burebista s-a reflectat și într-o uni
ficare monetară, înfăptuită pe baza 
dinarului republican roman, imitat 
perfect în atelierele geto-dacilor (de 
altminteri, locuitorii acestor melea
guri avuseseră propriile emisiuni 
monetare, așa cum demonstrează 
vestigiile scoase la lumină de arheo
logi, încă din secolul IV și începu
tul secolului III înaintea erei noas
tre 1). Circulația monetară intensă, 
atestată de găsirea pe teritoriul Da
ciei a unor importante cantități de 
monede grecești, macedonene, roma
ne, subliniază faptul că aici se des
fășura pe a-tupei o activitate econo
mică prosperă, un schimb comercial 
de anvergură, cu cetățile pontice 
in primul rind (Histria, Callatis, To
mis), iar apoi cu romanii. Predomi
nante însă au fost întotdeauna pe a- 
ceste plaiuri instrumentele de 
schimb autohtone : vorbește de la 
sine faptul că, în prezent, se cunosc 
peste 25 000 de pieșe monetare ale 
localnicilor.

Epoca Iul Decebal șl contopirea 
civilizației geto-dace cu cea romană 
își găsesc o vie oglindire și în „do
cumentele de metal" care marchea
ză, mai ales, însemnătatea deosebită 
pe oare Imperiul roman a acordat-o 
noii și bogatei sale provincii de la 
răsărit. Dar mai semnificative ca 
orice ne apar tezaurele ce atestă con
viețuirea daco-romană din veacurile 
III—VII e.n. Pe teritoriul vechii Da
cii s-au descoperit in peste 
160 de localități cantități diferite de 
monede ce au aparținut daco-roma- 
nilor. Cele mai multe piese sint de 
bronz, deci monedă măruntă, între
buințată de marea masă a populației, 
de acei cu venituri modeste, adică 
tocmai de aceia care — în contrast 
cu administrația imperială și cu oa
menii bogați — au constituit forța 
de împotrivire statornică ce a asi
gurat dăinuirea prin vremi a locui

torilor de baștină al acestor pămln- 
turi. Pline de semnificație sînt nu
meroasele surse monetare daco-ro- 
mane datînd din acea perioadă care 
au fost Scoase la iveală pe Întreg 
Întinsul Transilvaniei, cu deosebire 
în ținuturile mureșene, și care de
monstrează cu elocvența faptelor is
torice de necontestat că acest puter
nic rezervor etnic și pămînt tipic ro
mânesc a fost locuit, în tot cursul 
perioadei prefeudale, de urmașii 
daco-romanilor.

Năzuința arzătoare spre o viață li
beră și independentă a coincis întot
deauna. în viata statală a poporului 
nostru, indiferent în ce condiții s-a 
desfășurat, cu tendința de a impune, 
ce lingă celelalte atribute ale suve
ranității naționale, si acel binecu
noscut jus monetae, dreptul de a 
bate monedă proprie pentru circula
ția economică internă și pentru rela
țiile economice cu alte țări.

De la primele monede ale statelor 
feudale Moldova și Țara Românească, 
ce au marcat grăitor întărirea 
clrmuirii centralizate și independen
te. trecind prin asemenea fapte sem
nificative cum a fost „descăpătîna- 
rea" lui Constantin Brâncoveanu pen
tru afirmarea voinței de neatirnare 
fată de Imperiul otoman, exprimată 
Si prin marea cutezanță de a bate 
monede cu chipul său. si alungind la 
faptul că. sl prin emisiunile monetare 
proprii din 1867. România unită si-a 
demonstrat hotărîrea neclintită de a 
obține independenta națională, hotă- 
rîre pecetluită apoi cu sîngele 
vărsat de fiii poporului nostru la 
Plevna, Rahova, Vidin, căpătăm o 
imagine sugestivă a unei istorii In 
care moneda nu a jucat numai rolul 
unui simplu „instrument de schimb", 
ci si al unui simbol al neatîrnării si 
unității, al unei efigii â celor mai 
adinei și Înflăcărate aspirații ale na
țiunii.

La aniversarea celor 75 de an! ca 
s-au scurs de la întemeierea Societă
ții Numismatice Române, membrii ei 
— in rindurile cărora se numără 
astăzi, prin acea proliferare a cultu
rii profund specifică orânduirii socia
liste. nu numai istorici, ci si nu
meroși muncitori, ingineri, me
dici. studenti. elevi, militari — 
își asumă cu entuziasm înaltele răs
punderi pe care partidul le-a în
credințat întregului front al istorio
grafiei noastre întru demonstrarea, 
ilustrarea si apărarea tuturor adevă
rurilor perene ale istoriei noastre 
naționale.

Dr. Crtstache GHEORGHE

în schimb, să ademenească 
roiurile de muște.

Desigur, nu l-am văzut 
numai noi pe Tudorache. 
întimplător, era acolo și un 
controlor al administrației 
pieței, care l-a invitat să 
achite o notă de plată. Ce 
greu și-a deschis băierile 
pungii omul din Urziceni !

Spuneam că la fața lo
cului era „întimplător și

dacă se poate — șl se poa-
te ! — să fie și mai curată, 
iar abaterile de la regulile 
de igienă să fie sancționate 
exemplar, nu „de ochii lu
mii". cu 25 lei. așa cum au 
„pățit-o“ Ion Spînu din co
muna Văleni — Dîmbovița, 
Zică Gheorghe din Tulcea, 
Ilie Nedelcu din Roșiori 
ș.a.m.d. Există oameni in 
piață care vînd marfă de

mai are „față comercială". 
L-am întrebat cum își per- 
rpite asemenea fapte pe 
care regulile elementare de 
comerț le interzic cu desă- 
vîrșire și, pe deasupra, le 
mai și penalizează.

— Păi, zice omul din Ur
ziceni, ce, dumneavoastră 
vreți la piață să fie ca la 
farmacie ? ! Așa e la piață.

Așa ne spunea Marin 
Tudorache și era convins 
că are dreptate. Fără îndo
ială, acest mod de a gîndi, 
de a- asocia piața alimen
tară cu lipsa de ordine și 
curățenie este principala 
cauză care face ca unele 
dintre aceste zone comer
ciale să arate așa cum a- 
răta Oborul zilele trecute, 
să ciuntească din plăcerea 
pe care o au oamenii cind 
vin după cumpărături și,

un controlor al administra
ției", pentru că rămîne de 
neînțeles cum e posibil ca 
față de lipsa de curățenie 
care există uneori la 
„Obor", la „Piața 1848“, 
„Iile Pintilie" și în altele 
suma tuturor amenzilor a- 
plicate să nu se ridice de- 
ciț Ia 10 000—20 000 lei pe... 
trimestru. Ne duce gindul că 
s-ar putea ca acești contro
lori, plătiți special să men
țină ordinea in piețe, nu-și 
fac datoria sau că ei înșiși 
consideră piața un peri
metru comercial în care 
oricine poate arunca pe jos 
tot ceea ce nu-i mai folo
sește; Or, fiind un peri
metru in care se comercia
lizează numai alimente, 
piața trebuie să arate nu 
numai ca o farmacie, ci

mii de lei, șl atund ce re
prezintă pentru ei o astfel 
de amendă simbolică ? De
sigur, paralel cu asprimea 
amenzilor, aplicate în 
scopul menținerii sănătății 
publice, este nevoie și de 
mai multă muncă de lămu
rire a celor care vin să-și 
comercializeze produsele in 
piețe. Trebuie afișate mai 
vizibil și mai des extrase 
din Legea comerțului, din 
regulile Sanitare ale pieței.

Dar nu numai producăto
rii încalcă zilnic normele 
elementare de comerț, ci și 
o parte dintre noi, cumpă
rătorii. Există o mulțime 
de oameni care, după ce-șl 
fac toate cumpărăturile, se 
trag mai la o parte și în
cep să rupă frunzele usca
te ale legumelor, pe care le

aruncă drept pe alei. Arun
că cofrajele mititeilor pe 
care i-au luat de la bufet., 
tot acolo aruncă hirtii, 
ambalaje. Firește, a doua 
zi cînd vine din nou in 
piață, tot omul nostru in- 
disciplinat și deseori recal
citrant strâmbă din nas : 
„Ce mizerie e în piață 1“ 
Am putea spune oare des
pre acest tip de oameni că 
fac toate acestea din nești
ință ? Nu, pentru că dacă 
ar fi neștiință, ceea ce-i 
prisosește prin sacoșă n-ar 
mai arunca mereu în piața 
alimentară, ci la el în bă
tătură sau pe covorul din 
apartament. N-are cine să-1 
tragă de mînecă pe cetă
țeanul indisciplinat care nu 
înțelege încă faptul simplu 

■că piața e a noastră ? Are, 
firește. în primul rind, tre
buie să-1 ‘tragă de mînecă 
oamenii civilizați, contro
lorii pieței, lntendenții el. 
inspecția sanitară și, mai 
ales, oamenii domeniului 
public. Dar in cele citeva 
piețe pe care le-am cutre
ierat n-am văzut urmă de 
inspectori. Cit privește pe 
cetățeni, cei mai mulți 
dintre ei rămîn în especta- 
tivă. In aceste condiții, 
poate ar trebui să ne gin- 
dim mai mult la întreba
rea : cine alții în afară de 
noi, cetățenii, de Direcția 
comercială a Capitalei, ad
ministrația domeniului pu
blic și celelalte foruri pu
blice au datoria să păstre
ze într-o stare de perfectă 
curățenie piața noastră 
cea de fiecare zi, care ne 
oferă Cu generozitate pro
dusele pămîntului și ale 
muncii omului ?

Gh. GRAURE

• BACAU. în municipiul Gh. 
Gheorghiu-Dej a început tradi
ționala manifestare culturală 
„Zilele culturii călinesciene", a- 
flată la cea de-a X-a ediție, cu 
un colocviu pe tema „Umanis
mul culturii socialiste", In pro
gram mai sînt incluse : o sesiu
ne de comunicări și referate 
„Limba națională și edificiul li
terar", simpozionul „Călinescu 
și vocația umanismului", verni
sarea expozițiilor „Călinesciana" 
Și „Elogiu tinereții", recitaluri 
de poezie lirică, întîlniri ale 
scriitorilor cu oameni ai muncii 
din întreprinderile județului Ba
cău, spectacole-cenaclu etc. Ma
nifestarea se va încheia sîm- 
bătă, 3 iunie, cu tradiționalul re
cital de poezie și muzică „Poe
tul în cetate" și un colocviu de 
impresii (Gh. Baltă). • CAR AȘ- 
SEVERIN. Sub genericul „Po
vestea vorbei", în localități de 
pe Valea Bistrei — Măru, Bău- 
țar, Zăvoi, Climboca — s-a des
fășurat prima ediție a Festiva
lului teatrului folcloric și nescris 
din țară. (Nicolae Cătană). • 
VASLUI. Teatrul „V. I. Popa" 
din Bîrlad întreprinde, în peri
oada 1—20 iunie a.c., un turneu 
în localități din județele Bacău, 
Botoșani, Neamț, Suceava și 
Vrancea. în program, premiera 
pe țară cu comedia „Bolnava 
prefăcută" de Carlo Goldoni, 
una din cele 6 premiere ale ac
tualei stagiuni (ultima fiind cu 
piesa „Strigoii" de Ibsen). (Cră
ciun Lăluci). • BUCUREȘTI. 
Primele expoziții de artă plas
tică ale lunii iunie găzduite de 
sălile bucureștene : Patriciu Ma- 
teescu — ceramică (la galeria 
„Galateea") ; Tamara Isbăsescu 
— pictură (la galeria de artă 
„Eforie"). (FL Dinu). • DOLJ. 
La Muzeul de artă din Craiova 
a fost organizată sesiunea de 
comunicări „Cîntecul popular — 
aspecte ale evoluției sale isto
rice și ale Valorii lui perma
nente ca expresie artistică tra
dițională și contemporană a ca
pacității creatoare a poporului 
român". Pitorescul parc al Tea
trului Național din Craiova a 
găzduit „Tîrgul meșterilor popu
lari din zona Olteniei". La ga
leriile „Cromatic" a fost deschisă 
o expoziție de artă populară a

școlilor populare de artă din 
țară. (Nicolae Băbălău). • MA
RAMUREȘ. S-a deschis Salonul 
județean de artă plastică in să
lile Complexului expozițional din 
Baia Mare, organizat de filiala 
din Baia Mare a U.A.P. ; expun 
pictură, sculptură, grafică și artă 
decorativă 40 de artiști profe
sioniști din județ. De asemenea, 
Asociația artiștilor amatori din 
județ a deschis, la Școala popu
lară de artă din Baia Mare, o 
expoziție a artiștilor amatori. 
(Gh. Susa). • V1LCEA. Ultima 
decadă a lunii mai a prilejuit 
ample manifestări culturale in 
cadrul festivalului „Primăvara 
artistică vîlceană". Un ciclu de 
acțiuni cultural-educative și ar
tistice a avut loc și în orașul 
Drăgășani, cu ocazia festivalului 
„Zilele culturii drăgășănene". 
(Ion Stanciu). • BISTRIȚA-NA- 
SAUD. „Luna culturii și educa
ției Socialiste" in județul Bistri- 
ța-Năsăud, desfășurată sub ge
nericul „Flori de mai", s-a în
cheiat cu : „Festivalul cîntecu- 
lui, jocului și portului din bă- 
trlni", desfășurat la Bistrița ; 
ediția a iV-a a Cîntecului, por
tului și jocului de pe Valea So
meșului de la Singeorz Băi ; 
trecerea în revistă a formațiilor 
de călușari în cadrul „Mălaiu
lui" elevilor năsăudeni. (Gheor
ghe Crișan). • ALBA. Pe ma
sivul Negrileasa din Munții Apu
seni s-a desfășurat sărbătoarea 
folclorică „Chemarea narciselor". 
In această ambianță a avut loc 
și faza finală a concursului cîn
tecului și dansului popular 
„Floarea de la Negrileasa". In 
comuna Roșia de Secaș a avut 
loc „Festivalul cîntecului, dan
sului și portului popular de pe 
Secaș". (Ștefan Dinică). • AR
GEȘ. La clubul tineretului din 
Pitești a avut loc recitalul de 
muzică și poezie patriotică 
„Rîndurl pentru țară", susținut 
de membrii cenaclului „Liviu 
Rebreanu" și ai cenaclurilor li
terare din liceele municipiului. 
Elevii clasei a IV-a a Școlii ge
nerale din satul Bîrzești au des
chis o expoziție de pictură în 
sala policlinicii de stomatologie 
din Pitești. (Gheorghe Cirstea).

(Urmare din pag. I)

tipurilor in planul tehnic al în
treprinderii.

3. întreprinderea „Steaua roșie" 
București : Cunoscîndu-ne principa
lii beneficiari. î..că din luna aprilie 
le-am solicitat acestora să trimită 
cereri de comenzi pentru toată gama 
de produse. Pină acum avem acope
rită cu comenzi aproape 80 la sută 
din capacitatea de producție a anului 
1979 ; pentru anul 1980 acoperirea 
cu comenzi este de circa 50 la sută. 
Ne aflăm într-o perioadă de virf în 
privința primirii comenzilor, astfel 
incit sperăm să încheiem activitatea 
de asigurare a portofoliului de co
menzi și să emitem toate contrac
tele pină la 30 iunie a.c.

4. Centrala industrială de utilaj 
tehnologic și material rulant : In 
general, toate unitățile centralei cu
nosc o serie de solicitări ale bene
ficiarilor din tară ; aceste cereri au 
stat la baza întocmirii proiectelor de 
planuri de producție pe anii 1979— 
1980. Pasul următor trebuie să fie 
deci echilibrarea balanțelor materi
ale de către centrală, împreună cu 
Comitetul de Stat al Planificării și 
Ministerul Aprovizionării. Accentu
ăm importanta acestei etape. întru- 
cit trebuie să se stabilească ferm 
pentru ce anume Investiții ale be

neficiarilor urmează să producem în 
următorii doi ani și in ce ordine 
trebuie efectuate livrările. Bunăoară, 
în ce privește producția pentru be
neficiarii din țară apreciem că por
tofoliul de comenzi este acum asigu
rat pentru circa 90 la sută din capaci
tate. Sint o serie de produse, ca mo
toare de 350 și 700 CP. prese de 150 
și 200 tone forță, compresoare cu ci
lindri opuși, vagoane, la care cererile 
sînt precizate în proporție de sută la 
sută. Mai mult, la o serie de produse 
s-au întocmit de comun acord cu be
neficiarii și forurile lor de resort 
grafice de livrare, ca un act premer
gător contractării. Acțiunea de con
tractare se va putea finaliza practic 
imediat ce se va asigura echilibrarea 
balanțelor materiale pe perioada 
1979—1980. în privința cooperării in 
cadrul centralei și cu alte unități 
constructoare de mașini, programul 
este stabilit, iar furnizorii cunosc 
cerințele beneficiarilor. Pentru a- 
provizionarea tehnico-materială s-au 
stabilit necesitățile, care au fost co
municate furnizorilor. Așadar, există 
posibilitatea ca pină la 30 iunie să 
fie emise toate contractele pe în
treaga perioadă 1979—1980.

După cum se poate desprinde din 
aceste răspunsuri, imediat după ple
nara din martie s-a trecut hotărit 
la acțiune. lucrările specifice activi
tății precontractuale desfășurindu-se

concomitent cu planificarea produc
ției. Fără îndoială, perseverindu-se 
in continuare în această direcție se 
va putea respecta termenul limită 
stabilit pentru încheierea contracte
lor economice. Firește, cu condiția 
ca toate problemele să fie efectiv 
soluționate. De aceea, am adresat 
interlocutorilor o altă întrebare :

prezent, cu toate că structura nece
sarului de materiale diferă de la o 
comandă la alta, documentațiile se 
asigură cu foarte puțin timp înainte, 
ceea ce face imposibilă determinarea 
cererii de materiale pentru durate 
mai lungi — de 2 ani. de pildă.

2. Dintre problemele care se cer 
rezolvate amintim. în primul rind,

Contractele de lungă durată
— Ce dificultăți mai sint de de

pășit în domeniul contractării ?
1. Activitatea de contractare este 

stînjenită de faptul că ministerele 
titulare de investiții nu reușesc încă 
să asigure documentația de execu
ție in timp util. In aceste condiții 
beneficiarii de investiții nu ne pot 
comanda utilajele de care au nevo
ie. Facem propunerea ca ministerele 
să devanseze termenele de elabora
re a documentațiilor la obiectivele 
cu termene de punere in funcțiune 
în perioada 1980—1981, astfel ca pină 
la finele anului întreprinderile să 
intre în posesia a cel puțin 80 la sută 
din volumul documentației. Or, în

urgentarea definitivării balanțelor de 
vagoane pentru 1979—1980, întrucît 
există riscul de a nu se asigura o 
concordantă între necesarul comuni
cat de ministerele beneficiare Si ba
lanța care se va stabili.

3. Consider că centralizarea exce
sivă a balanțelor este un fenomen 
aflat in contradicție cu lărgirea au
tonomiei inireprinderilor in dome
niul activității comerciale. Astfel, la 
unele produse pentru care există un 
singur producător — cum este cazul 
nostru pentru betonierele din tipu
rile pe care le fabricăm — nu se 
justifică acest centralism, generator 
de birocrație, de complicații inutile

în relațiile dintre producători și be
neficiari. Desigur, nu sîntem împo
triva unui control riguros asupra e- 
chilibrării și derulării balanțelor, dar 
nu putem fi de acord cu tutelarea 
măruntă, cu avizarea centralizată a 
dirijării fiecărei betoniere în parte. 
Ar mai fi o dificultate în perfecta
rea unor contracte de lungă durată : 
aprobarea investițiilor la o serie de 
beneficiari se face cu întirzierc, ne- 
existind certitudinea că, pentru uti
lajele pe care le contractăm, parte
nerul nostru va avea deschisă finan
țarea pentru a ni le plăti la livrare. 
De aceea, ar trebui să se stabilească 
prin contractele de lungă durată da
ta limită pină la care beneficiarul 
este obligat să asigure finanțarea.

4. O pondere importantă din ca
pacitatea de producție a unităților 
din centrală este rezervată pentru 
export. De aceea, credem că este ab
solut necesar ca întreprinderile de 
comerț exterior — cu care avem 
programe comune de lucru, cu răs
punderi precise de ambele părți — 
să treacă mai ferm Ia aplicarea in
dicației conducerii partidului referi
toare Ia încheierea de contracte ex
terne de lungă durată. O altă pro
blemă : noi livrăm anumite produse 
unor întreprinderi economice din ta
ră pentru a fi înglobate în utilaje 
complexe care se vor exporta. Or, 
din aceleași motive ca șl noi, viito

rii beneficiari nu pot trece încă la 
încheierea de contracte de lungă du
rată cu unitățile noastre. De aseme
nea, ne aprovizionăm, ne organizăm 
producția in funcție de cantitatea 
totală din fiecare produs pe care îl 
vom realiza, independent de faptul 
că se fabrică pentru a fi livrat in 
tară sau la export. Consider că aces
te argumente pledează pentru defi
nitivarea problemelor de export în 
cel mai scurt timp.

Ce anume se cuvine subliniat In 
concluzie ? încheierea unor contracte 
de lungă durată este pentru unitățile 
acestei centrale nu numai utilă, ci și 
absolut necesară. Să ne referim nu
mai la faptul că pentru multe pro
duse ciclurile de fabricație sînt de 
6—24 de luni. Iată de ce este clar 
că numai dacă se va reuși să se 
perfecteze contracte de lungă dura
tă se va putea corela din timp baza 
tehnico-materială cu programele de 
producție ; se va organiza mai bine 
fabricația, concentrind comenzile 
dispersate in loturi optime, ceea ce 
va asigura scurtarea ciclului de pro
ducție. reducerea cheltuielilor mate
riale și deci o eficientă economică 
Superioară ; și. ceea ce este esen
țial. se va asigura fabricarea la 
momentul optim a utilajelor necesare 
punerii în funcțiune a noilor obiec
tive sau dotării tehnice a Întreprin
derilor.
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■ Noi și ample perspective raporturilor de prietenie, solidaritate și conlucrare multi
laterală în opera de construcție socialistă ■ Contribuție majoră la cauza păcii, progresului
și înțelegerii internaționale ■ Elocvente confirmări ale prestigiului României, stimei și prețuirii 
față de președintele ei ■ însuflețite angajamente ale oamenilor muncii de a sprijini prin 

noi realizări politica internă și externă a partidului
în telegrama COMITETULUI JU

DEȚEAN ALBA AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se spune : Oamenii muncii 
din județul Alba. în frunte cu co
muniștii. au urmărit cu viu interes 
si sentimente de deosebită satisfac
ție vizitele întreprinse de dumnea
voastră. mult stimate tovarășe se
cretar general. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, in țări so
cialiste din Asia, care s-au înscris 
ca momente de o mare importantă 
în cronica relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre România și aceste 
țări.

Rezultatele fructuoase ale acestei 
vizite. înaltele aprecieri pentru 
contribuția directă pe care o aveți 
la promovarea noilor relații din
tre statele lumii, aportul valoros 
adus la solutionarea pe calea trata
tivelor a unora dintre cele mai 
complexe probleme care confruntă 
omenirea, evidențiază încă o dată 
personalitatea dumneavoastră de 
eminent om politic si conducător de 
stat, de revoluționar consecvent, de 
militant de seamă a cauzei păcii si 
colaborării pe planeta noastră.

Vă asigurăm, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că organizația Județeană de partid, 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
județul Alba își vor spori eforturile 
pentru aplicarea în mod neabătut 
in viață a hotărârilor de partid, a 
indicațiilor dumneavoastră, conști- 
enți fiind că prin aceasta ne vom 
aduce o contribuție tot mai mare 
la înflorirea și prosperitatea patriei 
noastre.

Alături de întregul popor, oame
nii muncii din județul Arad — ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naționalități — vă exprimă profun
dul lor omagiu, înalta stimă și cin
stire pentru strălucita solie de prie
tenie, pace și colaborare pe care ați 
purtat-o pe continentul asiatic — se 
arată în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R.

Momente de cea mai mare în
semnătate în cronica relațiilor in
ternaționale. dialogurile la nivel 
înalt cu conducătorii de partid si 
de stat din aceste țări, de care ne 
despart mii de kilometri, dar de 
care ne apropie comunitatea de 
idealuri și preocupări, deschid noi 
perspective colaborării Internatio
nale rodnice, reprezintă contribuții 
de seamă la promovarea cauzei so
cialismului, păcii și progresului po
poarelor.

Dînd expresie deplinei adeziuni si 
mulțumiri fată de rodnicele rezul
tate ale vizitei, compnișțiț, toți oa
menii muncii arădeni, iși. reafirmă 
atașamentul fată de politica inter
nă si externă științifică si clarvă
zătoare a Partidului Comunist Ro
mân. la elaborarea și promovarea 
căreia dumneavoastră, -stimate to
varășe Nicolae Ceausescu, aveți o 
contribuție hotăritoare. Vă asigu
răm. totodată că. mobilizați de 
exemplul dumneavoastră luminos, 
noi. cei ce trăim si muncim în 
acest străvechi colt de tară, români, 
maghiari, germani si de alte na
ționalități. nu vom precupeți nici 
un efort pentru a contribui la pro
gresul și prosperitatea patriei, la 
creșterea prestigiului ei în lume.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE MAGHIARĂ se spune : 
Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară, intr-o deplină unitate de 
cuget și simțire cu întregul popor 
român, își exprimă totala adeziune 
față de rezultatele remarcabile ale 
acestei vizite, care a confirmat, 
încă o dată, în chip strălucit, dina
mismul și caracterul profund re
alist al politicii noastre externe, 
prezența activă a României socialis
te în dezbaterea și soluționarea pro
blemelor majore ale lumii contem
porane.

V-am urmărit, mult iubite tova
rășe secretar general, cu emoție și 
bucurie, etapă cu etapă, de-a lungul 
acestei noi solii de pace, v-am În
soțit cu inima și cu gindul prin fie
care din țările pe care le-ați stră
bătut. Activitatea prodigioasă, stră
dania neobosită pe care o depuneți 
ca patriot înflăcărat, internaționa
list consecvent, personalitate pro
eminentă a lumii contemporane 
pentru afirmarea României socia
liste pe meridianele globului a că
pătat și. de această dată o confir
mare elocventă. Politica externă a 
țârii noastre și-a demonstrat astfel 
o dată mai mult conținutul lucid, 
realist, prin consecvența cu care 
chemați toate statele planetei să 
instaureze relații de colaborare și 
echitate, de respect și avantaj reci
proc, indiferent de mărime și orin- 
duire socială, prin exemplul pe care 
România îl oferă în promovarea 
raporturilor de tip nou cu celelalte 
țări socialiste, cu statele de pe 
toate continentele. Dacă astăzi 
România este tot mai bine cunos
cută peste hotare, dacă prestigiul 
ei se afirmă din ce in ce niai pu
ternic. aceasta se datorează in pri
mul rind faptului că numele pa
triei noastre apare strins legat in 
conștiința contemporaneității de nu
mele Ceaușescu.

Sîntem ferm încredințați că și a- 
ceastă vizită cu largi și răsunătoare 
ecouri se va resimți pozitiv și pro
fund pe planul întregii vieți inter
naționale. Ea întruchipează grăitor 
hotărirea neabătută a partidului și 
statului nostru de a milita in con
tinuare pentru întărirea unității și 
colaborării dintre țările socialiste, 
dintre partidele comuniste și mun
citorești, dintre toate forțele progre
siste, in lupta împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolo- 
nialiismului, pentru idealurile de 
progres și bunăstare ale întregii 
omeniri.

Dorim să vă asigurăm cu acest 
prilej, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că exemplul dumnea
voastră luminos ne este în perma
nență călăuză și îndemn, că oame
nii muncii de naționalitate ma
ghiară din România găsesc in per
sonalitatea dumneavoastră un pu
ternic stimulent in munca creatoare 
pe care o desfășoară pentru trium
ful socialismului și comunismului 
pe pămintul patriei noastre comu
ne. într-o impresionantă unitate 
moral-politică in jurul partidului 

nostru comunist, înfrățiți în opera 
de înfăptuire a acelorași idealuri, 
oamenii muncii români, maghiari 
și de alte, naționalități, egali in 
drepturi, se angajează să nu precu
pețească nici un efort pentru a-și 
consacra și. de aci. înainte forțele 
cauzei înfloririi patriei noastre 
dragi, creșterii continue a presti
giului României în lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul nostru, vă adresează, cu 
puternică însuflețire si înalt patrio
tism. dumneavoastră, mult iubite si 
stimate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
cele mai alese sentimente de dra
goste, prețuire și respect acum, 
după memorabila vizită pe care ați 
efectuat-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in fruntea dele
gației de partid și de stat a Româ
niei în unele țări prietene din Asia 
— se arată in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN ARGEȘ AL 
P.C.R.

Sîntem mîndri. ca fii ai acestui 
popor, de înfăptuirile politicii par
tidului și statului nostru, de unita
tea deplină dintre principiile po
liticii interne și internaționale pro
movate de România socialistă, care 
și-au găsit un puternic ecou, o stră
lucită confirmare șl justețe și în 
această istorică vizită.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
secretar general, că si pe viitor, 
asemenea întregului nostru popor.

întregul popor salută cu satisfacție
și deplină aprobare rezultatele rodnice

ale vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu
in țări prietene din Asia
Din telegramele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

urmînd cu încredere nestrămutată 
exemplul dumneavoastră de dăruire 
si abnegație revoluționară, de fier
binte patriotism în slujirea intere
selor patriei, ale păcii și socialis
mului, nu vom precupeți nici un 
efort pentru a realiza exemplar 
sarcinile ce ne revin din programul 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare â României spre comu
nism.

In telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE GERMANA se arată : 
împreună cu întregul popor, oa
menii muncii de naționalitate ger
mană din țara noastră au urmărit 
cu multă bucurie și sentimente de 
adîncă mîndrie patriotică desfășu
rarea vizitei oficiale de prietenie 
pe care ați întreprins-o, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu. in 
fruntea delegației de partid și de 
stat a României, în Republica 
Populară Chineză, Republica Popu
lară Democrată Coreeană. Republi
ca Socialistă Vietnam. Republica 
Democrată Populară Laos și Kam- 
puchia Democrată. Eveniment po
litic major, de însemnătate istorică, 
noua solie de pace, înțelegere și 
colaborare între popoare reprezin
tă o elocventă expresie a preocu
părilor Partidului Comunist Român, 
a României socialiste, a dumnea
voastră personal, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de a 
dezvolta continuu relațiile multi
laterale dintre tara noastră si toate 
țările socialiste in interesul cauzei 
generale a socialismului, a colabo
rării si păcii în lume.

Primirea sărbătorească, manifes
tările de caldă prietenie cu care 
ați fost înconjurat pretutindeni in 
fiecare moment al vizitei, atmos
fera de cordialitate și înțelegere 
tovărășească în care s-au desfășu
rat convorbirile oficiale, înțelege
rile si acordurile realizate, docu
mentele semnate, întîlnirile avute 
cu oamenii muncii din uzine și de 
pe ogoare, cu oameni de știință și 
cultură, reflecta, rezultatele rodnice 
ale activității prodigioase, neobosi
te; pe care ați desfășurat-o, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
înalta stimă si prestigiul de care 
vă bucurați dumneavoastră, mili
tant strălucit al mișcării comuniste 
și muncitorești, patriot înflăcărat, 
proeminentă personalitate a lumii 
contemporane.

Acest nou moment în cronica re
lațiilor prietenești cu țările vizita
te, hotărirea exprimată reciproc de 
a extinde și adinei colaborarea pe 
multiple planuri constituie o pu
ternică manifestare a solidarității 
militante dintre partidele, țările și 
popoarele noastre si sînt o nouă și 
remarcabilă afirmare a consecven
tei cu care conducerea partidului, 
dumneavoastră personal, mult sti
mate tovarășe secretar general, mi
litați pentru aplicarea in viață a 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi, respectului reciproc al in
dependentei. neamestecului in tre
burile interne și întrajutorării tovă
rășești — principii fundamentale 
ale relațiilor dintre țările socialiste.

Exprimînd si cu acest prilej ade
ziunea deplină fată de politica in
ternă si externă a partidului și 
statului nostru, vă asigurăm, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că populația de naționalitate ger
mană iși va aduce. împreună cu în
tregul popor, întreaga contribuție la 

traducerea în viată a hotărîrllor 
Congresului al XI-lea și ale Confe
rinței Naționale ale partidului, pen
tru ridicarea pe noi culmi de pro
gres și civilizație a patriei noas
tre comune. Republica Socialistă 
România.

Comuniștii, oamenii muncii, toți 
locuitorii județului nostru — ro
mâni. germani, sîrbi, maghiari și 
de alte naționalități — a-u urmărit 
cu vibrantă emoție si profundă sa
tisfacție patriotică noua solie de 
pace, prietenie, solidaritate. înțe
legere și colaborare pe care ați 
purtat-o dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in mai multe 
țări din Asia — se spune în tele
grama BIROULUI COMITETU
LUI JUDEȚEAN CARAȘ-SEVE- 
RIN AL P.C.R. ȘI A COMITETU
LUI EXECUTIV AL CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Sintem bucuroși de faptul că și 
cu acest prilej au putut fi identi
ficate noi modalități de amplificare 
continuă a cooperării economice, 
tehnico-științifice si culturale de 
un larg interes reciproc. Vizitele .au 
relevat o dată mai mult consecvența 
cu care militați pentru intărirea 
unității țărilor socialiste, pe baza 
respectării principiilor independen
tei și suveranității naționale, ega
lității depline in drepturi, neames

tecului în treburile interne si avan
tajului reciproc.

Vă asigurăm că, mobilizați de 
exemplul strălucit de revoluționar 
consecvent pe care ni-1 dati în per
manentă. nu vom precupeți nici 

. un efort pentru ca întreaga politică 
internă și externă a partidului și 
statului nostru, să fie transpuse 
exemplar în viață.

Deosebita căldură și înaltul res
pect cu care ați fost intimpinat pre
tutindeni in țările vizitate consti
tuie o nouă și expresivă recunoaș
tere a eforturilor neobosite și 
statornice pe care dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, conducătorul înțelept 
al partidului și statului nostru, le 
depuneți pentru ca în lumea con
temporană să triumfe pacea, drep
tatea, buna înțelegere și . colabo
rarea între națiuni, o recunoaștere 
a principialității politicii externe 
românești — se arată în telegrama. 
BIROULUI COMITETULUI DE 
PARTID AL COMBINATULUI SI
DERURGIC GALAȚI.

Profund atașați politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, dînd o înaltă apreciere re
zultatelor vizitelor pe care le-ați 
efectuat, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe . Nicolae 
Ceaușescu, că, urmînd minunatul și 
luminosul exemplu de dăruire . și 
devotament pe care ni-1 oferiți, ne 
vom consacra întreaga putere de 
muncă, toate eforturile în vederea 
împlinirii programului de dezvol
tare accelerată a economiei națio
nale, de ridicare a scumpei noas
tre patrii pe noi trepte de civili
zație și progres.

în telegrama colectivului con
structorilor de utilaj petrolier de 
la ÎNTREPRINDEREA „1 MAI" 
PLOIEȘTI se arată : Pretutindeni, 
în orașe și sate, în unități indus
triale și agricole, institute științi
fice, mii. sute de mii de locuitori ai 
Republicii Populare Chineze, 
R.P.D. Coreene, Republicii Socia
liste Vietnam, Republicii Demo
crate Populare Laos sau din Kam- 
puchia Democrată au întâmpinat 
cu entuziasm delegația de partid 
a patriei noastre. în fruntea căre
ia v-ați aflat dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, sa- 
lutîndu-vă ca pe soli ai unui po
por harnic, stăpîn pe propriile 
sale destine, luptător înflăcărat 
pentru pace și înțelegere intre po
poare. pentru o lume mai bună 
și mai dreaptă.

Alături de întregul nostru popor, 
muncitorii, inginerii, tehnicienii 
întreprinderii noastre salută cu 
sinceră bucurie si satisfacție rezul
tatele atit de bogate ale vizitei, cu 
convingerea ca prietenia și colabo
rarea tovărășească dintre poporul 
român și popoarele țărilor vizitate 
se vor dezvolta și mai puternic, 
in interesul progresului tot mai ra
pid al operei de construcție socia
listă din țările noastre, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Primirea deosebit de călduroasă, 
înalta stimă și dragoste cu care 
ați fost înconjurat pe întregul 
itinerar în țări din Asia, reprezintă 
o elocventă expresie a trainicelor 
relații de strînsă prietenie și conlu
crare între poporul român și popoa
rele țărilor vizitate, aprecierea de 
care se bucură politica principială. 

marxist-leniniștă a partidului și sta
tului nostru, prețuirea fată de roiul 
Si contribuția dumneavoastră, tova
rășe Nicolae Ceaușescu. eminent 
revoluționar comunist, la afirmarea 
socialismului în lume, la promo
varea cauzei păcii, colaborării și 
înțelegerii între toate națiunile 
lumii, la soluționarea. în confor
mitate cu interesele popoarelor, a 
complexelor probleme ale vieții 
internaționale contemporane — se 
arată in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN IALOMIȚA AL P.C.R. 
ȘI CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Vă asigurăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că toți oa
menii muncii din județul Ialomița, 
în frunte cu comuniștii, vor face 
totul pentru realizarea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin în anul 
1978 și pe întregul cincinal, trans- 
punînd neabătut, în viată chemarea 
ce ne-ați adresat-o de la tribuna 
Conferinței Naționale a partidului 
de a transforma cantitatea într-o 
nouă calitate. în toate sectoarele 
de activitate.

Alături de Întregul nostru popor, 
milioanele de țărani — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — v-au însoțit cu sentimente 
de admirație, vie satisfacție și înal
tă mîndrie patriotică pe tot par
cursul vizitelor pe care le-ați În
treprins, iubite tovarășe Nicolae

Ceaușescu. împreună cu stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, în frun
tea delegației de partid și de stat 
în Republica Populară Chineză, 
Republica Populară Democrată. Co
reeană, Republica Socialistă Viet
nam, Republica Democrată Popu
lară Laos și în Kampuchia De no- 
crată — se arată în telegrama UNI
UNII NAȚIONALE A COOPERA
TIVELOR AGRICOLE DE PRO
DUCȚIE.

Noua solie de pace și colaborare 
pe cate ați purtat-o cu strălucire 
marchează un eveniment de excep
țională însemnătate in cronica tra
diționalelor legături de prietenie și 
colaborare dintre poporul român și 
popoarele celor cinci țări socialis
te de continentul asiatic, repre- 
zentînd o manifestare grăitoare a 
sentimentelor de frăție și solidari
tate militantă dintre Partidul Co
munist Român . și partidele comu
niste și muncitorești din această 
zonă a lumii, o contribuție de sea
mă la cauza socialismului și păcii, 
la făurirea unei lumi mai bune 
și mai drepte pe planeta noastră.

Exprimînd și cu acest prilej ade
ziunea totală a întregii țărănimi la 
politica internă, și internațională a 
partidului și statului nostru, Con
siliul Uniunii Naționale a Coopera
tivelor Agricole de Producție este 
ferm hotărît să acționeze neobosit 
pentru mobilizarea tuturor coope
ratorilor, mecanizatorilor, a celor
lalți lucrători de pe Ogoare în Ve
derea creșterii continue a produc
ției agricole, realizării integrale a 
sarcinilor ce revin agriculturii coo
peratiste.

In telegrama UNIUNII SCRIITO
RILOR DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA se arată : Ase
menea tuturor oamenilor muncii 
din patria noastră, scriitorii ro
mâni. maghiari, germani, sirbi și 
de alte naționalități au urmărit cu 
cel mai profund interes itinerarul 
istoric pe care 1-âți străbătut, du- 
cind în țările prietene de.pe con
tinentul asiatic mesajul de înaltă 
prețuire al poporului român, me
saj de fermă încredere in triumful 
ideilor comunismului, ale păcii si 
colaborării intre toti oamenii.

Căldura cu care ați fost intim
pinat pretutindeni. înalta apreciere 
manifestată de gazde față de per
soana dumneavoastră constituie. o 
recunoaștere a rolului deosebit ce 
vă revine pe arena internațională, 
in nobilul efort de instaurare a 
unui climat de înțelegere si con
lucrare intre toate popoarele lumii.

Exprimîndu-ne și de astă dată a- 
deziunea la tot ceea ce întreprin
deți spre binele poporului nostru, 
vă asigurăm că slujitorii literelor 
vor face totul pentru a-și îndeplini 
cu cinste, datoria încredințată de 
partid, de dumneavoastră personal, 
reflectind procesul de făurire a 
unei civilizații noi pe pămintul ro
mânesc si afirmind cu putere do
rința tuturor celor care muncesc pe 
acest pămint de a trăi într-0 hune 
eliberată de coșmarul războiului, o 
lume a prieteniei, a înțelegerii, a 
colaborării.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
se arată : Cu vie emoție și cu 
profundă mindrie patriotică , noi, 
toți cei ce muncim și trăim în Ma
ramureș. am urmărit vizita dum
neavoastră, scumpe tovarășe secre
tar general, a stimatei tovarășe 

Elenă Ceaușescu, în fruntea dele
gației de partid și de stat in cele 
cinci țări prietene din Asia. Cu 
nemărginită, satisfacție, am desci
frat in primirea deosebit de căldu
roasă de care v-ați bucurat pre
tutindeni, trainice dovezi ale înal
tului prestigiu al României socia
liste pe meridianele globului. Ata
șamentul dumneavoastră nestrămu
tat față de cauza dreaptă a popoa
relor ce-și apără independența și 
suveranitatea națională, cuceririle 
revoluționare și democratice, v-au 
atras prețuirea și simpatia întregii 
lumi. Activitatea partidului nostru, 
a dumneavoastră personal, iubite 
tovarășe secretar general, este azi 
bine cunoscută ca o contribuție de 
preț la afirmarea solidarității, a u- 
nei unități de tip nou intre sta
tele socialiste, între partidele co
muniste și muncitorești, între toate 
forțele care luptă împotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru progres și 
civilizație.

Ne exprimăm față de dumnea
voastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
angajamentul nostru ferm de a 
îndeplini exemplar sarcinile ce ne 
vor reveni pe linia înfăptuirii 
acordurilor recent semnate, să ne 
punem întreaga pricepere și capa
citate de muncă în slujba înfăp
tuirii tuturor obiectivelor stabilite 
prin hotăririle Congresului al XI- 
lea, ale Conferinței Naționale ale

Partidului Comunist Român de edi
ficare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate și înaintare a 
României spre comunism.

Dînd glas sentimentelor de stimă 
si admirație pe care întregul popor 
le nutrește fată de dumneavoastră, 
eminent conducător si revoluționar 
internaționalist, ne exprimăm pro
funda adeziune si recunoștință pen
tru activitatea neobosită si rezul
tatele fructuoase, obținute cu pri
lejul vizitelor pe care le-ați între
prins în unele țări din Asia, in 
fruntea unei delegații de partid și 
de stat. Aceste vizite reprezintă 
încă o dovadă grăitoare a consec
venței cu care poporul și .partidul 
nostru iși aduc contribuția la adin- 
direa prieteniei și colaborării între 
toate țările socialiste, la cauza 
păcii și înțelegerii între po
poarele lumii — se spune în te
legrama MINISTERULUI EDU
CAȚIEI ȘI INVĂȚAMINTULUI. 
Vizitele pe care le-ați întreprins 
confirmă încă o dată justețea și 
principialitatea politicii externe 
stabilite de Congresul al XI-lea și 
Programul Partidului Comunist Ro
mân, inspirată din gîndirea și 
acțiunea dumneavoastră revoluțio
nară. promovată cu consecvență și 
fermitate de România socialistă.

Si cu acest prilej, comuniștii și. 
toți oamenii, muncii din domeniul 
învătămîntului — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — 
își reafirmă angajamentul comunist 
de a face totul pentru a ridica pe 
noi trepte calitative activitatea de 
pregătire profesională și educare 
comunistă a tinerei generații, de a 
sădi în conștiința elevilor și stu
denților mărețele idealuri patriotice 
și ale: solidarității internaționale, 
promovate de dumneavoastră cu 
atitâ consecvență și fermitate revo
luționară.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
se spune : Animați de cea mai 
profundă satisfacție și nețărmurită 
mîndrie patriotică, pentru dezulta- 
țele cu totul deosebite ale noii și 
strălucitei. solii de pace, prietenie 
Si colaborare pe care. împreună cu 
mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu, in. fruntea delegației de 
partid și de, stat, ați purtat-o in mai 
multe țări prietene din Asia, vă 
adresăm, .scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în numele tuturor lo
cuitorilor străvechilor noastre me
leaguri — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — ex
presia celor mai calde sentimente 
de dragoste și recunoștință fierbin
te pentru această remarcabilă ac
țiune de politică internațională. A- 
ceste vizite reliefează încă o dată, 
personalitatea dumneavoastră proe
minentă, care a pus amprenta sa 
hotăritoare asupra dezvoltării fără 
precedent a prestigiului României 
in. lume.

Trăind fericirea de a vă ști 
neobosit în fruntea harnicului nos
tru popor, care se bucură de bine
meritată apreciere în lume, expri
măm. mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, hotărirea de a vă urma 
neabătut cuvîntul și fapta, punînd 
neslăbit energia creatoare în slujba 
înfloririi acestor străvechi și veș
nic tinere meleaguri sătmărene, a 
întregii noastre patrii socialiste, 
pentru împlinirea nobilelor idealuri 
cărora dumneavoastră le consacrați 
Întreaga viață și activitate.

Din partea Eroului Muncii Socia
liste ION MIHAIL, maistru la în
treprinderea mecanică Sadu — Gorj, 
s-a primit următoarea scrisoare :

Cu nețărmurită dragoste și aleasă 
mîndrie patriotică îmi alătur gla
sul și trăirea cugetului tuturor fii
lor țării, afirmind imensa admira
ție și deplina satisfacție față de 
desfășurarea și rezultatele vizitei 
pe care ați întreprins-o, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
cinci state socialiste din Asia — 
eveniment care se înscrie cu litere 
de aur în cronica relațiilor interna
ționale ale României.

Ca întotdeauna, stimate tovarășe 
secretar general, ați exprimat, pe 
tot parcursul acestui istoric itine
rar, in mod magistral, voința de 
pace. înțelegere și colaborare a po
porului român. In spiritul orientări
lor politicii externe a partidului și 
statului nostru, ați așezat temelii 
trainice prieteniei dintre România 
și țările socialiste vizitate. în folo
sul popoarelor noastre, al cauzei 
socialismului și păcii. Prin toate 
acestea v-ați afirmat încă o dată 
ca o proeminentă personalitate po
litică a vremurilor contemporane, 
militant înflăcărat pentru îndepli
nirea dezideratelor de libertate și 
progres ale tuturor popoarelor.

Vă mulțumim din adîncul ființei 
noastre, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru contribuția uriașă

pe care o aveți la Înălțarea patriei 
pe trepte tot mai înalte de prospe
ritate și civilizație, la creșterea 
prestigiului ei internațional. Pri
miți, vă rugăm, recunoștința noas
tră muncitorească pentru activita
tea neobosită pe care o depuneți. 
Strălucitul dumneavoastră exem
plu de om, patriot și conducător 
este pentru noi un permanent în
demn la muncă pentru îndeplinirea 
neabătută a mărețului program de 
edificare a socialismului și comu
nismului pe pămintul scump al 
patriei.

Să ne trăiți, întru multi ani !

In telegrama MINISTERULUI 
ECONOMIEI FORESTIERE ȘI MA
TERIALELOR DE CONSTRUCȚII 
se arată: Stima, respectul și atenta 
prețuire cu care ați fost intimpinat 
pe tot parcursul itinerarului vizi
telor, manifestările pline de căldu
ră și înaltă considerație cu care 
v-au intimpinat popoarele țărilor 
socialiste de pe continentul asiatic, 
au confirmat încă o dată prestigiul 
imens de care se bucură țara noas
tră in lume, personalitatea dum
neavoastră proeminentă, de stră
lucit conducător de stat, neobosit 
militant revoluționar, luptător per
severent pentru triumful cauzei 
generale a socialismului, colaboră
rii și păcii în lume.

Profund atașați politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, ne angajăm să milităm 
neobosit pentru traducerea în viață 
a prețioaselor dumneavoastră indi
cații privind transformarea canti
tății într-o nouă calitate în întreaga 
noastră activitate, de a asigura 
realizarea exemplară a sarcinilor 
de plan pe anul 1978 și in anii ur
mători.

Oamenii muncii din județul nos
tru — români, germani, maghiari și 
de alte naționalități — au urmărit 
cu mare interes, cu mîndrie patrio
tică si deosebită satisfacție itinera
rul vizitei de prietenie in unele țări 
prietene din Asia, expresie fi
rească a preocupărilor politice con
secvente ale partidului si statului 
nostru pentru aprofundarea si în
tărirea relațiilor de prietenie si so
lidaritate militantă cu partidele co
muniste si muncitorești, cu țările 
socialiste de pe toate continentele 
— se arată în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN SIBIU AL 
P.C.R.

Ne mîndrim. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cu faptul că și 
de această dată, ca in atîtea alte 
ocazii, voința de pace și colaborare, 
de prietenie strinsă cu toate popoa
rele și omenia fradițională a minu
natului nostru popor și-au găsit in 
dumneavoastră, personalitate mar
cantă a mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, a epocii con
temporane. interpretul si mesagerul 
cel mai prestigios.

Vă asigurăm, mult iubite tovară
șe secretar general, că vom acționa 
cu pasiune și dăruire pentru a de
termina. prin munca rodnică si în
frățită. aplicarea integrală in viata 
politică, economică si socială a ho- 
tărîrilor Conferinței Naționale, ale 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român din 
22—23 martie 1978, astfel ca jude
țul Sibiu să-și aducă o contribuție 
mereu mai «ubstanțială la progresul 

și prosperitatea scumpei noastre 
patrii.

Fiind cu inimile alături de dum
neavoastră în fiecare clipă și urmă
rind bilanțul deosebit de rodnic al 
vizitelor întreprinse in țări prietene 
din Asia.'sîntem stăpîniți de un pu
ternic sentiment de satisfacție și re
cunoștință pentru noua pagină de 
importantă istorică pe care ați în
scris-o în cronica relațiilor Româ
niei cu aceste țări, pentru activita
tea neobosită pe care o desfășurați 
în slujba socialismului, înțelegerii 
și păcii — se arată în telegrama 
BIROULUI COMITETULUI JUDE
ȚEAN SUCEAVA AL P.C.R.

Vă asigurăm, și cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, avind perma
nent drept model strălucitul dum
neavoastră exemplu de dăruire .și 
luptă, ne vom amplifica eforturile 
pe tărîmul muncii, pentru a contri
bui cu intreaga capacitate, alături 
de întregul nostru popor, la înfăp
tuirea politicii interne si externe, 
profund științifice, a partidului si 
statului nostru.

Această înaltă solie a con
firmat încă o dată cu putere voca
ția de prietenie și solidaritate a po
porului nostru, a dat noi dimensiuni 
aspirațiilor sale de pace si progres, 
luptei sale pentru triumful celor 
mai înalte idealuri ale umanității 
— se spune în telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN VÎLCEA AL 
P.C.R.

Aprobăm din adîncul inimilor 
conținutul documentelor adoptate, 
care reflectă în cel mai înalt grad 
aspirațiile si năzuințele națiunii 
noastre, si ne exprimăm, mult Iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. dra
gostea si recunoștința fierbinte, 
sentimentele de nemărginită bucu
rie pentru prestigiul crescind al pa
triei noastre, indisolubil legat de 
numele dumneavoastră.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general că, învățind ne
contenit din exemplul dumneavoas
tră luminos de muncă si viată, ne 
vom consacra intreaga energie 
creatoare pentru transpunerea 
neabătută in viată a documentelor 
istorice ale Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale 
partidului, adueîndu-ne întreaga 
contribuție la ridicarea patriei pe 
noi trepte de progres si civilizație.

în telegrama MINISTERULUI 
COMERȚULUI INTERIOR se spu
ne i Cu profundă si îndreptățită 
mindrie patriotică, comuniștii si în
tregul colectiv de lucrători din Mi
nisterul Comerțului Interior vă ex
primă, mult stimate tovarășe 
Ceaușescu, acum, după vizitele în
treprinse, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in fruntea delega
ției de partid și de stat. în cîteva 
țări prietene de pe continentul 
Asiei, cele mai calde sentimente de 
recunoștință și felicitări pentru mo
dul strălucit în care ați reprezentat 
partidul, poporul și țara, pentru, 
succesul acestei noi șl exemplare 
solii de pace, prietenie și colaborare 
internațională.

Această nouă acțiune de politi
că internațională a partidului nos
tru, încheiată cu rezultate atit de 
remarcabile, constituie un puternic 
îndemn pentru noi. lucrătorii din 
comerțul socialist, de a nu precu
peți nici un efort pentru ca mă
rețele sarcini ce ne-au fost trasate 
de Congresul al XI-lea și de Con
ferința Națională ale partidului să 
fie exemplar traduse în viață, pen
tru a contribui în felul acesta, la 
înfăptuirea țelului suprem al poli
ticii partidului — ridicarea ni
velului de trai material și cultural, 
creșterea calității vieții în patria 
noastră — la ridicarea patriei pe 
noi culmi de progres și civilizație, 
la creșterea prestigiului ei interna
țional.

Am urmărit cu un deosebit inte
res si o mare satisfacție desfășura
rea vizitei delegației române, con
dusă de dumneavoastră. în cele 
cinci țări prietene din Asia — se 
spune în scrisoarea prof. dr. docent 
VICTOR MERCEA, directorul In
stitutului de tehnologie izotopică si 
moleculară — Cluj-Napoca. Căldura 
si prietenia cu care a fost primită 
delegația noastră au arătat înalta 
apreciere de care se bucură pe plan, 
mondial politica externă a Româ
niei socialiste, a partidului nostru. 
Totodată, ele sînt o confirmare a 
ecoului internațional al realizărilor 
pe plan social, economic si politic 
pe care politica înțeleaptă a parti
dului le-a promovat si îndeplinit, 
sub îndrumarea directă si nemijlo
cită a dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe secretar generaL in patria 
noastră.

Este o mare satisfacție pentru 
mine personal, ca cercetător, pen
tru colectivul în care lucrez să aud 
aprecierile deosebit de frumoase 
transmise delegației de stat și de 
partid române la adresa tării noas
tre. a efortului nostru colectiv de 
a situa tara noastră . printre țările . 
dezvoltate ale omenirii, de a-i 
afirma rolul de factor de pace si 
stabilitate în. lume.

în, afirmațiile si declarațiile unor 
șefi de state și partide, ale unor per
sonalități de seamă din țările vizi
tate văd o nouă recunoaștere a me
ritelor deosebite ale activității dum
neavoastră neobosite, ale inițiative
lor si acțiunilor pe care le-ati în
treprins în interesul dezvoltării pa
triei noastre si care vă situează, in
discutabil, printre cei mai eminent! 
conducători politici ai vremii 
noastre.

tovarășeVă rog să-ml permiteți, 
secretar generaL să vă asigur ca 
această impresionantă realizare, da
torată in primul rind dumnea
voastră. constituie' pentru mine si 
pentru colectivul în care muncesc 
un imbold pent.ru obținerea de re
zultate și mai bune. în direcția ri
dicării științei si tehnicii românești, 
prin, contribuția noastră modestă, la 
noi culmi si succese. Vom face totul 
pentru a realiza mai bine si mai 
repede înflorirea scumpei noastre 
patrii — România socialistă.

pent.ru
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născută din efortul, din gîndlrea cutezătoare a unor 

oameni dăruiți profesiei lor
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PENTRU O ÎNALTĂ CALITATE A MUNCII-ÎNALTE CALITĂȚI UMANE
Sase oameni. Doar atîția 

erau solicitați de la auto- 
utilări. Dar aici lucrează 
zeci si zeci. Buni, foarte 
buni. Asupra cărora să te 
oprești? Cum să nu ne
dreptățești pe unul ori pe 
altul? Reporterul: ..De ce 
era atlt de strinsă compe
tiția asta?“ Maistrul Dumi
tru Farcaș: ..La montarea 
presei am solicitat o maca
ra de putere, care nu se 
găseste pe toate drumurile. 
Aprobarea o dă numai mi
nistrul. Și-n aprobarea asta 
scria limpede: numai pen
tru zece zile. Nici o oră 
mai mult. E clar că aveam 
nevoie de cei mai buni 
oameni. Ca totul să meargă 
ceas".

E trecut pe lista celor 
sase si Drăghici Ancu. 23 
de ani, abia a terminat 
armata. Cind aude de... se
lecționare. glonț la Dumitru 
Farcas: „Meștere, să nu-mi 
spui că nu-i o greșeală!" 
„Nu-i“. „Ba e. se incăpăti- 
nează Drăghici. De trei ori 
ti-am> călcat pragul să mă 
primești la autoutilări. M-ai 
fiert destul oină te-am în
duplecat. Iar acum, hodo- 
ronc. tronc, mă așezi înain
tea multora. Cum vine 
asta?" „Ascultă Drăghici. l-a 
repezit meșterul, nu mai 
are omul dreptul să-si facă 
autocritica ?“ Reporterul: 
„La urma urmei despre ce 
este vorba ?“ Meșterul: 
„Despre autocritică, cum 
am spus. Drăghici a lucrat 
mai înainte de armată tot 
aici, la întreprinderea de 
utilai chimic «Grivita 
roșie». Dar la secția me
canică. Cind să reinceaoă 
lucrul — nu. că vrea la au
toutilări. Da. de trei ori a 
călcat pragul atelierului. 
Văzind că tine mortis să 
facă parte din colectivul 
nostru, m-am dus unde a 
lucrat mai înainte. Un obicei 
al meu. „Ăti avut unul. 
Drăghici. pe aici. Ce fel de 
om era. cum lucra, asa si 
pe dincolo". „Păi. mi se 
spune, mămăligă nefiartâ. 
Moale... îl iei. iti bați cuie 
in bocanci nesilit de nimeni. 
Mai proastă alegere nici că 
se poate". ..Clar, mi-am 
spus. îl iau". Reporterul: 
..Acum chiar nu mai înțe
leg nimic !“. Meșterul : 
„Cei mai multi, cind vor să 
scape de cite unul, nu le 
alung cu’orile curcubeului 
să-i picteze calitățile. Ca la 
transfer: „tovarășul cutare 
este cel mai.... a dovedit.... 
se remarcă prin..." etc., etc. 
Păi dacă este cel mai. cum 
de-i dai drumul să olece. 
frate? Dacă invers, ti-1 în
condeiază rău de tot ne 
omulde care întrebi, la fel, 
e clar: cel care o face vrea

să scape de tine, nu de 
omul în.cauză". Reporterul: 
„Cu autocritica dumitale. 
totuși, n-am înțeles". Meș
terul: „Unu: ar fi trebuit 
să-1 primesc în atelier de 
cum a venit. Or. eu abia a 
treia oară m-am înduple
cat Doi: si mie mi-a făcut 
la început impresia că e 
cam moale. Dar n-aveam 
dreptate. Și cu asta încă 
n-am terminat. Drăghici 
ăsta m-a pus încă o dată 
să-mi fac autocritica. Iată 
cum: îi dau un desen, la

Nicolae Ceausescu. Dorin
ța de a îndeplini întocmai 
îndemnul a însuflețit în
tregul colectiv si a pus în 
mișcare multe energii. Si 
multă capacitate tehnică, 
inițiativă. A antrenat min
țile cele mai cutezătoare, 
pasiunea si tenacitatea unor 
oameni deosebiți. Semn dis
tinct al autoconducerii mun
citorești, care înseamnă, 
pe planul eticii comuniste, 
năzuința spre autodepăsire.

Si. ca la orice mare în
cercare de acest fel. oa-

ne-a supus pînă acum me
seria noastră". „O aseme
nea presă nu s-a mai exe
cutat în tară".......Știu ce
vreți să spuneți: cum de 
ne-am încumetat, nu? Mai 
întîi că trebuia construită. 
Aveam nevoie de ea. în to
tal acord cu această părere 
— si muncitorii de la 
I.M.G. si I.M.I.A. Bucu
rești. din Reșița. Ploiești. 
Alexandria, Cîmpina, cu 
care am colaborat cu ade
vărat muncitorește. Apoi 
era un lucru nou. Care me-

zurl ar face, presa asta 
n-are altă sansă decît aceea 
pe care i-o oferim noi". 
Altă încercare si altă în
cercare. Si de fiecare dată 
aceeași pornire bruscă. 
„Greșiseră cumva proiec- 
tantii ?“ „Proiectantii Ion 
Nedeîescu și Alexandru 
Ciuhurezu nu greșiseră 
nimic. Zice meșterul Mi
hai Marin : să mal încer
căm. De față, adică ală
turi de zbaterea noastră si 
tînărul electrician Stefan 
Babes. Pentru noi presa

poți da toate soluțiile, 
mură în gură, acolo, pe 
hirtie. „Ca să nu mai spu
nem că. într-o împreiu- 
rare ca asta — ba în toa
te împrejurările as zice 1 
— mai trebuie să pui si 
tu. acolo unde te afli, min
tea la bătaie. Brațele le 
poți încrucișa si în somn. 
O idee, o soluție, un gînd 
bun. care să pună în miș
care alte idei, să rezolve 
ceva, nu se nasc dormind, 
ci actionînd" (Pompiliu 
Pantelimon).

Cine îndrăznește 
reușește!

care nu observasem un a- 
mănunt — «cota de racord». 
El a citit desenul si a adău
gat. firesc, cota respectivă. 
Absolut necesară. „Nu știu 
cum mi-a scăpat", m-am 
înfuriat eu. „Lasă meștere, 
mi-a răspuns, noi de ce 
avem cap pe umeri? Să 
gindim, nu?" Reporterul: 
„Cum a făcut fată, alături 
de cei sase, la montarea 
presei de 1 600 tone forță?" 
Meșterul: „Judecați din
cele trei lucruri pe care vi 
le spun. Dintr-un meseriaș 
bun. a devenit unul si mai 
bun. Examenul acestei lu
crări deosebite l-a trecut 
concomitent cu un alt e- 
xamen. pentru toată viata: 
a fost primit în partid. Pen
tru merite profesionale si 
de conduită, afirmate în 
acest răstimp, a fost ales 
secretar de U.T.C."...

Amintea interlocutorul 
nostru de examenul a- 
cestei lucrări deosebite. Da. 
presa de 1 600 tone forță de 
la „Grivita roșie" a în
semnat un asemenea exa
men. La unul din dialogu
rile de lucru purtate aici, de 
secretarul general al parti
dului. factorii de răspun
dere din. întreprindere au 
arătat că duc mare lipsă de 
un astfel de utilai. ..Multe 
capace pentru reactoare, 
răcitoare destinate chimiei 
trebuie să le primim de la 
Făgăraș ori Ploiești; o parte 
din ele chiar din import. 
Dacă am avea o presă..." 
„Faceti-o prin autoutilare". 
i-a îndemnat tovarășul

Implicațiile etice 

ale unei performanțe tehnice 

la întreprinderea de utilaj 

chimic „Grivita roșie" " ■ ■

meni despre care se știau 
mai multe ori mai puține 
au dovedit calități profe
sionale si morale demne de 
toată prețuirea. Am putea 
spune că „episodul Dră
ghici" s-a regăsit si multi
plicat în zeci si zeci de 
alte împrejurări cit a durat 
bătălia pentru presa de 
1 600 tone forță. Examenele 
tehnice s-au dovedit. în 
egală măsură, exigente e- 
xamene in privința calită
ților morale.

...Pompiliu Pantelimon, 
de pildă, este unul dintre 
electricienii cu trecut, aici 
la „Grivita"... O vreme a 
lucrat si la vagoanele de 
călători. „Legai trei fire, 
acolo, și gata «instalația». 
Las’că acum si la vagoane 
se face meserie. Ai de lucru 
cu diode, tranzistori. ti- 
ristori. Electronică, ce mai. 
Ce au trebuit să facă elec
tricienii la presă însă a 
fost, de departe, deasupra 
tuturor încercărilor la care

serias nu vrea să încerce, 
să vadă dacă e în stare ? 
Curiozitatea deci. Apoi s-a 
stirnit ambiția noastră : 
există în lume asemenea 
utilaje ? Există. Atunci șă 
existe si aici, la noi. Ca să 
nu mai spun că ambiția 
asta ne-a aprins-o si mai 
mult tovarășul Ceausescu 
cind ne-a spus ; Dacă 
aveți atita nevoie de presă, 
de ce n-o faceți voi. aici ? 
Si astfel am aiuns la ideea 
clară : presa dc 1 600 tone 
forță nu are altă sansă de- 
cit să se nască din miinile 
noastre, acum si aici, si să 
meargă cum ii vor dieta 
miinile si priceperea noas
tră".

Să meargă, da. dar elec
tricianul in cauză insistă 
mai puțin cum a mers la 
probele dinții. în loc să 
pornească lin. abia auzit, o 
lua din loc brusc, nedorit 
de repede. Oamenii însă, 
cu „ideea lor fixă" : „Va 
fi pe a noastră. Oricîte na-

era lucrarea vieții. Pentru 
el — întîia lucrare a vieții. 
Are destul timp înainte să 
mai participe si la altele. 
Pe asta, cu siguranță, n-o 
va uita niciodată. încercăm, 
așadar, și iar pornire 
bruscă".

Două zile, meșterul Mihai 
Marin si electricienii Pom
piliu Pantelimon si Stefan 
Babes au stat cu ochii nu
mai pe desene. Cercetată 
fiecare cotă. Fiecare circuit. 
Cine a venit cu ideea să se 
monteze două contoare în 
plus ? „Dar ce. atunci ne 
ardea de proces-verbal 
pentru tot ceea ce rostește 
si propune fiecare ?“ Se 
montează cele două con
toare. Peste proiect. Era 
un utilai în premieră si nu

„Reușită nu întîmplătoa- 
re. e de părere inginerul 
loan Herdea. mecanicul 
sef al întreprinderii. Să 
argumentez si de ce : nu 
tot acești oameni îndrăz
neți. priceputi. ambițioși 
au făcut si valtul care în
doaie la rece „table" pînă 
la o grosime de 175 mili
metri ? Nu ei sînt cei care 
au montat mașini de ale
zat. de frezat cu masă de 
pînă la 13 metri ? Drumul 
pînă aici a fost semănat de 
multe reușite. E adevărat 
că presa de 1 600 tone forță 
nu-i o sculă oarecare, ci
un agregat complex, a că
rui realizare pune multe 
probleme. Nașterea ei a- 
rată însă ce pot să facă 
oamenii noștri prin forte 
proprii, atunci cînd șînt 
adunate într-un singur 
mănunchi gîndlrea tehnică 
novatoare, dăruirea si do
rința de reușită, pasiunea 
în afirmarea creației teh
nice românești".

...Undeva. în uzină, se 
află capacul de otel cu se
ria 001. Primul capac pre
sat. pentru care sudorii 
n-au mai trebuit să chel
tuiască cîte 400 de ore de 
muncă si energie. E păstrat 
ca o amintire, ca un me
mento sentimental.

...Și au reușit.

Iile TANASACHE

loan Ignea, electrician: „Cel mai important lucru, acum, 
este faptul că am reușit”

Dumitru Farcaș, maistru: „Zilnic 
dăm examene in munca noastră"

Ing. Alexandru Ciuhurezu: „Semnul 
distinct al autoconducerii muncito
rești— năzuința spre autodepășire"

Ancu Drăghici, lăcătuș: „Cînd fle
care gîndește și acționează..." 

Foto : E. Dichiseanu

„După părerea mea — 
opinează in scrisoarea sa 
magistratul Radu Lcșe, 
președintele secției a 111-a 
civilă, a Tribunalului mu
nicipiului București — 
chestiunea protecției inte
reselor copiilor, victime ale 
dezinteresului părintesc, 
trebuie abordată într-un 
spirit mai eficient. în 
primul rînd mă refer 
la modalitatea prin care 
copilul (prin părintele care 
il îngrijește) să ajungă 
mult mai repede, printr-o 
cale procedurală mai sim
plă. în posesia unei hotă- 
rîri de obligare a părinte
lui rău platnic, la cuvenita 
pensie de întreținere (cred 
că ar putea fi realizat acest 
prim pas. fie de către au
toritatea tutelară învestită 
în mod corespunzător cu 
atribuții si repartizindu-i-se 
cadrele necesare, fie de 
către consiliile de judecată 
ale oamenilor muncii). în 
al doilea rind. mi se pare 
imperios necesară o mai 
clară delimitare prin lege 
a cuantumului pensiei de 
întreținere prin cote pro
porționale. în funcție de 
vîrsta si numărul copiilor 
aflati in întreținere, precum 
si de veniturile părintelui 
respectiv. Aceasta intrucit. 
actualul sistem (pînă la 1/4 
din venit pentru un copil : 
oină la 1/3 pentru doi ; 
pînă la 1/2 pentru trei sau 
mai multi copii) nu tine 
seama de toate criteriile si 
lasă procentul exclusiv la 
aprecierea instanței, ceea 
ce duce la soluții diferite, 
prilejuind. între altele, si 
un mare număr de re
cursuri intentate de partea 
nemulțumită pentru a mai 
spori, sau după caz. de a 
mai reduce Cu ceva suma 
respectivă. în felul acesta. 
Ia majorarea retribuției de
bitorului sau la trecerea 
copilului în altă grupă de 
vîrstă (de exemplu. înce- 
pînd școala) ar urma ca 
pensia datorată să urce au
tomat la altă cotă. în li
mitele stabilite de lege. Ca 
atare, mamele (intrucit la 
ele rămin cel mai adesea 
copiii) n-ar mai trebui să 
deschidă iarăși ușile tribu
nalelor. De asemenea, in 
situațiile cînd copilului năs
cut în afara căsătoriei ur
mează a i se stabili pater
nitatea prin justiție aș pro
pune ca. oină la termina
rea procesului, mama să 
primească un ajutor mate
rial de la stat, urmînd ca 
sumele să fie apoi recupe
rate de la tatăl debitor, in
clusiv dobînzile legale. în 
felul acesta, mama ar primi 
de îndată ajutorul cuvenit 
pentru copil, iar tatăl n-ar

mai avea nici un interes să 
se eschiveze și să lungeas
că procesul, cum se intim- 
plă acum, uneori luni si 
luni de zile".

„Am reflectat atent — ne 
scrie tovarășul Daniel Co- 
mănescu, consilier juridic 
la Consiliul județean al 
sindicatelor Prahova — a- 
supra faptelor relatate în
deosebi in ancheta «Tată 
de familie sau tată... de tri
bunal?» publicată în „Scîn- 
teia" din 25 aprilie a.c.

procedură de urgență, iar 
soluționarea cauzelor să fie 
dată. în fond. în competenta 
viitoarelor consilii de jude
cată muncitorească sau ale 
oamenilor muncii. Pronun
țată. in cîteva zile, hotărî- 
rea de obligare la pensie 
de întreținere ar urma să 
fie comunicată in copie u- 
nitătii în care lucrează pă
rintele debitor și astfel s-ar 
putea face in scurt timp 
reținerile necesare in inte
resul copiilor".

de tribunal66
în continuare in fața instanței cititorilor
Continuă să ne sosească la redacție numeroase scri

sori ce ilustrează marea audientă, interesul opiniei 
publice fată de creșterea si ocrotirea copiilor — as
pecte de care ne-am ocupat in cîteva dintre ultimele 
noastre anchete sociale. Sint scrisori ale unor oameni 
de diverse profesii, dar izvorite din aceleași senti
mente de responsabilitate socială, din același simț 
civic datorită căruia fiecare cetățean se consideră da
tor a-si spune cuvîntuî. a-si aduce contribuția la re
zolvarea oricărei probleme ce interesează colectivita
tea noastră socialistă. Ne sînt comunicate observații 
si relatări pe marginea unor situații de familie ase
mănătoare cu cele relevate în paginile ziarului nostru 
si în nu puține din aceste scrisori se află propuneri 
si sugestii interesante pentru perfectionarea mijloa
celor. a reglementărilor legale prin care societatea să 
poată interveni mai prompt în sprijinul familiei și 
copiilor.

Consider că această ches
tiune merită toată străda
nia noastră, deopotrivă a 
specialiștilor în domeniul 
legislației, ca și a organe
lor de stat si jurisdictiona- 
le. Am cunoscut si eu fa
milii abandonate, cu mai 
multi copii, al căror susți
nători se plîngeau la au
diente că nu mai știu de 
multă vreme nimic de ce
lălalt părinte, nu mai pri
mesc nici un sprijin mate
rial. deși existau hotărâri 
judecătorești care obligau 
ne evazionist! la plata cu
venitelor pensii de întreți
nere. Cred că procedura 
iurisdictională actuală poa
te fi îmbunătățită, simpli
ficată. astfel incit să asi
gure o intervenție promptă 
a societății, prin chemarea 
neintîrziată la ordine a ce
lor care se sustrag de la 
îndatoririle părintești. în 
acest scop, as propune ca 
judecarea părinților rău- 
platnici să se facă după o

Cu totul de acord cu 
propunerile cristalizate in 
ziarul nostru (alocația de 
stat să fie încasată direct 
de către mamă, dacă ea 
creste copiii si efectuarea 
unei mențiuni speciale în 
cartea de muncă „debitor 
pensie de întreținere" — 
vezi „Scinteia" nr. 11 106) 
se declară si judecătorul 
Aurel Ionescu de la jude
cătoria Ploiești. Mai mult, 
pentru a se evita orice 
încurcături sau alergături 
ulterioare, semnatarul scri
sorii propune ca. odată cu 
stabilirea pensiei de între
ținere. în instanță să se 
hotărască si încasarea alo
cației de stat de către pă
rintele care are efectiv în 
îngrijire copiii. Adăugăm 
că această soluție este îm
părtășită si de alți cititori, 
intre care ing. Daniel Pes- 
trolu din București. C. But- 
naru din Tulcea si alții.

Cea mai mare parte a

scrisorilor ne-au fost adre
sate însă de oameni care, 
fără să fie specialiști in 
domeniul juridic, s-au sim
țit datori să-si spună cu- 
vintul. să facă observații și 
propuneri pentru elimina
rea neajunsurilor de genul 
celor semnalate. Este una
nimă. in toate aceste scri
sori. condamnarea atitudinii 
de dezinteres sau eschiva
re de la îndatoririle firești 
manifestate de acei părinți 
care încalcă răspunderile ce 
le incumbă in fata socie
tății și a propriei familii. 
Astfel, unii cititori sint de 
părere că. pe alocuri, se dă 
dovadă de o inadmisibilă 
tolerantă fată de asemenea 
abateri de la normele eti
cii. O scrisoare din Tecuci 
ne informează că. după 
mai bine de două decenii 
de căsnicie, un om ce ar 
fi trebuit să fie un res
pectabil tată de familie, 
avind copii de vîrsta stu
denției, si-a părăsit brusc 
familia pentru a intra in 
relații de concubinaj cu o 
altă femeie. Dar. in mod 
surprinzător, in loc să in- 
tilnească in jur oprobriu, 
tatăl rătăcitor a găsit, dim
potrivă. „înțelegere" : i s-a 
dat transferul, i s-a repar
tizat locuință și noua lui 
„viată" a căpătat astfel, in 
văzul lumii, o falsă legiti
mare. ca si cum ar fi fost 
cel mai firesc lucru...

Pornind de la existența 
unor asemenea manifestări, 
semnatarii remarcă necesi
tatea ca. pe lingă perfec
tionarea reglementărilor le
gale în materie, să se în
tărească climatul de opinie 
cetățenească menit să pre
vină și să combată orice 
atitudini dăunătoare fami
liei și bunei creșteri a co
piilor. Este nevoie — se a- 
firmă într-o serie de scri
sori — ca noi toți, colecti
vitatea. să ne arătăm si mai 
exigenti în a nu tolera ma
nifestări lăturalnice modu
lui nostru de viată, res
pectului si încrederii în 
familie. „Să nu ne rezu
măm — scrie Ștefan Po
povic! din Oravita — la a 
face o lege mai bună ; ne 
lingă aceasta, să căutăm 
cu totii să impunem mai 
ferm si legile nescrise ale 
omeniei noastre dintotdeau- 
na. astfel incit nici un ră
tăcitor din cei dati adesea 
pe la ziare să nu creadă 
că va putea scăpa basma 
curată".

Din păcate, spațiul nu ne 
îngăduie să reproducem în
treaga corespondentă con
sacrată temei puse in dez
batere. Vom mai reveni.

— Nu, nu mi-am îmbră
cat fetita cu haine de la 
..shop", cum spun gurile 
rele, ci de la talcioc... Nu 
trec pe acolo decit in se
zoane. In februarie ne-am 
urcat în tren și am plecat 
la Oradea să-i cumpăr fe
titei ceva mai acătării, 
pentru timp de iarnă. La 
urma urmei, nu ne-am 
procopsit cu cine știe ce : o 
haină de piele tip „Alain 
Delon", un pulover, cizme 
și ceva lenjerie de corp, 
de fabricație străiriă. Am 
cheltuit acolo vreo 4 000 
de lei. Ce să faci : ca 
mamă, ți se rupe inima 
cînd vezi alte fete, de vîr
sta ei, cochet imbrăcate, e- 
legante...

Replica consemnată con
stituie răspunsul dat de 
mama Marianei L., din 
Craiova, la una din în
trebările adresate de un 
ofițer de miliție dintr-o e- 
chipă operativă — echipe 
constituite recent în jude
țul Dolj. în scopul depistă
rii elementelor parazitare, 
chiulangiilor, a celor care 
încalcă ordinea publică. 
Cuvintele femeii, rostite pe 
cel mai obișnuit ton cu 
putință, le așezăm fată in 
față cu realitatea : „roade
le" acestui fel de educație.

în evidentele organelor 
de miliție din Craiova, la 
rubrica „elemente parazi
tare" figurează si nume
le Marianei L. Deși are 21 
de ani. nu vrea să mun
cească. I s-a oferit deseori 
această posibilitate. Si. de 
fiecare dată, a refuzat. 
Motivul ? „Nu mă pot a- 
dapta. Am încercat, dar nu 
merge". Da. e adevărat, a 
încercat. Ba chiar a reușit 
să lucreze cîteva zile în
tr-un atelier de mase plas
tice : numai atît timp cit 
a putut tăticul s-o ducă si 
s-o aducă de la serviciu 
cu autoturismul proprieta

te personală. Cum n-a mai 
avut răgazul necesar pen
tru asta, cum s-a lăsat și 
fata de muncă. întoreînd 
spatele muncii, Mariana a 
trebuit să opteze totuși 
pentru ceva. Și a ales... 
compania unui grup de ti
neri fără căpătîi, cu care se 
asemăna leit.

La 1 martie a.c.. Maria
nei i se oferă din nou o

a părinților, „fetița mamei" 
reprezintă un exemplu de 
ce se poate alege din acei 
oopii corcoliți, crescuți „la 
adăpost" de muncă.

...într-unul din birourile 
miliției municipiului Cra
iova își face apariția un 
munte de om; abia intră 
pe ușă. Se numește I. Ni- 
culescu. Are 42 de ani și 
o meserie frumoasă — teh-

— Din ce trăiești si cum 
îți „omori" timpul ?

întrebarea nu-1 ia pe 
nepregătite. Ba ne răspun
de cu o sinceritate dezar
mantă :

— Eu, știți, sînt divorțat. 
Stau cu o mătușă, care are 
o pensioară bunicică, și cu 
băiatul meu de 18 ani. Bă
iatul urmează să termine 
un curs de calificare de

„Trai, nineaca..."
® Fetiîa mamei nu știe cum se cîștigă banul, dar se îmbracă 
după revistele de modă ® Un bărbat în puterea vîrstei, cu di

plomă de tehnician în buzunar, trăiește din... bursa 
propriului fiu

----------------------------anchetă socială -----------------------------
șansă de existentă demnă : 
un loc de muncă la coope
rativa „Arta populară", 
își ia angajamentul că to
tul va fi în regulă, dar chiar 
a doua zi fuge de acasă.

„Bănuiti pe unde ar pu
tea fi ?“ o întrebăm pe 
mama fetei.

„Nu vă alarmați, sîntem 
noi sfătuiti : intr-o zi, 
două, trebuie să apară. A 
mai fugit și in februarie 
de vreo două ori. a stat pe 
la niște rude. O să-si ia 
„porția" pentru că ne face 
de rușine".

încurajată necontenit la 
trai ușor, fără griji, la 
o virstă cind imensa 
majoritate a tinerilor își 
asumă mari răspunderi, 
lăsată de capul ei, M.L. 
s-a rătăcit. Înfruptîn- 
du-se din generoasa pungă

nician metalurgist. Meserie 
frumoasă, da. dar pe care 
n-a practicat-o nici măcar 
o zi. Adevărul este că I.N. 
a lucrat temporar pe la di
ferite întreprinderi, dar nu 
în meseria sa. Motivul ? 
„Nu-i mai place". Citim in 
cartea de muncă : 1966 —
desfăcut Contract de mun
că (Electroputere); 1967 — 
desfăcut contract de mun
că (Șantierul Porțile de 
Fier) ; 1969 — desfăcut
contract de muncă (în
treprinderea de prefabri
cate din beton Craio
va) ; 1971 — desfăcut con
tract de muncă (întreprin
derea metal-lemn) ; 1976
— desfăcut contract de 
muncă... Pentru ce a tot fost 
dat afară din aceste locuri? 
Pentru absente nemotiva
te...

strungari și primește lunar 
o bursă de 400 lei. Fiind 
capul familiei, eu dirijez 
acești bani.

— De ce nu te-ai prezen
tat la locurile de muncă 
oferite pină acum ? Ai re
fuzat 6 repartiții ?!

— Să lucrez la lopată, 
pe șantier ? Am și eu co
legi tehnicieni, imi este 
rușine la „munca de jos".

Un om în puterea vir- 
stei trăiește din munca 
fiului său si a mătușii de... 
65 de ani. Fără rușine și 
procese de conștiință. Un 
om voinic, cu o meserie fru
moasă. Cum spuneam, nu se 
sfieste să trăiască din ne- 
muncă. ne spinarea altora, 
în schimb. îi crapă obrazul 
de rușine numai la gîndul 
că la „munca de jos" —

în situația în care s-ar gîn- 
di să se apuce de treabă ! 
— ar putea să-i întilnească 
pe foștii colegi. Colegi 
care, intre timp, au urcat 
treptele profesiei. și-au 
dobindit respectul celor din 
jur.

Amintea însă I.N. despre 
o situație mai aparte. Des
pre ce este vorba ? Peste 
putină vreme, fiul lui va fi 
strungar calificat și va lu
cra intr-o unitate de con
strucții. Iată însă că. pen
tru angajare a fost ne
cesar să încheie un act in 
care trebuia să completeze 
și rubrica : „funcția, ocu
pația și locul de muncă al 
părinților". Să tragă linie, 
îi era rușine de colegi și 
de profesori. A cerut o pă
suire. Taică-său fusese 
chemat să i se tnmîne- 
ze o nouă repartiție 
de muncă, dar pregeta. 
Atunci, fiul l-a luat de 
mină pe tată și au mers 
împreună, cerînd să fie re
partizați în aceeași unita
te. El, fiul, va lucra ca 
strungar și-l va avea, ală
turi, pe tatăl său. Tatăl a 
primit repartiția, și-a luat 
si o fisă de încadrare in 
muncă. Numai că fisa cu 
pricina o tot completează... 
de cîteva luni. Iată cum a 
fost din nou găsit hoină
rind pe străzi, rezemind 
scaunele restaurantelor.

— Știți, durează mult a- 
nalizele medicale și mi se 
pare că nu văd bine cu un 
ochi... Dar vă asigur că mă 
angajez: i-am promis bă
iatului...

Măcar de s-ar ține de cu- 
vînt. acum în al doispre
zecelea ceas 1 Pentru că, 
îi reamintim tatălui veșnic 
rătăcitor o vorbă : „să 
n-ajungi să te judece co
piii..."

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scînteii"
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pen- 
' tru amabilul mesaj adresat cu ocazia aniversării zilei mele de naștere și 
a Zilei naționale a Suediei.

CARL GUSTAF R.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Mulțumesc foarte sincer Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj de 
salutări pe care mi l-ați adresat survolind teritoriul Iranului. Acesta îmi 
oferă plăcerea să vă transmit, la rîndul meu, dumneavoastră cele mai bune 
urări de sănătate și fericire, precum și de continuă prosperitate poporului 
prieten român. Sînt pe deplin convins că recentul nostru schimb de opinii 
a fost foarte folositor, contribuind și mai mult la consolidarea prieteniei și 
fructuoasei cooperări dintre cele două țări ale noastre, spre binele ambelor 
noastre popoare și al înțelegerii internaționale.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am primit cu plăcere amabilul dumneavoastră mesaj transmis cu ocazia 
survolării țării mele.

Așteptînd cu nerăbdare să vă lntîlnesc în curînd în frumoasa dumnea
voastră țară, vă rog să primiți cele mai bune urări de fericire personală 
și de prosperitate pentru poporul român prieten.

FAHRI S. KORUTURK
Președintele Republicii Turcia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să mulțumesc Excelenței Voastre pentru amabilul mesaj pe care 
mi l-ați adresat survolind Afganistanul și mă folosesc de acest prilej să vă 
exprim cele mai bune urări de fericire personală, de continuu progres și 
prosperitate poporului României.

NUR MOHAMMED TARAKI
Președintele

Consiliului Democratic Republican Revoluționar, 
prim-ministru

al Republicii Democratice Afganistan

Adunări dedicate împlinirii a 130 de ani de la revoluția 
burghezo-democratică din W și a trei decenii 

de la naționalizarea principalelor mijloace de producție
In aceste zile. în întreaga tară au 

loc adunări evocatoare dedicate ani
versării a 130 de ani de la revolu
ția burghezo-democratică din 1848 și 
a trei decenii de la înfăptuirea de 
către clasa muncitoare, condusă de 
partid, a naționalizării principalelor 
mijloace de producție.

Au luat parte reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
ai organizațiilor de masă si obștești, 
oameni ai muncii — români, ma
ghiari, germani si de alte naționa
lități — din întreprinderi si institu
ții. oameni de stiintă. artă si cul
tură.

Despre semnificația istorică a ce
lor două evenimente au vorbit pri
mii secretari ai comitetelor județene 
de partid, președinții consiliilor popu
lare județene : la Alba Iulia — Geor
ge Homoștean. la Bacău — Gheor- 
ghe Roșu, la Botoșani — Alexa Ha- 
ralambie. la Brăila — Ion Catrlnes- 
cu. la Buzău — Vasile Potop, la Con
stanta — Ion Tudor, la Galati — Ni- 
coiae Constantin, la Piatra Neamț — 
Petru Enache, la Oradea7— Gheor- 
ghe Blaj, la Ploiești — Ion Cîrcei. 
la Reșița — Nicolae Bușui. la Sf. 
Gheorghe — Ferdinand Nagy, la Slo
bozia — Ion Tarachiu, la Suceava — 
Alexandru Iliescu, la Tg. Mureș — 
Nicolae Vereș. la Timișoara — Mihai 
Telescu. la Tulcea — Ion Petre și la 
Vaslui — Gheorghe Tănase.

Vorbitorii au subliniat însemnăta
tea istorică a revoluției de la 1848 
în procesul de dezvoltare a națiunii 
române, moment de referință în lupta 
seculară a poporului român pentru 
dreptate socială si unitate națională, 
pentru libertate si independentă. Re
voluția a dat un puternic impuls dez
voltării conștiinței de sine a poporu
lui român, a exprimat hotărirea 
nestrămutată a moldovenilor, munte
nilor si transilvănenilor de a sfări- 
ma vechile relații feudale, de a făuri 
unitatea națională în cadrul frontie
relor unuia si aceluiași stat, de a 
făuri o Românie nouă, reîntregită în 
drepturile ei istorice, liberă, indepen
dentă si suverană.

Împreună cu poporul român — au 
subliniat vorbitorii — s-a ridicat la 
luptă pentru libertate si progres so
cial si populația asuprită din rîn
dul naționalităților conlocuitoare, a- 
ceasta constituind un adevăr de 
v -ontestat. Revoluționarii români de 
la 1848. proclamind ferm hotărirea lor 
de a lupta pentru înfăptuirea unită
ții naționale, s-au pronunțat pentru 
egalitatea tuturor locuitorilor, fără

Simpozionul cu tema: „lupta împotriva apartheidului 
și activitatea desfășurată de țara noastră

în această
In cadrul Anului internațional de 

acțiune Împotriva apartheidului, pro
clamat de Adunarea Generală a 
O.N.U., în Capitală s-a desfășurat, 
vineri, simpozionul cu tema „Lupta 
împotriva apartheidului și activita
tea desfășurată de țara noastră în a- 
ceastă direcție", organizat de Acade
mia de științe sociale și politice în 
colaborare cu Ministerul Afacerilor 
Externe, Asociația pentru Națiunile 
Unite, Asociația de drept internatio
nal și relații internaționale și Aso
ciația juriștilor.

Au participat cadre didactice uni
versitare, cercetători de specialitate, 
oameni ai muncii din Capitală.

A fost de față A. S. Dajani, direc
torul Centrului de informare al 
O.N.U. la București.

Manifestarea a fost deschisă de to
varășul Ștefan Voicu, vicepreședinte 
al Academiei de științe sociale șl 
politice, care a subliniat solidarita
tea și participarea activă a Româ
niei socialiste, a poporului român la 
vasta acțiune internațională împo
triva apartheidului, a rasismului, 
pentru realizarea dreptului inaliena
bil al popoarelor de a fi libere și de 
a-și decide singure soarta în intere
sul propriei prosperități, al păcii, 
securității și prieteniei internațio
nale.

în continuare au fost prezentate 
comunicările „România socialistă — 
promotoare activă a luptei împotriva 
colonialismului, a politicii de apart
heid și discriminare rasială — prof, 
dr. Grigore Geamănu, vicepreședin
te al Asociației de drept internațio
nal și relații internaționale ; „Acțiu
nea popoarelor împotriva politicii de 
apartheid, parte integrantă a luptei 
pentru progresul și civilizația între
gii omeniri" — prof. dr. Alexandru 
Bălăci, președintele Asociației pen
tru Națiunile Unite ; „Apartheidul — 

deosebire de neam. In cadrul expu
nerilor s-a arătat că idealurile pen
tru care au luptat revoluționarii de 
la 1848 și-au găsit împlinire în anii 
construcției socialiste, în opera în
făptuită de poporul român sub con
ducerea partidului comunist.

Referindu-se la actul istoric al na
ționalizării principalelor mijloace de 
producție, moment fundamental al 
revoluției socialiste în patria noas
tră. vorbitorii au evidențiat faptul 
că prin crearea proprietății socialis
te s-a deschis calea trecerii la dez
voltarea planificată a economiei na
ționale. la' industrializarea socialis
tă. Rod al politicii partidului și sta
tului nostru. în cele trei decenii care 
au trecut de la naționalizare, toate 
județele tării au cunoscut o pu
ternică dezvoltare economico-socială. 
o înflorire fără precedent — bază 
materială reală a egalității în drep
turi a tuturor oamenilor muncii, in
diferent de naționalitate. S-a men
ționat că prin înfăptuirea naționa
lizării, care a deschis larg calea pen
tru trecerea la construcția socialistă, 
clasa muncitoare si-a confirmat în 
mod strălucit rolul de clasă condu
cătoare a societății, capacitatea sa de 
a asigura progresul accelerat al pa
triei.

In telegrame adresate C.C. al 
P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
participantii la adunări îsi ex
primă adeziunea totală la politica 
internă si externă a partidului șl sta
tului nostru, sentimentele de înaltă 
prețuire și stimă fată de «ecretarui 
general al partidului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pentru neobosita 
sa activitate revoluționară în frun
tea națiunii noastre, pusă în slujba 
fericirii întregului popor, a ridicării 
României socialiste pe noi trepte de 
civilizație si afirmarea ei tot mai pu
ternică in lume.

Oamenii muncii se angajează să 
Înfăptuiască sarcinile si angajamen
tele ce si le-au asumat in întrecerea 
socialistă, pentru îndeplinirea și de
pășirea planului pe acest an si pe 
întreg cincinalul, să traducă în fap
te obiectivele Congresului al Xl-lea 
si Conferinței Naționale ale partidu
lui.

în încheierea adunărilor au avut 
loc spectacole artistice dedicate pa
triei. partidului, vieții noi pe care 
o trăiesc toți oamenii muncii din 
România, fără deosebire de naționa
litate. victoriilor strălucite dobîndite 
de poporul nostru in anii socialis
mului. (Agerpres)

fenomen anacronic al epocii contem
porane" — prof. dr. Valter Roman, 
președintele secției de științe politi
ce a Academiei de științe sociale șl 
politice ; „Aspectele juridice ale lup
tei contra apartheidului" — dr. do
cent Ioan Filip, vicepreședintele A- 
sociației juriștilor ; „Evoluția con
ceptului de om și politica de apart
heid" — prof. dr. Mircea Malița, 
membru al Academiei de științe so
ciale și politice ; „Contribuția fe
meilor la acțiunile întreprinse în 
sprijinul luptei de eliberare a po
poarelor de sub dominația colonială, 
abolirii rasismului și politicii de a- 
partheid" — Mia Groza, vicepreșe
dintă a Consiliului Național al Fe- 
meilbr ; „Cultura și arta, factori de 
promovare a prieteniei, înțelegerii 
și respectului reciproc între popoare" 
— Radu Boureanu, membru în Con
siliul de conducere al Uniunii scrii
torilor ; „Experiența României în 
lupta pentru combaterea curentelor 
retrograde, rasismului și șovinismu
lui" — prof. dr. Titu Georgescu, pro
rector al Universității — București, 
și „Acțiuni ale tineretului împotriva 
rasismului și politicii de apartheid, 
pentru solidaritate activă cu lupta 
anticolonialistă a popoarelor" — 
Radu Enache, secretar al C.C. al 
U.T.C.

Vorbitorii au reliefat faptul că 
România, care ea însăși a dus, de-a 
lungul secolelor, o luptă dîrză pentru 
independență, libertate și progfes 
social, a condamnat și condamnă cu 
hotărire politica de apartheid și dis
criminare rasială și acordă sprijin 
constant luptei împotriva colonialis
mului, neocolonialismului, politicii 
de apartheid și discriminare rasială.

în încheierea simpozionului a vor
bit. prof. dr. Ervin Hutira, prorec
tor al Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

(Agerpres)

Cronica zilei
Cu prilejul Zilei Naționale a Re

publicii Italiene, ambasadorul acestei 
țâri la București, Ernesto Mario Bo- 
lasco, a vorbit vineri la posturile 
noastre de radio și televiziune.

★

Cu prilejul comemorării lui Hriștc 
Botev, a celorlalți luptători revoluțio
nari bulgari care au căzut în lupta îm
potriva asupririi otomane, amba
sadorul Republicii Populare Bulgaria 
la București și membri ai ambasa
dei au depus, vineri dimineața, o co
roană de flori la monumentul lui 
Hristo Botev din Capitală.

Au participat Gheorghe Dumitru, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
municipal București, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, ai 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste. numeroși bucuresteni.

în aceeași zi. Todor Ralovski, mi
nistru plenipotențiar la Ambasada 
R.P. Bulgaria din București, a depus 
coroane de flori la Brăila șl Galați, 
unde au trăit și activat luptători bul
gari care s-au jertfit pentru liberta
tea poporului lor. Au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși cetățeni.

★
Prin Decret prezidențial, tovarășul 

Nicolae Oniga a fost numit ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste România în Re
publica Populară Congo in locul to
varășului Gheorghe Stoian, care a 
fost rechemat în centrala M.A.E.

(Agerpres)

A apărut 
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• SPORT • SPORT
Azi și mîine, pe stadionul 

Republicii din Capitală
Campionatele internaționale 

de atletism ale României
Pe stadionul Republicii din Capi

tală se vor desfășura astăzi și mîine 
întrecerile celei de-a 24-a ediții a 
Campionatelor internaționale de 
atletism ale României, la . care și-au 
anunțat participarea sportivi și spor
tive din 15 țări : Anglia, Austria, 
Cehoslovacia, Cuba, Elveția, Franța, 
R.D. Germană, Grecia, Iugoslavia, 
Italia, Iran, Polonia, Turcia, Ungaria 
și România.

Din rîndul oaspeților se remarcă : 
Juta Kirst (R.D. Germană), Susane 
Reeve (Anglia), Gyorgy Erdeli (Un
garia), Cardio Colon (Cuba) și Yur- 
danon Mehmet (Turcia), în timp ce 
din loturile țării noastre nu vor lipsi 
Ileana Silai, Natalia Mărășescu, Ma- 
ricica Puică, Argentina Menis, Ma
riana Suman, Hie Floroiu, Carol 
Corbu și Horia Toboc.

Astăzi concursul începe la ora 15, 
iar duminică la ora 16.

DACIADA
Vineri, pe lacul Snagov s-au în

cheiat întrecerile primei ediții a 
„Daciadei" la canotaj masculin. Iată 
învingătorii la cele 8 probe : simplu: 
N. Popa (Steaua) ; dublu vîsle — Di
namo ; 2 rame fără cîrmaci —
Steaua ; 2 plus 1 — Dinamo ; 4 plus 
1 rame — Steaua ; 4 rame — Dina
mo ; 4 vîsle — Dinamo ; 8 pluș 1 — 
Steaua.

★

Tradiționala competiție ciclistă in
ternațională „Cursa Victoriei", orga
nizată de clubul sportiv „Steaua", se 
va desfășura intre 6 și 10 iunie pe 
un traseu în lungime de 707 km, îm- 
părțiți în șase etape. Anul acesta 
cursa se va disputa sub genericul 
marii competiții naționale „Dacia- 
da“.

Alături de cei mai valoroși rutieri 
români, în frunte cu Mircea Romaș- 
canu, revelația „Cursei Păcii" unde 
s-a clasat pe locul 3, la startul în
trecerii vor fi prezenți și cicliști de 
la cluburile Legia Varșovia, Dukla 
Praga și Ț.S.K.A. Moscova.

Campionatul mondial 
de fotbal

Ieri. Ia Mar del Plata, s-a jucat 
meciul dintre Italia si Franța (con- 
tînd pentru grupa I). A învins Italia 
cu 2—1 (1—1) ; au marcat Lacombe 
(min. 1) pentru Franța și. respectiv, 
Causio (min. 29), Zacarelli (min. 52). 
Partida a fost condusă la centru de 
arbitrul român Nicolae Rainea.

Rezultatele meciurilor Tunisia — 
Mexic (grupa a Il-a) și Argentina — 
Ungaria (grupa I) nu ne-au parvenit 
pină la închiderea ediției.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Duminică își deschide porțile 

ștrandul Tineretului din Capitală, 
care va funcționa zilnic între. orele 
8 și 18. Vizitatorii au la dispoziție 
bazine cu apă caldă, dușuri și un 
stand pentru tir distractiv.

• In ziua a doua a turneului in
ternațional feminin de volei de la 
Schwerin (R.D. Germană) : Cuba — 
Cehoslovacia 3—1 ; R.D. Germană
(A) — România 3—0 (15—7, 15—7, 
15—9) ; Bulgaria — R.D. Germană
(B) 3—1.

(Urmare din pag. I)
se pună capăt situației cu totul 
anormale din trecut, cînd 80 la sută 
din potențialul industrial al României 
era concentrat în numai șase județe, 
s-a putut asigura o repartizare ar
monioasă a forțelor de producție pe 
întreg teritoriul țării, atragerea tutu
ror județelor pe orbita progresului 
economico-social ; obiectivul realiză
rii unei producții industriale de 
minimum 10 miliarde lei, stabilit de 
Congresul al Xl-lea, a fost deja rea
lizat de 26 de județe, urmind ca pină 
la sfîrșitul actualului cincinal abso
lut toate județele țării să atingă 
acest nivel.

Dezvoltarea permanentă a proprie
tății socialiste a constituit fundamen
tul trainic al ridicării continue a ni
velului de trai. Din perspectiva celor 
30 de ani care au trecut de la națio
nalizare, se poate aprecia că evoluția 
veniturilor reale ale populației, îm
bunătățirea condițiilor de viață re
flectă însăși evoluția puterii econo
mice a țării. Intr-adevăr, dezvolta
rea continuă a proprietății socialiste 
și, pe această bază, creșterea venitu
lui național în anii 1951—1976 de 
circa 11 ori au permis ca. în interva
lul amintit, veniturile totale reale ale 
populației să crească de 5,2 ori, aces
tora adăugîndu-li-se importantele 
venituri de care au beneficiat oame
nii muncii prin intermediul fonduri
lor social-culturale alocate de la 
bugetul de stat, care au crescut de 
la 211 lei în medie pe fiecare locui
tor în 1950, la peste 2 500 lei în 1977.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MARII BRITANII

Maiestății Sale REGINA ELISABETA A II-A
Palatul Buckingham — LONDRA

Cu prilejul aniversării zilei de naștere a Maiestății Voastre și a 25 de ani 
de la Încoronare, îmi este deosebit de plăcut să adresez cele mai cordiale 
și calde urări de fericire personală, de progres și prosperitate poporului 
britanic.

îmi exprim convingerea că apropiata vizită de stat In Marea Britanic 
la amabila invitație a Maiestății Voastre va reprezenta un moment important 
în dezvoltarea relațiilor tradiționale și prietenești între țările și popoarele 
noastre, spre binele păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Modernizări în vechiul
99

Reîntîlnirea cu meleagurile Marii 
Britanii oferă, desigur, vizitatorului 
imagini evocatoare, dar și prilejul 
de a înregistra apariția unor noi 
vlăstare ale arhitectonicii și urba
nisticii. ale industriei si tehnologiei, 
mutații în peisajul cercetării știin
țifice, în artă și literatură, în pro
filul comerțului exterior sau in re
lațiile de cooperare internațională. 
Se dovedește încă o dată că, de
parte de a se închista în tipare ri
gide, tradiționalismul britanic este 
receptiv la suflul nou al revoluției 
științifico-tehnice care domină a- 
ceste decenii. Proces de altfel firesc 
pentru țara de unde a pornit în 
secolele trecute „revoluția indus
trială".

Cînd vizitezi, la Filton, lingă 
Bristol, imensele hale ale societății 
de stat „British Aerospace", unde 
se nasc siluetele aerodinami
ce ale supersonicului „Concorde", 
gîndul se întoarce la locomotiva 
lui Stephenson și la alte mari in
venții și descoperiri legate de nu
mele unor corifei 
ai stiintei, ca 
Newton si Dar
win. Faraday și 
Watt, si mulți, 
multi alții. în 
fostul „atelier al 
lumii" s-a creat cu timpul o nouă 
tradiție, impusă de condițiile obiec
tive ale epocii contemporane, de 
necesitățile modernizării procesului 
de producție, pentru a păstra astfel 
Marii Britanii locul său fruntaș pe 
planul dezvoltării Industriale.

Pentru această țară, cu o popu- . 
lație care se apropie de cifra 
de 60 milioane de locuitori, expor
tul de mărfuri industriale constituie 
condiția indispensabilă a echilibru
lui și stabilității economico-financi- 
are, in contextul unei competiții 
crescînde pe piața internațională. 
De altfel, datele statistice confirmă 
tendința Marii Britanii de a-și 
consolida aceste poziții, ca una din 
principalele exportatoare mondiale 
de produse ale industriei aeronau
tice. de variate mașini-unelte. de 
autovehicule, echipament electric 
si electronic, de veritabile „bi
juterii" ale mecanicii fine, ca 
și de textile. Totodată, pentru 
a combate efectele recesiunii, au 
fost adoptate un șir de măsuri, ur
mărind, între altele, reducerea 
ratei inflației, menținerea pozițiilor 
lirei sterline pe plan internațional. 
Odată cu pașii înregistrați în a- 
ceastă direcție, în ultimii trei ani 
a fost pusă în aplicare o „strategie 
industrială" a guvernului britanic, 
avînd ca scop îmbunătățirea per
spectivelor de dezvoltare în circa 40 
de sectoare ale industriei.

Noi posibilități de acțiune în a- 
ceste direcții au oferit unele evolu
ții mai recente în economia brita
nică, la loc de frunte situîndu-se 
naționalizarea industriei construc
țiilor navale și a industriei aero
nautice, precum și înființarea 
Corporației britanice naționale a 
petrolului, prin intermediul căreia 
statul își exercită drepturile de 
participare la exploatarea resurse
lor petroliere din largul coastelor. 
Un motiv de satisfacție pentru eco
nomiștii britanici îl constituie 
ponderea crescîndă a petrolu
lui din Marea Nordului, atît 
în ce priyeste acoperirea cererii 
interne (firea jumătate din nece-

însemnări de călătorie

Cu prilejul Zilei naționale a Marii 
Britanii, Institutul român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea și 
Asociația de prietenie România- 
Marea Britanie au organizat, vineri, 
în Capitală, o manifestare culturală.

După cuvintul de deschidere, rostit 
de tovarășul Mihnea Gheorghiu, 
președintele Asociației de prietenie 
România-Marea Britanie, prof. dr. 
docent Zoe Dumitrescu-Bușulenga a 
vorbit despre dezvoltarea ascendentă 
a relațiilor culturale româno-brita- 
nice și a împărtășit impresii de că
lătorie din Anglia.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 4, 

5 și 6 iunie. In țară : Vreme în general 
frumoasă și caldă. Cerul va fi varia
bil, mal mult senin noaptea și dimi

Să mal amintim că în răstimpul 
celor trei decenii, 70 la sută din 
fondul locativ al țării s-a înnoit ; de 
la o țară cu milioane de analfabeți 
am ajuns astăzi să generalizăm 
prima treaptă de liceu. Tocmai ca o 
rezultantă a tuturor măsurilor de 
creștere a nivelului de trai, media de 
viață a crescut de la 42 de ani, cît 

Proprietatea socialista
înregistra în 1932. la 70 de ani, in 
prezent. Iată, exprimate sintetic cî- 
teva din realizările cu care poporul 
nostru se mîndrește și care ar fi fost 
de neconceput fără existenta proprie
tății socialiste și orientarea, pe a- 
ceastă bază, a tuturor restantelor de 
care dispune societatea în folosul 
poporului, al creșterii bunăstării sale.

împlinirea a 30 de ani de la națio
nalizare are loc în condițiile în care 
poporul nostru este profund angajat 
în transpunerea în viață a prevede
rilor Programului partidului, a hotă- 
ririlor Congresului al Xl-lea și ale 
Conferinței Naționale, care deschid 
noi și minunate perspective progre
sului multilateral al patriei. Potrivit 
acestor hotărîri, urmează ca, pînă la 
mijlocul deceniului următor, România 
să depășească stadiul de țară în curs 
de dezvoltare și să se înscrie în

a/ lumii11
sarul la scara economiei naționale), 
cit si in ce privește ameliorarea 
balanței de plăți a țării.

Datînd încă din perioade mai în
depărtate. relațiile dintre România 

' și Marea Britanie au cunoscut. în 
ultimii ani, un curs ascendent, fiind 
bazate pe egalitate în drepturi și 
respect reciproc. Aceste raporturi, 
care și-au găsit materializarea in 
diferite domenii — economic, poli
tic. știintifico-tehnic. cultural — au 
fost puternic stimulate de un șir 
de contacte si convorbiri rodnice 
la nivel înalt, atît în capitala 
României socialiste, cît și Ia 
Londra, avîndu-și o elocventă ex
presie politică în Declarația comu
nă semnată la București în 1975, 
important document ații pe planul 
raporturilor bilaterale, cît sl în sfe
ra vieții internaționale.

Convorbirile avute cu personali
tăți marcante din capitala britanică 
au scos în evidentă interesul viu 
cu care este așteptată in Marea 
Britanie vizita de stat pe care pre

ședintele Repu
blicii Socialiste 
România. Nicolae 
Ceaușescu. si to
varășa Elena 
Ceaușescu o vor 
efectua, peste pu

ține zile. în această tară, la invita
ția Maiestății Sale regina Elisabeta 
a II-a și a ducelui de Edinburgh.

Interlocutorii — membri ai gu
vernului, membri ai ambelor Ca
mere ale parlamentului, personali
tăți din conducerea partidelor 
laburist, conservator șl liberal, re
prezentanți de seamă ai unor 
cercuri de afaceri și ai unor mari 
firme industriale — au fost una
nimi în a-si exprima sentimentele 
de înaltă prețuire și respect față de 
președintele Nicolae Ceaușescu, 
apreciind că vizita șefului statului 
român este de natură să constituie 
un moment politic de importanță 
majoră pentru dezvoltarea relații
lor dintre cele două țări și popoare, 
pentru promovarea securității și 
cooperării în Europa.

în sentimentele de stimă si prie
tenie pe care si le nutresc unul 
fată de altul popoarele român și 
britanic. în dorința lor de a adinei 
relațiile pe multiple planuri. în 
profunda semnificație pe care opi
nia publică britanică o acordă 
apropiatei vizite a președintelui 
Nicolae Cegușescu. își găsește O 
nouă expresie adevărul confirmat 
de experiența istorică că. deosebi
rile de orînduire social-politică 
nu pot și nu trebuie să constituie 
impedimente în calea dezvoltării 
unor raporturi fructuoase atunci 
cind există voința comună de a se 
acționa în această direcție.

Binecunoscutul potențial econo
mic și tehnologic al Marii Britanii 
și remarcabilele progrese ale 
României socialiste pe calea făuri
rii unei economii moderne contu
rează perspectiva concretă a extin
derii ariei de conlucrare româno- 
britanică in diferite domenii de ac
tivitate, asigurîndu-se un caracter 
stabil, de durată, dezvoltării aces
tor raporturi. în concordantă cu 
interesele și aspirațiile celor două 
țări șl popoare, ale cauzei păcii și 
colaborării în Europa si în lume.

Liviu RODESCU

Programul manifestării s-a în
cheiat cu proiecția unor filme docu
mentare engleze.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, Con
siliului Culturii și Educației Socia
liste, oameni de artă și cultură, cadre 
didactice și studenți, un numeros 
public.

Au fost, de asemenea, prezenți 
Reginald Louis Seconde, ambasado
rul Marii Britanii la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

neața. Averse izolate de ploaie se vor 
semnala în zonele de deal și de munte. 
Vint slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 8 și 
18 grade, iar cele maxime între 22 și 
30 de grade, local mai ridicate. In 
București : Vreme frumoasă și caldă, 
cu cerul variabil, mal mult senin noap
tea și dimineața. Vînt slab. Tempera
tura în creștere.

rîndul țărilor cu un nivel mediu de 
dezvoltare, iar in continuare să se 
apropie tot mai mult de nivelul ță
rilor avansate economic ale lumii. 
Caracteristic în ceea ce privește 
creșterile cantitative preconizate este 
faptul că ele vor fi grefate pe adinei 
prefaceri calitative, vor fi însoțite 
de un adevărat salt revoluționar în 

modernizarea industriei, în creșterea 
productivității muncii și a eficienței 
economice, în ridicarea nivelului teh
nic și de competitivitate al produc
ției — toate acestea formînd conți
nutul cerinței formulate de Confe
rința Națională de a „transforma 
cantitatea într-o nouă calitate". Era 
greu de imaginat, acum 30 de ani. 
cind muncitorii au preluat din mîi- 
nile capitaliștilor o industrie slab 
dezvoltată, că într-un răstimn istoric 
scurt va putea fi parcurs un aseme
nea drum.

Corespunzător orientărilor funda
mentale ale politicii partidului nos
tru, dezvoltarea accelerată a econo
miei naționale formează baza îmbu
nătățirii tot mai substanțiale a ni
velului de trai — încheierea cu trei 
luni mai devreme a primei etape de 
sporire a retribuțiilor, în care s-a

Lucrările celui de-al XVIII-lea 
Congres al Partidului Comunist 

Finlandez
MESAJUL DE SALUT AL P.C.R.

HELSINKI 2 (Agerpres). — La 
Helsinki au continuat vineri lucrările 
celui de-al XVIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Finlandez. In 
ședința de după-amiază. tovarășul 
Paul Niculescu, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. a adresat delegaților la con
gres salutul Comitetului Central al 
P.C.R.

îmi este deosebit de plăcut — a 
spus tovarășul Paul Niculescu — să 
îndeplinesc misiunea de a vă adresa 
dumneavoastră, tuturor comuniștilor, 
oamenilor muncii finlandezi, un cald 
salut tovărășesc. împreună cu me
sajul de prietenie militantă al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
al întregului nostru popor, cu prile
jul celui de-al XVIII-lea Congres și 
al celei de-a 60-a aniversări a Parti
dului Comunist Finlandez, evenimen
te de o deosebită însemnătate în 
istoria partidului și a poporului fin
landez.

Comuniștii români, toți oamenii 
muncii din România urmăresc cu 
viu interes și profunde sentimente 
de solidaritate activitatea Partidului 
Comunist Finlandez pentru unitatea 
de acțiune a comuniștilor si socialiș
tilor. unirea tuturor forțelor munci
torești. democratice si populare. în 
lupta pentru consolidarea si lărgirea 
libertăților democratice, dezvoltarea 
economică și socială a tării. înfăptui
rea aspirațiilor de bunăstare, pro
gres si socialism ale poporului fin
landez. pentru pace și colaborare în
tre toate popoarele lumii.

Sîntem bucuroși să constatăm, că 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Finlandez se dez
voltă — în spiritul unor îndelungate 
tradiții revoluționare — bunele re
lații de prietenie, colaborare și soli
daritate frățească, bazate pe stimă, 
încredere și înțelegere tovărășească, 
pe respectarea dreptului fiecărui 
partid de a-și elabora în mod inde
pendent politica internă sl externă, 
strategia si tactica revoluționară, co
respunzător realităților si condițiilor 
specifice din propria tară. Un rol 
deosebit de important l-au avut. în 
această privință. întîlnirile și convor
birile dintre conducerile partidelor 
noastre, consultările și schimburile 
de păreri la diferite niveluri.

As dori să relev, de asemenea, cu 
satisfacție dezvoltarea continuă, pe 
multiple planuri, a relațiilor dintre 
România si Finlanda, reafirmînd ho- 
tărîrea tării mele de a acționa si in 
viitor pentru amplificarea si diver
sificarea legăturilor politice, econo
mice. tehnico-științifice. culturale și 
turistice, pentru colaborarea reciproc 
avantajoasă a țărilor noastre.

HELSINKI

PRIMUL MINISTRU AL FINLANDEI L-A PRIMIT
PE REPREZENTANTUL P.C.R.
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succes în activitatea desfășurată pen
tru dezvoltarea economică si socială 
a României.

HELSINKI 2 (Agerpreș). — Cores
pondentă de la Petre Stăncescu : To
varășul Paul Niculescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., viceprim-ministru al gu
vernului. care participă la lucrările 
celui de-al XVIII-lea Congres al 
Partidului Comunist Finlandez, s-a 
întîlnit, vineri. în clădirea Parla
mentului din Helsinki, cu Kalevi 
Sorsa. președintele Partidului Social- 
Democrat din Finlanda (P.S.D.F.), 
primul ministru al Finlandei.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-au trans
mis președintelui P.S.D.F. un salut 
cordial si cele mai bune urări de 
succes.

Mulțumind, Kalevi Sorsa a adre
sat la rîndul său tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un cald salut si urări de

tv
PROGRAMUL 1
12,00 Telex
12,05 Roman-foileton : „Familia Palll- 

ser“
13,00 Curs de limbă spaniolă
13,25 Concert distractiv
14,10 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
14.30 Agenda cultural-artlstică
15,00 Campionatul mondial de fotbal • 

Ungaria — Argentina
16.30 Săptămîna politică internă și in

ternațională
16.45 Antologia filmului pentru copil șl 

tineret : Charles Chaplin
17.45 Vară londoneză — documentar
18,40 Campionatul mopdlal de fotbal : 

Suedia — Brazilia
20.30 Telejurnal
20,50 La ordinea zilei In economie
21,00 130 de ani de la revoluția din 1848
21,20 Mari filme western : Alvarez

Kelly. Premieră pe țară
în distribuție : William Holden, 
Richard Widmark, Janice Rulle. 
Regia : Edward Dmytryk

realizat o creștere a acestora de 15,9 
—19,2 la sută, majorarea tuturor ca
tegoriilor de pensii, a alocațiilor 
pentru copii fiind semnificative 
pentru consecvența cu care se înfăp
tuiește programul de creștere mai 
accentuată a nivelului de trai în ac
tualul cincinal, adoptat de Confe
rința Națională.

Așa cum evidențiază experiența 
celor trei decenii care au trecut de 
la naționalizare, garanția că toate 
aceste obiective vor fi realizate 
punct cu punct constă în continua' 
întărire și dezvoltare a proprietății 
socialiste. Ansamblul măsurile- adop
tate de plenara C.C. al P.C'R. din 
martie a.c. în direcția perfecționării 
mecanismului economico-financiar 
prin introducerea unor noi indica
tori — producția netă și producția 
fizică — de evaluare mai exactă a 
activității economice, a îmbunătățirii 
structurilor de conducere în sensul 
întăririi autoconducerii muncitorești 
și autogestiunii unităților economice 
au ca numitor comun tocmai preocu
parea pentru o dezvoltare și mai 
rapidă a proprietății socialiste, pen
tru fructificarea pe un plan superior 
a avantajelor sale. Desigur, aseme

Au fost evocate apoi, succint, preo
cupările comuniștilor, ale tuturor 
oamenilor muncii din tara noastră 
în direcția transpunerii în viată a 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al Xl-lea si Conferinței Naționale 
ale P.C.R.

în deplin acord cu obiectivele pe 
care le urmărește pe plan intern — 
a continuat vorbitorul — România 
socialistă desfășoară o politică ex
ternă activă, adueîndu-și contribuția 
la cauza păcii și colaborării între 
popoare. Partidul nostru pornește 
de la analiza științifică. în lumina 
materialismului dialectic și istoric, a 
realităților si tendințelor ce se con
turează pe arena mondială, a mu
tațiilor care au loc în raportul da 
forte în favoarea democrației și so
cialismului. Agravarea fenomenelor 
de criză din lumea capitalistă, ac
centuarea continuă a contradicțiilor 
dintre state si grupări de state, a 
tendințelor spre o nouă împărțire a 
sferelor si zonelor de influentă, care 
creează serioase pericole pentru 
pace, impun după părerea noastră 
creșterea rolului popoarelor — indi
ferent de mărimea lor — al maselor 
largi populare, intensificarea efortu
rilor statelor, unirea pe plan natio
nal si international a tuturor forțe
lor. pentru a pune capăt politicii im
perialiste. colonialiste si neocolonia- 
liste de dominație si dictat, pentru 
lichidarea subdezvoltării sl instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. pentru a asigura drep
tul legitim al popoarelor de a-și 
hotărî de sine stătător soarta, drep
tul la o viată liberă si independentă.

România socialistă se pronunță și 
acționează cu hotărire pentru edifi
carea unui sistem trainic de secu
ritate si cooperare în Europa, pentru 
înfăptuirea unor măsuri reale, efi
ciente pe calea dezarmării. în pri
mul rind a dezarmării nucleare, pen
tru stingerea focarelor de încordare 
Si reglementarea, problemelor liti
gioase intre state pe calea politică, 
prin tratative, pentru a împiedica 
dezlănțuirea unor noi conflicte in
ternaționale.

România dezvoltă larg relațiile de 
colaborare cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
țările nealiniate, cu toate statele 
lumii, indiferent de sistemul lor so
cial. pe temeiul principiilor univer
sal valabile ale independentei și su
veranității naționale, deplinei egali
tăți în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectului si avan
tajului reciproc.

In încheiere, vorbitorul a urat 
succes deplin în desfășurarea lucră
rilor congresului. în înfăptuirea ho
tărârilor pe care acesta le va adopta.

Relevindu-se bunele raporturi sta
tornicite între România și Finlanda, 
a fost exprimată dorința comună de 
a dezvolta în continuare colaborarea 
prietenească dintre cele două țări, 
dintre P.C.R. și P.S.D.F., in folosul 
celor două popoare, al cauzei pro
gresului social, al păcii și înțelegerii 
în Europa și în lume.

Totodată, s-a efectuat un schimb 
de păreri asupra unor probleme in
ternaționale actuale.

Intilnirea. la care a fost prezent 
ambasadorul României la Helsinki, 
Constantin Vlad, s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
caracteristică relațiilor dintre cele 
două partide.

23,05 Telejurnal
23,16 Campionatul mondial de fotbal : 

Peru — Scoția

PROGRAMUL Z
20,50 La ordinea zilei în economie 
21,00 Desene animate
21,25 Tinerii și muzica lor
21,45 30 de ani de la naționalizare. 

Împliniri din viața unei uzine
22,05 Clasici al muzicii românești — 

George Ștefănescu : Uvertura na
țională ; George Enescu : Rapso
dia a II-a in Re major op. 11

22,35 Inscripții pe celuloid
23,05 Caseta cu Imagini

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA DIN 2 IUNIE 1978
Extragerea I : 30 73 55 14 59 45 

12 16 67
Extragerea a II-a : 71 19 88 39 8 

50 69 11 49
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI : 

1 100 769 lei din care 348 227 lei report 
la categoria I.

nea măsuri configurează numai ca
drul juridic, economic și financiar 
corespunzător ; pentru ca ele să con
ducă 'la rezultatele scontate este 
necesar să se acționeze cu fermitate 
pentru organizarea superioară a ac
tivității, întărirea ordinii și discipli
nei la fiecare loc de muncă. In toate 
unitățile economice există conside
rabile rezerve pe care organele co
lective de conducere au datoria să 
le pună în evidență și să le fructi
fice. Este semnificativ în acest sens 
că sporirea cu numai un singur pro
cent a indicelui de utilizare a ma
șinilor, utilajelor și instalațiilor în 
trei ramuri de bază ale economiei — 
construcțiile de mașini, chimia și 
metalurgia — echivalează la nivelul 
acestui an cu un plus de producție 
în valoare de circa 5 miliarde lei. 
De bună seamă că economiile la care 
ar conduce valorificarea rezervelor 
existente în toate ramurile și la fie
care loc de muncă ar însuma valori 
mult mai mari.

Stă in puterea fiecărui om al mun
cii ca prin îndeplinirea și depășirea 
sistematică a indicatorilor de plan, 
îndeosebi cei calitativi, prin gospo
dărirea mai judicioasă a dotării teh
nice să-și aducă o contribuție spo
rită la dezvoltarea proprietății so
cialiste, la creșterea avuției națio
nale și a venitului național și pe 
această bază la înaintarea tot mai 
rapidă a societății noastre pe drumul 
prosperității și bunăstării.

Paul DOBRESCU
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deosebită a vizitei tovarăsidui 
Nicolae Ceausescu in țări din Asia

încheierea vizitei tovarășului L. Brejnev 
in R. S. Cehoslovacă

PRAGA 2 (Agerpres). — Leonid 
Bre ine v, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., " ' ~ ..........
Sovietului 
încheiat 
prietenie . _ . ..
R. S. Cehoslovacă în fruntea unei 
delegații de partid si guvernamen-

președintele Prezidiului 
Suprem al U.R.S.S.. și-a 

vineri vizita oficială de 
pe care a efectuat-o în

tale a U.R.S.S. La încheierea vizitei, 
a fost dată publicității Declarația 
comună sovieto-cehoslovacă privind 
dezvoltarea în continuare a priete
niei si cooperării multilaterale din
tre P.C.U.S. și P.C. din Cehoslova
cia. dintre U.R.S.S. și R. S. Ceho
slovacă.

In preajma vizitei de stat a președintelui
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TOVARĂȘA

ELENA CEAUȘESCU, IN MAREA BRITANIE

„România-un prestigiu în continuă creștere, datorită 
rolului ei dinamic și constructiv in viața internațională"

Convorbiri între tovarășii 
I. B. Tito și E. Gierek

Inaugurarea „Zilelor României 
la Coventry"

Puternicul ecou internațional al vizitelor oficiale de 
prietenie pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, împreună cu 
tovarâșa Elena Ceaușescu, le-a efectuat în Republi 
ca Populară Chineză, Republica Populară Democrată

Coreeană, Republica Socialistă Vietnam, Republica 
Democrată Populară Laos și Kampuchia Democrată 
continuă să rețină atenția ziarelor, posturilor de ra
dio și de televiziune, celorlalte mijloace de informare 
în masă.

BELGRAD 2 (Agerpres). — Iosip 
Broz Tito. președintele R.S.F. Iu
goslavia, președintele U.C.I.. 
Edward Gierek. prim-secretar 
C.C. al P.M.U.P., aflat în 
oficială de prietenie în R.S.F. Iu-

și 
al 

vizită

lagoslavia, au început, vineri.
Brioni, convorbirile oficiale — infor
mează agenția Taniug. Vor fi abor
date probleme internaționale curente 
și aspecte ale cooperării bilaterale — 
precizează agenția citată.

SESIUNEA SPECIALA A ADUNĂRII GENERALE A O.N.U

Președintele României, Nicolae 
Ceaușescu — scrie într-un comen
tariu al său AGENȚIA FRANCE 
PRESSE — a avut prilejul, timp de 
două săptâmini cit au durat vizitele 
sale în Asia, să facă un amplu 
schimb de opinii cu liderii țărilor- 
gazdă, „ilustrind perfect voința Româ
niei de a cultiva prietenia pe toate 
meridianele". Președintelui român i-a 
fost rezervată o primire călduroasă 
pretutindeni, atit la Pekin, la Phe
nian. cit si la Hanoi, atit în Laos, cit 
și în Kampuchia. în Coreea, conti
nuă agenția, președintele Ceaușescu 
a sprijinit propunerile juste și echi
tabile ale Phenianului pentru unifi
carea pașnică a tării. în Kampuchia, 
primul ministru Pol Pot a mulțumit 
în cadrul unei recepții oficiale șefu
lui statului român pentru sprijinul 
acordat de tara sa Kampuchiei, sub
liniind că progresul în edificarea noii 
Kampuchii se datorează și sprijinu
lui acordat de președintele Ceaușescu. 
„Afirmarea repetată in cele cinci 
capitale a situației excelente a rela
țiilor bilaterale — conchide A.F.P. — 
a fost pentru șeful statului român un 
prilej de a sublinia importanța pe 
care Bucureștiul o acordă principiu
lui neamestecului în treburile inter
ne ale altor state, adoptat ca regulă 
de aur a relațiilor pe plan extern".

Această idee este subliniată în
tr-un comentariu și de AGENȚIA 
INDIANA DE PRESA SAMACHAR 
care, după ce face o trecere în re
vistă a aspectelor legate de vizitele 
președintelui Nicolae Ceaușescu în 
cele cinci țări socialiste din Asia, se 
referă la dialogul româno-indian pri
lejuit de scurta vizită a înalților soli 
ai poporului român în capitala Indi
ei, Delhi, unde au fost întimpinați de 
primul ministru. Morarii Desaj. în 
cadrul convorbirilor cu primul mi
nistru indian, relevă agenția citată, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
subliniat politica externă indepen
dentă a României și dreptul națiu
nilor mici la independență și la o 
politică externă independentă.

într-o relatare asupra mitingului 
prieteniei organizat la Hanoi, AGEN
ȚIA ASSOCIATED PRESS preia 
ample extrase din cuvîntarea pre
ședintelui Nicolae Ceabșescu. Șeful 
statului român — scrie între altele 
agenția — a afirmat că țara sa mili
tează pentru dezvoltarea relațiilor 
cu toate țările socialiste în spiritul 
solidarității, stimei și respectului re
ciproc, pentru promovarea unor ra
porturi de tip nou pe plan interna
țional, pentru cauza progresului, so
cialismului și păcii. în acest context, 
el și-a exprimat dorința și speranța 
că problemele care s-au ivit in re
lațiile dintre unele state vor fi solu
ționate prin tratative directe intre 
părțile interesate.

AGENȚIA AMERICANA U.P.I. 
notează intr-o relatare a sa despre 
vizita în R.S. Vietnam : „Președin
tele Nicolae Ceaușescu a părăsit 
Hanoiul însoțit de uralele a zeci de 
mii de vietnamezi și de bunele urări 
ale înaltelor oficialități vietnameze, 
după o vizită de prietenie încunu
nată de succes". Vietnamul și Româ
nia au semnat Declarația comună 
privind întărirea continuă a priete
niei și solidarității, dezvoltarea co
laborării dintre cele două partide 
comuniste și guvernele țărilor res
pective.

AGENȚIA BRITANICA REUTER 
citează din toasturile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Considerăm 
că in lumea de azi sint mai 
actuale decit oricînd principiile so
cialismului științific, potrivit căro
ra nu poate fi liber și nu se poate 
dezvolta în mod corespunzător un 
popor care asuprește alte popoare, 
care nu respectă dreptul la viață li
beră al celorlalte națiuni. Iată de ce 
o cerință arzătoare a vieții interna
ționale contemporane este promova
rea fermă în practică a principiilor 
respectului independentei si suvera
nității popoarelor, neamestecului in 
treburile interne Si avantajului re
ciproc. renunțării la forță si la ame
nințarea cu forța, conlucrarea liberă, 
în spirit de deplină egalitate intre 
toate națiunile".

Vizitele președintelui Nicolae 
Ceaușescu in Asia — remarca într-un 
comentariu al său RADIO LONDRA 
— sint „de o mare importantă di
plomatică". „Prestigiul sporit de care 
se bucură România datorită rolului 
internațional atit de important pe 
care il joacă — se subliniază in co
mentariu — dovedește nu numai a- 
vantajele politicii de independență.

dar slujește, de asemenea, să afirme 
și să consolideze această indepen
dență".

De asemenea, în articolul său 
„Ceaușescu la Pekin", ziarul „L’HU- 
MANITE", organul Partidului Comu
nist Francez, relevînd „importanța 
excepțională" acordată in R.P. Chi
neză vizitei inalților soli ai poporului 
român, subliniază aceleași principii 
ale independentei, suveranității și 
neamestecului în treburile interne 
ale altor state pe care se funda
mentează politica externă a Româ
niei.

Președintele României. Nicolae 
Ceaușescu — scrie la rîndul său „LE 
FIGARO" — a denunțat pericolele 
confruntării blocurilor militare anta
goniste în Europa și a luat poziție 
împotriva accentuării tendințelor de 
reîmpărțire a lumii in sfere de in
fluență, subliniind în context solida
ritatea țării sale cu toate țările în 
curs de dezvoltare si țările nealini
ate.

O remarcă similară face si cotidia
nul „AVANTI", organul Partidului 
Socialist Italian. Liderul român — 
scrie ziarul — a insistat asupra di
ficultăților prin care trece Europa, 
descriind în mod deschis drept ne
satisfăcătoare rezultatele recen
tei Conferințe de la Belgrad. 
Noi considerăm — citează ziarul — 
că este necesar să întărim lupta po
poarelor pentru aplicarea completă a 
documentelor de la Helsinki, „Im
portanța pe care președintele 
Ceaușescu o acordă Actului final de 
la Helsinki — conchide „Avânți" — 
are o valoare generală si indică 
hotărirea României de a se continua 
calea negocierilor". în același spirit 
inserează extrase din cuvîntările 
rostite de președintele Nicolae 
Ceaușescu in timpul vizitelor in cele 
cinci țări socialiste din Asia si ziarele 
belgiene „LA VALLONIE" si „DE 
STANDAARD".

Ecouri deosebit de elogioase con
tinuă să apară în presa din țările 
socialiste vizitate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și de tovarășa 
Elena Ceaușescu, unde amintirea 
momentelor trăite alături de solii 
poporului român se menține vie, 
puternică.

AGENȚIA CHINA NOUA, ziarul 
„JENMINJIBAO" și celelalte mij
loace de informare în masă chineze 
au relatat amplu toate momentele vi
zitelor inalților soli ai României in 
R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană. R.S. 
Vietnam, R.D.P. Laos și Kampuchia 
Democrată, convorbirile tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu conducătorii de 
partid și de stat din țările-gazdă. au 
preluat ample extrase din toasturile 
și cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. subliniind profunda lor 
semnificație, realismul și caracterul 
constructiv al gindirii politice si ac
tivității dinamice a secretarului ge
neral al partidului nostru pe plan in
ternațional.

Sub titlul „Un nou capitol in prie
tenia și cooperarea coreeano-română 
bazată pe independență". ziarul 
„NODON SINMUN" din R.P.D. Co
reeană a consacrat rezultatelor vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. la 
Phenian, un editorial în care se 
arată : „Poporul nostru este satisfă
cut de vizita rodnică și incununată 
de succes a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu in țara noastră si salută 
cu căldură rezultatele vizitei. în 
cursul vizitei sale oficiale au avut 
loc convorbiri între președintele Kim 
Ir Sen și președintele Nicolae 
Ceaușescu. exprimindu-se o deplină 
identitate de vederi asupra probleme
lor discutate. Tovarășul Kim Ir Sen și 
stimatul tovarăș Nicolae Ceaușescu au 
semnat declarația comună cu privire 
la adincirea prieteniei și solidarității 
si dezvoltarea cooperării frățești în
tre Partidul Muncii din Coreea si 
Partidul Comunist Român și între 
R.P.D. Coreeană și Republica Socia
listă România.

Publicarea declarației comune 
constituie o puternică demonstrare a 
justeței politicii independente pro
movate de cele două partide si țări 
ale noastre si a vitalității invincibile 
a prieteniei si solidarității bazate pe 
independență. Acest document reflec
tă tendința epocii noastre, o epocă a 
independentei. El corespunde nu nu
mai intereselor fundamentale ale 
popoarelor din cele două țări, ci și 
dorinței popoarelor lumii care luptă 
pentru pace, democrație, indepen
dentă națională si socialism.

Relațiile prietenești dintre po
poarele coreean si român au o tra

diție îndelungată. Relațiile priete
nești dintre cele două țări ale noas
tre, bazate pe egalitate deplină și 
independență, sint relații cu adevărat 
tovărășești si frățești. După cum a 
demonstrat cu claritate vizita recen
tă, relațiile dintre cele două țări, 
Coreea si România, se dezvoltă ex
celent, deoarece cele două partide 
ale noastre susțin cu fermitate prin
cipiul apărării independentei si res
pectului reciproc.

Cele două țări. Coreea și România, 
ținînd sus stindardul independentei 
în Asia și Europa accelerează cu 
vigoare construcția socialistă si dez
voltă în mod strălucit relațiile de 
prietenie și cooperare. Aceasta con
tribuie la întărirea forțelor socialiste 
ale lumii si constituie un imbold 
pentru țările care și-au dobîndit de 
curind independenta să năzuiască 
spre socialism.

Exprimînd sprijinul deplin si soli
daritatea fată de cauza reunificării 
naționale a poporului nostru, tova
rășul Nicolae Ceausescu s-a opus cu 
tărie complotului „celor două Coreei" 
urzit de forțele scizioniste interne si 
externe, s-a pronunțat pentru retra
gerea tuturor trupelor străine din 
Coreea de sud, exprimîndu-și hotă
rârea de a continua activitățile pe 
arena internațională pentru înfăp
tuirea propunerii noastre rezonabile 
de reunificare a tării. Aceasta con
stituie o mare încurajare pentru po
norul nostru în lupta pentru victoria 
deplină a socialismului și grăbirea 
reunificării independente si pașnice 
a tării".

într-un editorial al său. ziarul 
vietnamez „NHAN DAN" scrie că 
rezultatele vizitei oficiale de priete
nie efectuate in R. S. Vietnam de 
către secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu. „consti
tuie o nouă contribuție la întărirea 
relațiilor de prietenie dintre cele 
două țări". Ziarul subliniază. între 
altele, că în declarația comună semna
tă la încheierea vizitei, președintele 
Nicolae Ceaușescu a arătat că si în 
viitor România va continua să-și 
manifeste solidaritatea, să sprijine 
și să ajute poporul vietnamez în 
construirea socialismului. Le Duan, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Vietnam, mulțumind, a adresat po
porului român urări sincere de a 
obține realizări și mai mari in înfăp
tuirea hotărârilor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale Partidului Comunist Român.

POSTUL DE RADIO LAOȚIAN, 
într-un comentariu în care a prezen
tat rezultatele rodnice ale vizitei 
înalților soli ai poporului român și 
ale convorbirilor purtate la Vien
tiane cu conducătorii de partid si de 
stat ai R.D.P. Laos. subliniază 
atmosfera sărbătorească ce a domnit 
în acele zile în capitala țării-gazdă. 
„Fluturind drapelele naționale ale 
Laosulul sl României si ridicind 
deasupra capetelor buchete de flori — 
se spune in comentariul postului de 
radio — aproape 10 000 de locuitori 
din Vientiane au infruntat ploaia, 
aliniindu-se de-a lungul străzilor de 
la casa de oaspeți pină Ia aeroport 
pentru a-si lua rămas bun de la 
distinșii oaspeți români".

Subliniind că vizita oficială de 
prietenie a președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Kampuchia Democrată 
„reprezintă o nouă etapă superioară 
in relațiile dintre Kampuchia si 
România, care nu va intirzia să dea 
un impuls și mai puternic dezvoltă
rii lor", postul de radio „VOCEA 
KAMPUCHIEI DEMOCRATE" a re
latat amplu rezultatele fructuoase ale 
dialogului româno-kampuchian la ni
velul cel mai înalt. „Cele două părți 
— s-a arătat in comentariu — au 
susținut unanim că relațiile dintre 
toate partidele și țările trebuie să fie 
întemeiate pe principiile egalității, 
respectării mutuale a independenței 
și suveranității, pe dreptul popoare
lor de a-și hotărî propriul destin si 
de a-si alege calea proprie de dez
voltare. fără amestec din afară. Pe 
această bază, relațiile de prietenie si 
cooperare dintre cele două partide 
și țări — Kampuchia și România — 
se vor dezvolta si consolida cu sigu
ranță fără încetare. Cele două părți 
au opinii identice cu privire la fap
tul că numai prin apărarea autentică 
a independenței și suveranității pro
prii este posibil ca o țară să-și con
tinue construcția socialistă".

NAȚIUNILE UNITE. Trimisul spe
cial Agerpres transmite: în Adunarea 
Generală a O.N.U. continuă dezba
terile generale ale sesiunii speciale 
consacrate dezarmării.

Verdictul istoriei și al generațiilor 
viitoare nu ne va cruța și va fi im
placabil dacă rezultatele acestei se
siuni vor fi mai mici decit ecourile 
discursurilor noastre sau ale decla
rațiilor de bune intenții — a decla
rat președintele Portugaliei, Antonio 
Ramalho Eanes. 
mării, a spus el, nu trebuie să omi
tă aspirațiile și interesele națiunilor 
mici. Ele trebuie să aibă dreptul de 
a interveni în rezolvarea oricărei 
chestiuni de interes vital pentru 
securitatea lor". O soluționare dura
bilă a problemei securității interna
ționale, a continuat președintele por
tughez, necesită reducerea arsenale
lor nucleare și suspendarea imediată 
a experimentelor cu arme atomice, 
sub un sistem internațional eficient 
de control. In opinia Portugaliei, 
Națiunile Unite trebuie să joace un 
rol central în efortul internațional 
de dezarmare. O.N.U., a accentuat el, 
trebuie să fie implicată în întregul 
proces de dezarmare, „de la înche
ierea tratatelor la aplicarea lor și Ia 
schimbul sistematic de informații", 
în același timp, procesul dezarmării 
nu va putea fi înfăptuit cu succes in 
cadrul unui sistem economic interna
țional injust, care generează tensiuni 
cu repercusiuni de anvergură mon
dială. Procesul dezarmării este, tot
odată, Incompatibil cu relațiile de 
dominație, cu presiunile politice și 
militare vizind restaurarea colonia
lismului in forme mai agresive și 
mai perfecționate.

în discursul său, ministrul aface
rilor externe al Algeriei, Abdelaziz 
Bouteflika. s-a referit pe larg la pro
porțiile cursei înarmărilor, in special 
a celor nucleare, și la marile primej
dii pe care aceasta le generează 
pentru pacea și securitatea mondia
lă. Subliniind imperativul unor mă
suri practice de dezarmare. în primul 
rînd de dezarmare nucleară, vorbi
torul a arătat că acestea sint recla
mate de necesitatea de a se comple
ta destinderea politică cu destinderea 
militară.

Referindu-se la situația din Africa, 
vorbitorul a atras atenția asupra fo
carelor de tensiune din regiune, ge
nerate și alimentate de politica im
perialistă. bazată pe forță, arătind 
că aceste focare atestă „o recrudes
cență a metodelor ce poartă în sine 
toate caracteristicile unei politici de 
recuceriri coloniale".

El a subliniat că această politică 
reprezintă o gravă amenințare pen
tru independenta națională si politica 
de nealiniere a statelor africane. 
„Popoarele Africii — a continuat vor
bitorul — vor fi unanime în a respin
ge noile manevre imperialiste. în a 
împiedica transformarea acestui con
tinent intr-un teatru al războiului 
rece".

Referindu-se \la problemele aflate 
în atenția sesiunii speciale. Abdela
ziz Bouteflika s-a pronunțat pentru 
interzicerea experiențelor cu arme 
nucleare, pentru stoparea evoluției 
tehnologice a armamentelor, interzi
cerea amplasării de arme nucleare pe 
teritoriul altor țări, distrugerea com
pletă a arsenalelor nucleare.

„Datoria O.N.U.. a arătat 
trul de externe algerian. este 
spori eforturile în direcția 
cursei vertiginoase a înarmărilor și 
in primul rînd pentru a se ajunge 
la interzicerea creării unor noi tipuri 
si sisteme de arme de nimicire în 
masă".

în legătură cu mecanismele de ne
gocieri, Bouteflika a spus că „pro
blema democratizării Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva este 
urgentă". „Un organ de negocieri 
eficace — a continuat el — impune 
reprezentarea tuturor elementelor 
geografice și politice ale comunității 
internaționale". „Toate statele pose
soare de arme nucleare trebuie să 
participe la activitățile unui aseme
nea organism".

„Negocierile asupra dezarmării nu
cleare — a declarat ministrul de ex
terne al Austriei. Willibald Pahr. in
teresează securitatea tuturor țărilor, 
si de aceea comunitatea națiunilor 
are dreptul de a fi informată asupra 
lor". Declarindu-se pentru un rol 
mai activ și mai eficient al O.N.U. 
în eforturile de dezarmare, vorbito
rul a sprijinit propunerile menite să 
permită Comitetului politic al Adu
nării Generale o abordare mai largă

„Strategiile dezar-

minis- 
de a-și 
opririi

• A EXISTAT CONTI
NENTUL PACIFICA ? In 
trecutul geologic al planetei 
noastre ar fi existat un conti
nent, Pacifica ; în urmă cu 
circa 100 milioane ani, purtat de 
mișcarea derivei continentale, 
el s-ar fi ciocnit de partea nord- 
estică a Eurasiei. A luat atunci 
naștere un lanț muntos a cărui 
fragmentare a dus la formarea 
Mării Japoniei și a arhipelagu
lui nipon. Acest model geologic 
a fost conceput de un grup de 
oameni de știință din mai multe 
țări in cadrul unei conferințe 
internaționale pe teme de geo- 
dinamică, ce a avut loc la Tokio. 
Conform acestei ipoteze, frag
mente din vechiul continent s-ar 
mai găsi azi și sub forma cen
turii muntoase din jurul Ocea
nului Pacific ; ele formează ma
sivele muntoase din Alaska și 
au influențat configurația între

gii coaste vestice a celor două 
Americi.

© DARUL LUI PI
CASSO. în testamentul său, 
marele pictor a dăruit Muzeului 
Louvre întreaga sa colecție per
sonală, cuprinzind peste 60 de 
pinze și desene ale maeștrilor 
pe care îi iubea cel mai mult 
— de la Cezanne, pentru care 
avea o mare admirație, pină la 
Braque, părinte al cubismului, 
alături de insuși Picasso. Au 
trebuit să treacă cinci ani de la 
dispariția sa — cinci ani de for
malități juridice, dar și de mi
găloase lucrări consacrate cata- 
logăi-ii, curățirii și restaurării 
prețioaselor capodopere — pen
tru ca publicul să aibă posibi
litatea să admire donația Pi
casso. Fiecare din operele ce-i 
alcătuiau colecția personală re
prezenta, pentru el, o amintire, 
marca, într-un fel, una din eta

pele propriului său itinerar ar
tistic. „Pictorul este un colec
ționar care își constituie o co
lecție executind el insuși ta
blourile pe care le admiră la 
alții" — obișnuia să spună ma
rele artist catalan.

• CU GÎȘTELE NU-I 
DE GLUMIT... Aimata bel
giană — relatează ziarul „Li- 
bre Belgique" —■ a găsit un 
mijloc eficace și economic de a 
întări paza uneia din bazele sale 
de rachete. în acest scop s-a 
recurs la un cird de... gîște, 
care, la cel mai mic zgomot, 
reacționează într-un mod atît 
de prompt și cu atita vehe
mență. incit se dovedesc cei mai 
buni paznici —- exact cum s-a 
întâmplat cu milenii în urma, 
cînd, datorită lor, a fost salvat 
Capitoliul. Unul .din ofițerii su
periori belgieni a explicat avan
tajele metodei folosite : „Giș-

tele stau de pază 24 de ore 
din 24. Nu cer nici un sa
lariu, nici recuperarea ore
lor prestate. In plus, în caz 
de nevoie, pot contribui la îm
bunătățirea alimentației trupei. 
Altceva mai bun am putea 
găsi ?“. Ziarul amintit relatează, 
de asemenea, că un soldat a- 
merican care a încercat să intre 
în incinta bazei a fost serios 
mușcat de una din giște care — 
scrie cu malițiozitate „Libre 
Belgique" — nu cunosc decit 
limba flamandă, fiindu-le străin 
și neplăcut la auz limbajul 
N.A.T.O...

• FIERUL ÎN ALI
MENTAȚIE. După 10 ani de
studii sistematice asupra ali
mentației populației globului.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA

șl mai detaliată a problemelor dezar
mării și s-a pronunțat pentru adop
tarea unor metode de lucru, pentru 
Comitetul de la Geneva, care să-i 
garanteze eficienta si să permită 
mai multor state să participe la ne
gocierile sale.

Primul ministru al Luxemburgului. 
Gaston Thom, după ce a evocat ma
rea periculozitate pe care o repre
zintă acumularea continuă de arma
mente. în special de arme nucleare 
din ce în ce mai sofisticate, a adre
sat un apel tuturor guvernelor „să 
reafirme cu tărie, la încheierea se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrată dezarmării, vo
ința lor politică si hotărirea de a 
contribui la procesul de dezarmare 
prin acțiuni concrete".

Dezbaterile sesiunii speciale — a 
declarat Gaston Thorn — trebuie ur
mate de acțiuni concrete.

Adresdndu-se sesiunii, directorul ge
neral al A.I.E.A., Sigvard Eklund, 
a subliniat importanta. îndeosebi pen
tru țările în curs de dezvoltare, a 
utilizării energiei nucleare în scopuri 
pașnice. Pronuntîndu-se împotriva 
ridicării de obstacole artificiale în 
calea accesului tuturor statelor la 
tehnologia atomului pașnic, ei a re
marcat. că „este necesar să se creeze 
condițiile pentru un transfer eficace 
de tehnologie nucleară către țările în 
curs de dezvoltare si industrializate 
ale căror condiții economice permit 
introducerea acestei tehnologii în 
balanțele lor energetice".

Au mai luat cuvîntul reprezentanții 
Columbiei, Etiopiei, Israelului si Fin
landei,

Prezentînd. In cadrul lucrărilor Co
mitetului plenar al sesiunii, un ra
port asupra activității de elaborare, 
sub egida O.N.U.. a unui studiu pri
vind legătura dintre dezarmare si 
dezvoltare. Inga Thorsson. subsecretar 
de stat pentru problemele dezarmării 
al Suediei, președinta grupului de 
exporti care întocmește studiul res
pectiv. a subliniat in mod deosebit 
contribuția românească la elaborarea 
acestui document. Ea a relevat că 
studiul, realizat la inițiativa Româ
niei. privind consecințele economice 
si sociale ale cursei înarmărilor si 
cheltuielilor militare, ca si participa
rea președintelui grupului de expert! 
care, a alcătuit acest studiu, prof. 
Gh. Dolgu. la pregătirea noului 
studiu, privind legătura dintre dezar
mare si dezvoltare, „au permis uti
lizarea experienței cîstigate de acest 
grup de exporti si fondarea propu
nerilor privind noul studiu pe con
cluziile raportului realizat de ei“.

LONDRA 2 (Agerpres). — în Ma
rea Britanie continuă în aceste zile 
șirul manifestărilor prilejuite de a- 
propiata vizită de stat a președin
telui Nicolae Ceaușescu, împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, la in
vitația Maiestății Sale Regina Elisa- 
beta a Il-a și a ducelui de Edin
burgh.

Municipalitatea din Coventry, ■ oraș 
înfrățit cu Galațiul, a inaugurat, la 
2 iunie, „Zilele României la Coven
try", complex de acțiuni cultural ar
tistice menite să marcheze apropiata 
vizită de stat a președintelui Româ
niei.

în cadrul festivității de inaugura
re. organizată la sediul primăriei o- 
rașului, pavoazat cu drapelele na
ționale ale Republicii Socialiste 
România și Regatului Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, lordul 
primar, Charles Maxwell, a relevat, 
în alocuțiunea sa de deschidere, în
semnătatea deosebită a acestui eve
niment, subliniind : vizita de stat a 
președintelui Nicolae Ceaușescu va 
reprezenta un moment memorabil in 
cronica relațiilor britano-române, iar 
rezultatele vizitei vor contribui la 
stringerea și intensificarea legături
lor în toate domeniile dintre cele 
două țări, la întărirea relațiilor de 
prietenie dintre orașele noastre în
frățite, Coventry și Galați.

Cu acest prilej, lordul primar a e- 
vocat bunele legături de prietenie 
dintre municipalitatea din Coventry 
și Galați, intensificarea schimbului 
de delegații dintre cele două orașe.

care a contribuit la o mai bună cu
noaștere reciprocă a posibilităților 
existente pentru realizarea în comun 
a unor acțiuni de cooperare econo
mică.

în cuvîntul său, Nicu Bujor, con
silier la Ambasada României la Lon
dra, a relevat evoluția ascendentă a 
relațiilor bilaterale, perspectivele 
largi pe care le va deschide acest e- 
veniment de însemnătate istorică.

La festivitățile de deschidere a „Zi
lelor României la Coventry" au par
ticipat oficialități municipale, per
sonalități din domeniul social-politic 
și cultural, oameni de afaceri repre- 
zentind firme care au relații cu în
treprinderi romanești, o numeroasă 
asistență.

în cadrul manifestărilor organiza
te la Coventry, la Biblioteca centra
lă a orașului a fost deschisă o ex
poziție de carte românească. La loc 
de frunte sint prezentate operele to
varășului Nicolae Ceaușescu. precum 
și volumele autorilor britanici des
pre personalitatea și activitatea pre
ședintelui României.

„Zilele României la Coventry" in
clud, de asemenea, expoziții fotodo- 
cumentare prezentînd imagini din 
România, proiecții de filme privind 
aspecte din viața și activitatea po
porului nostru, tradiții ale artei 
populare românești.

Frumusețea și bogăția folclorului 
românesc vor fi prezentate locuito
rilor orașului Coventry cu prilejul 
mai multor spectacole susținute de 
cunoscutul ansamblu folcloric 
lușul" din Scomlcești.

Ziarul grec „Exormisi" elogiază gindirea 
și activitatea politică 

ale președintelui Nicolae Ceaușescu
ATENA 2 (Agerpres). — într-un 

articol intitulat „România — gigan
tică activitate diplomatică avind ca 
obiectiv destinderea și colaborarea 
internațională", ziarul grec „EXOR
MISI" subliniază că „astăzi. Româ
nia și președintele Nicolae Ceaușescu, 
gratie activității sale diplomatice 
continue și intense, se află în pri
mele rinduri ale actualității interna
ționale".

După ce expune principiile ce stau 
la baza politicii externe a României, 
reluind in acest scop extrase din cu
vîntările rostite de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ziarul grec subliniază : 
„Gîndirea in continuă evoluție și ho
tărirea politică a poporului României 
și a conducătorului său avansează, 
formulind noi principii și teze, in in
teresul cauzei independentei naționa
le a popoarelor și al îmbogățirii teo
riei și practicii dreptului internațio
nal, in interesul coexistentei paș
nice".

Astfel, adaugă ziarul citat, putem 
spune că România proclamă in poli
tica sa de coexistentă pașnică prin
cipiul activității diplomatice îndrăz
nețe. teorie întru totul democratică, 
formulată 
20 august 
rostită in 
populare,

de șeful statului român la 
1971, într-o cuvîntare 

cadrul unei mari adunări 
desfășurate în capitala ță-

rii. Cu acest prilej — amintește zia
rul — domnul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că popoarele trebuie să fie 
bine informate asupra esenței și con
ținutului negocierilor diplomatice, 
pentru că numai astfel vor avea po
sibilitatea să lupte și să impună, in 
problemele internaționale. soluții 
care să corespundă aspirațiilor lor, 
cauzei libertății și dezvoltării inde
pendente a tuturor națiunilor lumii. 
Un alt principiu susținut de Româ
nia este acela potrivit căruia orice 
armată nu poate fi răspunzătoare 
decit în fața propriului său popor — 
arată „Exormisi", menționind că 
acest principiu, pe care România il 
proclamă într-un mod atît de cura
jos, este condiția sine qua non atât 
pentru independenta națională, cit 
și pentru suveranitatea popoarelor.

Principiul suveranității asupra bo
gățiilor naționale, susținut de Româ
nia. a fost formulat de președintele 
Nicolae Ceaușescu și in interviurile 
acordate unor ziare americane si bri
tanice, încă din 1973 — observă zia
rul citat, care conchide : „Rezumînd, 
am putea spune că, prin politica sa 
externă și printr-o activitate diplo
matică gigantică. România promovea
ză, in mod responsabil si constructiv, 
cauza destinderii, a colaborării si a 
păcii internaționale".

agențiile de presă transmit
Mesajul președintelui

Italiei. în tradiționalul mesaj adre
sat Forțelor Armate naționale cu 
ocazia aniversării Zilei Republicii, 
președintele Giovanni Leone subli
niază, intre altele, că in prezent 
Italia trece printr-unul dintre cele 
mai grave momente ale istoriei sale 
democratice datorită pericolului pe 
care îl prezintă escaladarea vio
lentei. Față de încercările de in
timidare ale unor grupuri mino
ritare, față de atacurile împotriva 
republicii — conchide mesajul pre
zidențial —, statul trebuie să dea un 
singur răspuns, inflexibil și hotărît 
pentru garantarea democrației, un 
răspuns comun al tuturor cetățenilor 
pentru a contribui la apărarea cuce
ririlor Rezistenței, la care poporul 
italian nu va renunța niciodată.

Cooperare americano-so- 
vietică. specialist din u.r.s.s. și 
S.U.A. urmează să efectueze în cu
rind, in cadrul unor acțiuni core
late, lansări de rachete meteorolo
gice și geofizice — informează agen
ția T.A.S.S. Obiectivul urmărit va 
consta în studierea influenței radia
țiilor solare asupra păturilor superi
oare ale atmosferei, precum și in 
compararea metodelor sovietică și a- 
mericană de determinare a intensi
tății fluxurilor-de electroni și protoni 
ce pătrund in partea inferioară a io- 
nosferei.

Intr-un raport al secre
tarului general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, dat publicită
ții la New York, se subliniază ne-

în saloanele Primă
riei Parisului a avut 
loc o ceremonie con
sacrată sărbătoririi ar
tistei Elvira Popescu, 
in cadrul căreia Jac
ques Chirac, in calitate 
de primar, i-a inminat, 
in numele președinte
lui Republicii Fran
ceze, decorația „Ordi
nul National al Meri
tului", clasa „Mare

ofifer". Intr-un discurs 
foarte călduros, Jac
ques Chirac a elogiat 
strălucita carieră a El- 
virei Popescu, marile 
sale creații teatrale. 
Primarul Parisului a 
amintit că artista s-a 
născut și și-a făcut 
educația in România, 
formindu-se la presti
gioasa școală de acto
rie din București.

O numeroasă asis
tentă, -formată din oa
meni de cultură și artă, 
personalități ale vieții 
pariziene, a aplau
dat îndelung emo
ționantul moment al 
luminării decorației. La 
ceremonie a asistat 
Corneliu Mănescu, am
basadorul României la 
Paris.

cesitatea transpunerii în viață a pre
vederilor Declarației privind acorda
rea independenței țărilor și popoare
lor coloniale în ce privește drepturi
le naționale ale poporului palesti
nian și a acordării de asistență mul
tilaterală pentru exercitarea dreptu
rilor acestui popor.

Atentat la Madrid.
mulți necunoscuți au deschis, vineri, 
foc de armă in plin centrul capitalei 
spaniole asupra automobilului amba
sadorului Turciei la Madrid — infor
mează agențiile internaționale de 
presă. Nekla Kuneralp. soția amba
sadorului, Besir Balcioglu, fratele 
acesteia, el însuși fost ambasador al 
Turciei la Oslo și Khartum, care se 
aflau in automobil, precum și șoferul 
automobilului au fost uciși. O decla
rație a oficiului guvernatorului ora
șului Madrid precizează că autorii 
atentațului Sint, după cît se pare, 
trei persoane neidentificate.

Inundații în Austria infe
rioară. Daunele provocate de inun
dațiile ce s-au produs în Austria In
ferioară, ca urmare a ploilor abun
dente, însoțite de grindină, depășesc 
suma de 50 milioane de șilingi. După 
cum s-a precizat oficial la Viena, din 
cauza ploilor intermitente, nivelul a- 
pelor din această regiune s-a ridicat 
cu circa 2 metri.

experți al Organizației Mondiale 
a Sănătății (O.M.S.) au ajuns la 
concluzia că principalul mi
neral a cărui carență se con
stată cel mai des este fierul 
(absenta acestuia duce, după 
cum se știe, la anemie). 
Mai mult de jumătate din popu
lația globului — atît în țările 
sărace, cit și in cele cu un nivel 
ridicat de trai — suferă de lip
sa acestui mineral vital. Cei 
afectați sint copiii și femeile, a- 
cestea din urmă dispunind de 
rezerve mai sărace de fier decit 
bărbații. Necesarul de fier spo
rește în anumite situații, ca, de 
pildă, după boli infecțioase, he
moragii sau naștere, precum și 
în perioada lactației, iar la co
pii în perioada de creștere. Cau
za acestei situații o constituie, 
pe de o parte, subnutriția, pe

de alta, „sofisticarea" alimen
tației. Remediul îl constituie o 
hrană bogată in fier — in spe
cial carnea de vită și ficatul. 
Contrar părerii răspîndite, spa
nacul nu este de prea mare a- 
jutor, intrucit fierul pe care il 
conține, deși în cantitate impor
tantă, nu este lesne asimilabil 
din cauza unor legături chimice 
care se desfac cu multă greu
tate.

• CONCERT NEO
BIȘNUIT. In cunoscuta sală 
de concerte „Carnegie Hall" din 
New York a avut loc, nu de 
mult, un concert unic în felul 
său, dat de celebrul pianist Vla
dimir Horowitz, considerat ca 
un adevărat urmaș al lui Liszt : 
cele 2 800 de locuri au fost re
zervate, în întregime, numai 
melomanilor din afara con
tinentului nord-american. în-

tr-adevăr, Horowitz, astăzi in 
virstă de 73 de ani, re
fuză să părăsească Statele Uni
te, unde locuiește. în aceste 
condiții, la cererile insistente 
ale admiratorilor săi din întrea
ga lume, marele pianist a avut 
ideea originală de a le oferi a- 
cest concert sui-generis, la 
care au fost admise doar per
soane din străinătate. Deși a- 
ceasta a presupus o deplasare 
obositoare — și, firește, costisi
toare ! — în după-amiaza con
certului sala era ocupată pină 
la ultimul loc. Horowitz este, în 
felul său, un original care și-a 
organizat viața cu tot atita pre
cizie cum sint aranjate notele 
pe un portativ : recitalurile sale 
încep întotdeauna la ora 16,00, 
după fiecare masă doarme timp 
de 30 minute și primește pe zia
riști numai la orele 9,30 dimi
neața sau 16,30 după-amiaza (fi

rește, atunci cînd nu dă con
certe).

• TRANSFUZII RA
PIDE. în cazul unor intervenții 
medicale de urgență, minutele, 
chiar secundele, pot decide soar
ta unui om. în vederea efectuă
rii unei transfuzii, este necesară 
o analiză a sîngelui, ce durează 
în mod normal 40 de minute. O 
reducere a acestui interval la 
doar 10 minute este asigurată 
acum printr-o nouă metodă de 
stabilire a caracteristicilor san
guine, pusă la punct de un spe
cialist norvegian. Singelui luat 
pentru analiză i se adaugă un 
poliester denumit „flbrinactiv", 
care permite separarea sîngelui 
în fibrină, ser și globule roșii, 
fără a fi necesară scurgerea in
tervalului pentru coagulare.
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