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REDUCEREA CHELTUIELILOR 
MATERIALE - 

o pirghie importantă pentru 
creșterea producției nete

Măsurile adoptate de Plenara C.C. 
al P.C.R. din 22—23 martie a.c. cu 
privire la perfectionarea conducerii 
Si planificării economico-financiare 
se află în centrul atenției întregului 
colectiv de la întreprinderea textilă 
..Moldova" din Botoșani, acestea 
fiind analizate temeinic in vederea 
asigurării condițiilor necesare apli
cării lor în practică. In acest scop, 
actionind in spiritul indicațiilor pre
țioase formulate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la plenara din martie si 
la recenta ședință de lucru 'a 
C.C. al P.C.R.. comitetul de partid 
și consiliul oa
menilor muncii 
din intreprinderea 
noastră acordă o 
mare atenție a- 
profundării con
ținutului și sem
nificației noului 
mecanism econo- 
mico-financiar, a- 
plicării unor mă
suri de natură să asigure perfecțio
narea întregii activități productive, 
ridicarea nivelului calitativ al mun
cii tuturor sectoarelor și compar
timentelor unității. Astfel, dezbă- 
tindu-se cu înaltă răspundere pro
blemele privind introducerea va
lorii producției nete și a produc
ției fizice ca indicatori de bază 
ai planului economic, în între
prindere a fost stabilit de pe acum, 
pe baza unui studiu riguros, un plan 
concret de acțiune, s-au identificat și 
au început să fie valorificate noi 
resurse interne de creștere a eficien
tei economice, a contribuției colecti
vului — prin efort propriu — la spo
rirea valorii nou create, a venitului 
național. Iată citeva dintre principa
lele direcții în care acționăm si care 
se dovedesc deosebit de eficiente in 
ce privește creșterea valorii produc
ției nete.

Dintre factorii de cea mai mare 
importanță pentru realizarea și 
depășirea sarcinilor de pian la pro
ducția netă se detașează, așa cum 
s-a desprins din dezbaterile inițiate 
de comitetul de partid la toate locu
rile de muncă, reducerea cheltuieli
lor materiale de producție, valorifi
carea superioară a materiilor prime 
și a materialelor. Pe baza măsurilor 
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stabilite în acest domeniu, sintem 
hotărîti să asigurăm diminuarea 
cheltuielilor materiale, fată de nive
lul planificat pentru acest an, cu 
aproape 8 milioane lei. în esență, 
aceste măsuri au in vedere reducerea 
consumurilor specifice în toate sec
țiile de producție, in special prin in
troducerea celoi- mai avantajoase 
tehnologii de fabricație, precum și 
Îmbunătățirea continuă a calității 
produselor. De fapt, tocmai prin 
aceste căi cheltuielile aferente ma
teriilor prime, materialelor de bază 
și auxiliare se vor reduce în semes
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trul următor cu cel puțin încă două 
milioane lei.

Importante reduceri ale cheltuie
lilor materiale de producție vom ob
ține si pe seama diminuării consu
mului de combustibil, energie elec
trică, apă etc., in trimestrul al II-lea 
propunîndu-ne să realizăm, pe aceas
tă cale, o economie de cel puțin 
două milioane lei. De altfel, sîntem 
în măsură să arătăm că, pe baza 
indicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la plenara din martie și 
la recenta ședință de lucru de la Co
mitetul Central al P.C.R., soluțiile 
aplicate pentru reducerea cheltuieli
lor materiale vor influenta pozitiv 
nivelul producției nete încă din tri
mestrul II al anului, economiile ob
ținute in perioada amintită urmind 
să se ridice la aproape două milioa
ne' lei.

în cadrul preocupărilor noastre 
privind asigurarea tuturor condițiilor 
pentru introducerea nouiui mecanism 
economico-financiar. întărirea auto- 
gestiunii și autoconducerii, o mare 
atentie acordăm si reducerii cheltu
ielilor aferente unor servicii ce se 
efectuează de către alte unități — re
parații de orice fel. prelucrarea da
telor. servicii P.T.T.R., cheltuieli de 
birou etc. — cheltuieli care, deși la 

prima vedere par a fi neglijabile, 
totuși influențau negativ valoarea 
producției nete obținute.

Cum se vor reflecta toate aceste 
măsuri asupra realizării si depășirii 
producției nete planificate ? Mențio
nez că. numai in cursul acestui tri
mestru. sint posibilități ca producția 
netă planificată să fie depășită cu 
cel puțin două milioane lei. în se
mestrul următor, potrivit calculelor 
estimative, vom obține insă o depă
șire a producției nete, fată de sarci
nile planificate, de peste 4 milioane 
lei. ceea ce va ilustra cu adevărat 

creșterea contri
buției noastre la 
dezvoltarea con
tinuă a economiei 
naționale (spre 
deosebire de de
pășirile ce se în
registrau la pro
ducția globală, de 
multe ori foar
te impresionante, 

dar care nu exprimau întotdeauna 
aportul real al colectivului la creș
terea valorii nou create).

Fără îndoială că transpunerea in 
viață a măsurilor amintite necesită 
Si altele — de ordin organizatoric — 
care nu ne-au scăpat din vedere. 
Așa. de exemplu, comitetul de partid 
si consiliul oamenilor muncii au ana
lizat cu răspunderea cuvenită acti
vitatea controlului preventiv, acest 
compartiment avînd un rol foarte 
important în acțiunea de reducere a 
cheltuielilor materiale. Totodată, ser
viciile funcționale și, îndeosebi, cele 
ce se ocupă cu planificarea si orga
nizarea producției si a muncii vor 
veghea în permanentă — si nu la 
sfîrsitul decadelor sau lunilor, cum 
se mai întîmpla în trecut —‘ asupra 
modului în care se realizează con
sumurile specifice planificate, inter
venind operativ acolo unde este ca
zul. De asemenea, magaziile unității 
nu vor liyra sectoarelor productive

Ing. Augustin CORDOȘ 
directorul întreprinderii textile 
„Moldova" — Botoșani

(Continuare în pag. a IV-a)
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Prestigioase realizări 
ale siderurgiștilor 

reșițeni
Siderurgiștii reșițeni acțio

nează cu eficientă sporită pen
tru perfectionarea Întregii ac
tivități productive. In acest 
scop. în toate sectoarele de pro
ducție s-au aplicat noi măsuri 
tehnico-organizatorice menite să 
asigure utilizarea la parametri 
superiori a agregatelor cu flux 
continuu. Pe aceste căi. produc
ția fizică la oțelărie. de exem
plu. a înregistrat un spor de 
peste 16 000 tone oțeluri aliate, 
fată de planul Ia zi. cantitate ce 
depășește angajamentul asumat 
pe întregul an. în aceeași pe
rioadă. fumaliștii au elaborat, 
în plus. 1 000 tone fontă, iar la- 
minoriștii mai mult de 4 200 tone 
laminate finite pline.

La rîndul lor, colectivele de 
muncă din sectoarele auxiliare 
ale combinatului au livrat pînă 
acum, peste sarcina planificată, 
aproape 40 000 tone de produse 
necesare procesului de topire, 
turnare și laminare a metalului, 
90 tone utilaje și construcții 
metalice, precum și un volum 
de piese de schimb in valoare 
de circa 5,3 milioane lei.

(Agerpres)

A intrat in probe 
o nouă hidrocentrală 

pe Olt
Constructorii și montorii hi- 

droenergeticieni de pe rîul Olt 
au predat beneficiarului hidro
centrala de la Băbeni. al cărei 
prim grup a intrat în pro
be mecanice de invîrtire cu. apă. 
Avînd o putere instalată de" 37 
MW. noua capacitate se adaugă 
celorlalte patru hidrocentrale 
aflate în funcțiune pe Olt. In
trarea în probe mecanice a noii 
hidrocentrale atestă hotărirca 
constructorilor de a respecta ter
menele înscrise in grafice, de a 
pune mai repede în valoare po
tențialul energetic al Oltului. 
Conform angajamentului asu
mat, tot în cursul acestui an va 
fi pusă în funcțiune și hidrocen
trala de la Ionești, cu aceeași 
putere instalată. (Ion Stanciu).

Joi după-amiază au început, la 
Snagov. convorbirile dintre tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Willy Brandt, 
președintele Partidului Social-De
mocrat din Republica Federală 
Germania, care se află într-o 
vizită de prietenie în țana noastră.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă de cordiali
tate, înțelegere și respect reciproc, 
s-a efectuat un schimb de vederi 
privind dezvoltarea relațiilor dintre 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Social-Democrat, dintre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Federală Germania. Au fost 
abordate, de asemenea, unele as
pecte ale situației internaționale 

Poziția și propunerile României in vederea 
trecerii la măsuri efective de dezarmare 

prezentate, din însărcinarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, de primul ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu, la sesiunea specială a Adunării Generale 

a O. N. U. consacrată dezarmării
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actuale privind pacea, securitatea 
și dezarmarea în Europa și în 
lume, dezvoltarea, în interesul po
poarelor, a cooperării dintre state, 
indiferent de orânduirea lor so
cială.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reținut apoi la dineu pe Willy 
Brandt. Au participat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, Gheorghe 
Oprea, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, 
Vasile Mușat. A participat, de a- 
semenea, Eberhard Diengels, șeful 
secției internaționale a P.S.D.

în timpul dineului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a toastat în să
nătatea președintelui Partidului 
Social-Democrat, Willy Brandt, 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre P.C.R. și P.S.D., 
dintre Republica Socialistă Româ

nia și Republica Federală Germa
nia, în interesul celor două po
poare, al cauzei păcii, înțelegerii 
și securității în Europa.

Răspunzînd, Willy Brandt și-a 
exprimat satisfacția pentru prile
jul de a vizita din nou România, 
de a se reîntîlni cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pentru convor
birile purtate cu șeful statului ro
mân. El a toastat în sănătatea 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două partide și state, în interesul 
reciproc, al destinderii, păcii, secu
rității și colaborării internaționale.

Dineul s-a desfășurat într-o 
ambianță cordială, prietenească.

MUNCA SOCIALĂ - MEREU MAI RODNICĂ, MAI EFICIENTĂ
Graficul alăturat ilustrează dinamica productivității muncii sociale 

— calculată ca raport intre dinamica venitului național și dinamica 
populației ocupate. Comparativ cu anul luat ca bază (1950 — 100), in 
anul 1977 productivitatea muncii sociale a fost de 10 ori mai mare.

Productivitatea muncii sociale oglindește eficiența consumului total do 
muncă — vie și materializată — pe toate treptele de producție și con
stituie indicatorul cel mal sintetic al gradului de dezvoltare economică a 
țării. Ridicarea productivității muncii sociale reprezintă procesul prin 
care același volum de muncă se concretizează într-o masă mai mare 
de bunuri materiale, de valori de întrebuințare.

Dinamica accelerată a acestui indicator în economia noastră înfă
țișează efortul consecvent depus de statul nostru în cele trei decenii 
care au trecut de la actul istoric al naționalizării principalelor mijloace 
de producție pentru introducerea susținută a progresului tehnic, pentru 
ridicarea nivelului de calificare al forței de muncă. Totodată, 
creșterea neîntreruptă și rapidă a productivității muncii sociale 
este nemijlocit legată de preocupările colectivelor de oameni ai 
muncii pentru valorificarea superioară și economisirea materiilor prime 
și materialelor, utilizarea intensivă a capacităților de producție, ridi
carea calității produselor, folosirea deplină a forței de muncă, creșterea 
gradului de mecanizare și automatizare, organizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

Creșterea productivității muncii sociale a constituit și constituie fac
torul principal de sporire a venitului național — singura sursă de dez
voltare necontenită a economiei naționale, de ridicare a bunăstării în
tregului popor.

DINAMICA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII SOCIALE 
(în procente)

TIMPURI NOI ÎN UZINELE MUNCITORILOR

Două fotografii față în față. Două Imagini, despărțite în timp numai 
de trei decenii. Fotografia din stingă înfățișează un atelier al fostei 
„Lemaître" din Capitală. Strungărla, cu puzderia de curele de transmisii, 
în care muncitorul trudea din greu pentru o bucată de pîine. „Lemaître" 
devine „Timpuri noi" la 11 Iunie 1948. Și-și merită pe deplin numele. 
Imaginea din dreapta depune convingătoare mărturie.

Dar cîte asemenea imagini n-a generat memorabilul oct revoluțio

nar, înfăptuit sub conducerea Partidului Comunist Român, în urmă cu 
30 de ani ?

Citiți in pagina a lll-a: „Trei decenii de la actul revoluționar al 
naționalizării". Sub acest generic sînt grupate reportajele: „Fiindcă 
sîntem stăpînli uzinei..." șl „Recitind cu emoție filele din dosarul națio
nalizării".

EXPLICAȚII, PRECIZĂRI, CALCULE, EXEMPLE
Pe marginea proiectului cu privire la îmbunătățirea
Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii
Azi, despre: PARTICIPAREA LA BENEFICII A OAMENILOR MUNCII
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130 DE ANI DE LA REVOLUȚIA DIN 1848
Dintotdeauna, dar parcă 

niciodată mai mult decit 
acum, in cel din urmă 
pătrar al secolului XX, 
noi, cetățenii Romanici 
socialiste, privim adeseori 
prezentul eforturilor și al 
înfăptuirilor noastre cu 
ochii celor mai destoinice 
generații din trecutul nos
tru, al umanității — după 
cum și acest trecut il 
scrutăm cu ochii prezen
tului, atit de bine și pe 
multiple planuri înfăptui
tor al celor mai nobile 
ginduri și strădanii ce 
i-au Caracterizat pe îna
intașii noștri. Iar dintre 
aceștia, date fiind — pe 
trepte diferite ale dezvol
tării istorice, desigur — 
similitudinile de năzuințe 
și inițiative, ii contem
plăm in chipul arătat în
deosebi pe marii oameni 
din cele trei provincii is
torice ale Daco-Romaniei, 
care la 1848 au dovedit și 
priceperea, si abnegația, și 
curajul de a dezlănțui o 
revoluție in deplinătatea 
modernă a termenului, cu 
țeluri sociale și naționala 
de esență. Continuîndu-le 
în condițiile de azi lucra
rea, consolidînd-o, desă- 
vîrșind-o dintr-o perspec
tivă a viitorului comu
nist, cum nu ne-am sim
ți noi legatarii cei mai fi
rești — istoricește vor
bind — ai marii generații 
patruzecioptiste ? Cum nu 
ne-am sfătui in toată cli
pa cu ei, cum nu ne-am 
recunoaște în idealurile 
lor, cînd istoria însăși, 
condițiile ei obiective de 
astăzi ne fac purtători ai 
acestora către deplina lor 
întruchipare ?

Să cercetăm pururi ti
parul patrimoniu al lui 
Bălcescu, acest chintesen- 
tial „suflet" al revoluției

române de la 1848, oprin- 
du-ne acolo unde pe un 
frontispiciu stă scris Mer
sul revoluției in istoria 
românilor : „Să deschidem 
istoria, cartea de mărturie 
a veacurilor, și, luminați 
de filosofia ei, vom ve
dea că de 18 veacuri na
ția română n-a vegetat, 
n-a stat pe loc, ci a mers 
înainte, transformindu-se

suferințe și lucrare a po
polului român asupra lui 
însuși", încununat, de mari 
și netrufașe satisfacții, nu 
avem astăzi in Programul 
Partidului Comunist Ro
mân ? Și nu auzim parcă 
vocea încălzită de incom
parabil suflu vizionar a 
Bălcescului, răsunind in 
acești ani de pe tribunele 
noastre și ale planetei,

Suflete mari 
în vremuri mari 
----------- de George MUNTEANU -----------

și luptîndu-se neîncetat 
pentru triumful binelui a- 
supra răului, al spiritului 
asupra materiei, al drep
tului asupra silei, pentru 
realizarea, atit in sinul 
său cit și în omenire, a 
dreptății și a frăției, aces
te două temelii a ordine! 
absolute, perfecte".. Și : 
„Revoluția română de la 
1848 n-a fost un fenomen 
efemer, fără trecut și vi
itor, fără altă cauză deeit 
voința întîmplătoare a u- 
nei minorități sau mișca
rea generală europeană. 
Revoluția generală fu o- 
cazia, iar nu cauza revo
luției române. Cauza ei se 
pierde în zilele veacurilor. 
Uneltitorii ei sînt 18 
veacuri de trude, suferin
țe și lucrare a popolului 
român asupra lui însuși". 
Un echivalent strălucit, 
nuanțat, îmbogățit prin 
încă 130 de ani „de trude,

vocea bărbatului care, 
călăuzindu-ne, in fruntea 
partidului și a țării, nu 
face prin asta decit să ex
prime — din perspectiva 
celor mai de seamă impe
rative ale contemporanei
tății — voința unanimă a 
poporului român de a 
contribui la „triumful bi
nelui asupra răului", „al 
dreptului asupra silei, 
pentru realizarea, atit in 
sinul său. cit si în ome
nire, a dreptății și a fră
ției" ? înaintașul, trebuind 
să apuce drumurile unui 
exil nedorit și fără de în
toarcere, și-a purtat cu- 
vîntul său de mai bine pe 
drumurile bătrânului nos
tru continent, cu abnega
ția aceea unică pe care 
Eminescu o asemuia, mi- 
nunîndu-se, cu a „caracte
relor antichității". Urma
șul de astăzi străbate con
tinentele cu apelul său la

„dreptate și frăție" ca sol 
al unui popor care, reali- 
zind triumful „dreptului 
asupra silei" la el acasă, 
știe prea bine că victoria 
aceasta nu poate fi păs
trată și întărită decit prin 
schimb constructiv de ve
deri și cooperare inter
națională autentică. Pie
tate — inaintașului nă
păstuit dar neînfrânt în 
dreptele sale vederi. Cin
ste — urmașului care 
poartă pretutindeni gindul 
bua al poporului român, 
astăzi, spre limpezirea vi
itorului.

Mai mult decit oricînd, 
astăzi privim trecutul cu 
ochii prezentului. Ai unui 
prezent care își limpezeș
te pină tot mai departe 
zările prin ideologia și 
practica revoluționară a 
celor porniți „la lupta cea 
mare". Dar parcă, in con
dițiile lor. marii bărbați 
ai generației patruzeci
optiste gindeau altmin
teri ? Ințelegind că lără 
conștiință națională, care 
să cuprindă și mintea, și 
inima, nu se va putea a- 
junge la libertatea națio
nală — premisă imperios 
necesară a libertății socia
le, iar prin aceasta a au
tenticei iubiri față de ce
lelalte popoare, a respec
tului prin nimic stînjenit 
față de ele — iată cum 
se exprima Mihail Kogăl- 
niceanu în Cuvint intro
ductiv la cursul de istoria 
națională: „Ce interes 
mare trebuie să albă isto
ria națională pentru noi 
îmi place a crede că și 
d-voastră o înțelegeți ca 
și mine. Ea ni arată în-
(Continuare 
in pag. a IV-a)



PAGINA 2 SCINTEIA - vineri 9 iunie 1978

Pe marginea proiectului cu privire la îmbunătățirea 
Legii retribuirii după cantitatea și calitatea muncii

Azi, despre:

Introducerea sistemului de participare la beneficii a oamenilor muncii este una din principalele măsuri 
adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din martie a.c., ca PARTE INTEGRANTĂ A ÎNFĂPTUIRII AUTOCONDUCERII 
MUNCITOREȘTI Șl AUTOGESTIONĂRII ECONOMICO-FINANCIARE. Se instituie astfel O FORMĂ NOUĂ DE 
LEGARE DIRECTĂ A VENITURILOR PERSONALULUI MUNCITOR DE REZULTATELE EFECTIVE OBȚINUTE ÎN 
MUNCĂ SI DE CELE REALIZATE PE ANSAMBLUL UNITĂȚII ÎN CARE LUCREAZĂ.

------ — Resursele --------  
și destinațiile fondului 

de participare la beneficii 
a oamenilor muncii

Iată mai jos resursele din care se constituie ți destinațiile fondului de participare la 
beneficii, potrivit cotelor prevăzute in grafic :

RESURSE
• COTA DE PÎNĂ LA 3 LA SUTĂ, în medie, pe economie, din bene

ficiul realizat pînă la nivelul planului se stabilește, diferențiat, prin planul 
anual, pentru fiecare unitate economică.

© COTA DE PÎNĂ LA 25 LA SUTĂ se alocă din beneficiul peste 
plan obținut prin reducerea cheltuielilor materiale și a celorlalte cheltuieli 
de producție.

• COTA DE PÎNĂ LA Î4 LA SUTĂ se alocă din beneficiul peste 
plan obținut prin depășirea producției nete, ca urmare a depășirii produc
ției fizice.

0 COTA DE PÎNĂ LA 8 LA SUTĂ se alocă din beneficiul peste 
plan obținut pe alte căi, dar nu mai mult de cota stabilită unității respec
tive pentru participarea la beneficiul planificat.

© COTA DE PÎNĂ LA 10 LA SUTĂ din întregul beneficiu realizat 
peste plan, proporțional cu depășirea exportului, se determină în limita 
unei cote de pînă la 1,5 la sută din valoarea exportului realizat peste plan ; 
unitățile care depășesc exportul beneficiază și de fonduri în valută ÎN 
LIMITA A 2 LA SUTĂ din valuta realizată peste plan, pentru organizarea de 
excursii colective în străinătate.

în limitele acestor procente, cota efectivă pe unități se stabilește de 
forul ierarhic superior.

DESTINAȚII
9

• O COTĂ DE CEL PUȚIN 85 LA SUTĂ pentru întregul personal 
muncitor al unității.

O O COTĂ DE PÎNĂ LA 5 LA SUTĂ pentru stimularea fruntașilor in 
întrecere și a celor cu o contribuție deosebită la obținerea beneficiilor peste 
plan.

© O COTĂ DE PÎNĂ LA 5 LA SUTĂ pentru acoperirea costului 
excursiilor colective organizate în străinătate în cadrul fondurilor în valută 
alocate, pentru persoanele care au adus o contribuție deosebită la reali
zarea și depășirea sarcinilor de export.

0 O COTĂ DE PÎNĂ LA 5 LA SUTĂ pentru completarea fondului 
destinat acțiunilor sociale.

-Cum se constituie- 
fondul

de participare 
la beneficii?

- EXEMPLU IPOTETIC -
Vom prezenta calculele în două variante:

A — întreprinderea obține rezultate 
bune la toți indicatorii de plan

B — întreprinderea nu-și realizează 
integral sarcinile de plan

Cotele de constituire a fondului de participare: 2,5 
la sută din beneficiul realizat în cadrul planului, Iar 
din beneficiul peste plan : 25 la sută din cel obținut 
prin reducerea cheltuielilor de producție, 14 la sută prin 
depășirea producției nete și 2,5 la sută pe alte căi.

Indicatorii Varianta A Varianta B
• producția netă 104 la sută 90 la sută
• producția fizică

contractata 101 la sută 85 la sută
O beneficii 105 la sută 90 la sută
— planificate 200 000 000 lei
— realizate 210 000 000 lei 180 000 000 lei
— beneficii peste

plan 10 000 000 lei
obținute prin :

• reducerea cheltu
ielilor de producție 6 000 000 lei

• depășirea producției
nete, ca urmare a
depășirii producției
fizice 3 000 000 lei

a alte căi 1 000 000 lei
• export 115 la sută nu s-a realizat

(60 000 000 lei integral
peste plan) planul

VARIANTA A

Din beneficiul realizat în
cadrul planului: 2,5 lă sută
din 200 000 000 lei

,b •

5 000 000 lei
Din beneficiul peste plan:
• prin reducerea cheltuieli

lor de producție: 25 la 
sută din 6 000 000 lei 1 500 000 lei

• prin depășirea producției 
nete: 14 la sută din
3 000 000 lei 420 000 lei

• pe alte căi: 2,5 la sută 
din 1 000 000 lei -st 25 000 lei

• proporțional cu depășirea 
producției pentru export: 
1,5 la sută din 60 000 000 
lei =ss 900 000 lei

• FOND DE PARTICIPARE LA BENE
FICI! 7 845 000 LEI

VARIANTA B

• Din beneficiul realizat în
cadrul planului (dacă nu 
se îndeplinește pianul de 
beneficii, atunci cota de 
participare se constituie 
numai din beneficiul e- 
fectlv realizat) se alocă 
pentru fondul de partici
pare : 2,5 la sută din
180 000 000 lei = 4 500 000 lei

• Se aplică o diminuare a 
acestei sume cu cite un 
procent pentru fiecare 
procent de nerealizare a 
producției nete și a pro
ducției fizice. In exem
plul luat, diminuarea este 
de 10 la sută — propor
țional cu nerealizarea pro
ducției nete și de 15 'a 
sută — proporțional cu 
nerealizarea producției fi
zice. in total deci 25 la
sută din 4 500 000 = 1 125 000 lei

• FOND DE PARTICIPARE LA BENE
FICII 3 375 000 LEI
în graficul din dreapta, sus, prezentăm modul 

de repartizare a fondului de participare la be
neficii, in cele două variante.

Cine hotărăște destinațiile fondului și sumele 
cuvenite fiecărui om al muncii

0 Ca o expresie a autoconducerii și autogestionării eco- 
nomico-financiare, în spiritul democrației muncitorești, ADU
NAREA GENERALĂ A OAMENILOR MUNCII este forul care 
STABILEȘTE REPARTIZAREA PE DESTINAȚII A FONDULUI DE 
PARTICIPARE LA BENEFICII.

0 Pentru a se asigura diferențierea veniturilor oamenilor 
muncii în raport cu contribuția adusă printr-o activitate înde
lungată în întreprindere, SUMA INDIVIDUALĂ ce se acordă 
drept participare la beneficiu SE STABILEȘTE ÎN RAPORT CU 
RETRIBUȚIA TARIFARĂ, LA CARE SE ADAUGĂ SPORUL DE 
VECHIME si, în cazul personalului de conducere a unității, 
INDEMNIZAȚIA DE CONDUCERE.

© CONSILIUL OAMENILOR MUNCII, organ democratic 
de conducere colectivă, ARE URMĂTOARELE COMPETENȚE 
în repartizarea fondului de participare la beneficii :

— Apreciază și hotărăște sumele individuale care se

acordă, din fondul de pînă la 5 la sută, persoanelor distinse 
cu titlul de fruntaș în întrecere și celorlalți oameni ai muncii 
care au avut o contribuție deosebită la obținerea de beneficii 
peste plan. De reținut: sumele acordate pe această cale se 
adaugă la cele cuvenite persoanelor respective, din cota de 
pînă la 85 la sută.

— Organizează excursii colective în străinătate în limita 
fondurilor valutare alocate. în acest sens, stabilește nominal 
persoanele care urmează să beneficieze de excursii, precum și 
— în limita fondurilor de pînă la 5 la sută din fondul de parti
cipare — măsura în care se acoperă costul excursiei pentru 
anumiți lucrători.

— Poate să reducă sau să nu acorde cota de participare 
din beneficii persoanelor care, în cursul anului, au avut de
ficiențe în activitate sau au săvîrșit abateri disciplinare.

------ —Cum se repartizează-----------  
fondul de participare la beneficii?

PRESUPUNEM CA, POTRIVIT HOTĂRÎRÎÎ ADUNĂRII GENERALE, FONDUL 
SE REPARTIZEAZĂ — în cele două variante — ASTFEL:

pentru excursii 
In străinătate

pentru acțiuni 
sociala

pentru întregul 
.personal' mun» 
cltor

Varianta A

3375000

6668250
,LEI

392250
LEI

392250
LEI

1

Varianta B

3 037500 168750 * 168750
IEI IEI LEI

ii pentru întregul 
personal mun
citor ■■

pentru stimula» 
rea fruntaaHor

pentru acțiuni 
•odele

*
& Mă

— Ce sumă revine unui om al muncii — 
in cele două variante?

Partea din fondul de participare la beneficii care revine întregului personal 
muncitor se repartizează pe fiecare om al muncii proporțional cu retribuția tarifară, 
inclusiv sporul de vechime și, dacă este cazul, indemnizația de conducere.

Varianta A Varianta B Varianta A Varianta B Varianta A Varianta B

• Un muncitor cu o retri
buție tarifară lunară de 2 519 
lei șl un spor de vechime de 
10 la sută, tn afara sumei 
ce-l revine din cota destinată 
întregului personal (1 008 lei 
in varianta A șl 459 lei in 
varianta B), el mai primește, 
ca fruntaș in producție, din 
fondul de 5 la sută, 600 lei 
in varianta A și 200 lei in 
varianta B.

• Un muncitor cu o re
tribuție tarifară lunară de 
2132 lei și un spor de ve
chime de 3 la sută. Nefllnd 
fruntaș in producție, el pri
mește, ca participare la be
neficii, 799 lei în varianta A 
șl 364 lei in varianta B, nu
mai din cota destinată între
gului personal muncitor.

• Un inginer cu o retribu
ție tarifară lunară de 2 895 
lei și un spor de vechime de 
5 la sută. In afara sumei 
ce-l revine din cota destina
tă întregului personal (1 106 
lei in varianta A șl 503 lei 
in varianta B), el mal pri
mește, pentru o soluție teh
nică valoroasă, din fondul 
de 5 la sută, 600 lei în va
rianta A și 150 lei in va
rianta B.

Este deci limpede că SUMELE CARE SE ACORDĂ INDIVIDUAL SINT CU ATÎT 
MAI MARI CU CIT SARCINILE DE PLAN SÎNT MAI SUBSTANȚIAL DEPĂȘITE. Dim
potrivă, ÎN IPOTEZA ÎN CARE SARCINILE DE PLAN Șl, ÎN PRIMUL RÎND, BENEFI
CIILE NU SE ÎNDEPLINESC, PARTEA CARE REVINE FIECĂRUI OM AL MUNCII CA 
PARTICIPARE LA BENEFICII ESTE MAI MICĂ. În acest caz, pentru stimularea 
fruntașilor în producție nu pot fi acordate decît sume mai reduse.

O precizare: SUMELE ACORDATE CA PARTICIPARE LA BENEFICI! SE 
ADAUGĂ CELOR DE CARE BENEFICIAZĂ PERSONALUL MUNCITOR PESTE RETRI
BUȚIA TARIFARĂ, CUM SÎNT: ADAOSUL DE ACORD, ADAOSUL PENTRU DEPĂ
ȘIREA INDICATORILOR DE PLAN, PREMII PENTRU REALIZĂRI DEOSEBITE, PREMII 
PENTRU ECONOMII DE MATERIALE Șl FORȚĂ DE MUNCĂ Șl ALTELE.

- Stimulent mai puternic 
pentru reducerea 

cheltuielilor de producție

este cota maximă care 
se aloca PÎNĂ ÎN 
PREZENT la fondul de 
gratificații din bene
ficiile peste plan ob
ținute prin reducerea 
cheltuielilor de pro

ducție

este cota maximă care 
se va aloca ÎN VI
ITOR la fondul de 
participare din benefi
ciile peste plan obți
nute prin reducerea 
cheltuielilor de pro

ducție

De reținut: Sumele obținute 
individual din participarea la 
beneficii nu sînt plafonate. 
Iar fondul de participare la 
beneficii este cu atît mai 
mare, cu cit fiecare om al 
muncii în parte și întregul 
colectiv în ansamblul său 
muncesc mai bine, mai spor
nic, mai eficient, asigurînd 
îndeplinirea și depășirea cit 
mai substanțială a planului 
la principalii indicatori și, în 
primul rînd, la beneficii.

Pagină realizată de Cornellu CARLAN 
cu sprijinul specialiștilor din Ministerul Muncii 
șl Ministerul Finanțelor
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FIINDCĂ SÎNTEM
STĂ PINII UZINEI...

Printre constructorii de mașini
de la „Vulcan44

— „Vulcanul" de azi ? Este așa 
cum l-au făurit oamenii lui...

O întrebare și un răspuns. Rostite 
deseori in halele puternicei citadele 
muncitorești bucureștene. Da. uzina 
muncitorilor arată întocmai cum au 
visat-o și împlinit-o mintea si bra
țele de muncitor. La matriterie. in 
pauza de masă. Mihai Crîngan. om 
cu ani buni de meserie în urmă, nu 
mai prididea cu udatul florilor. 
„Cum de-ați izbutit să faceți din 
atelierul dv. o adevărată seră ?“. 
„Filodendronul de acolo, de deasupra 
bancului de lucru, l-am adus de 
acasă. Floarea asta, de dincoace, la 
fel ; și ghivecele acelea, in rind...". 
„Nu v-a certat soția că le-ati cărat 
pe toate de acasă ?“ Mihai Crîngan 
se miră : „Păi, ce, le-am înstrăinat 
cumva 7 Nu. Le-am adus în casa 
noastră de la uzină".

Dăm timpul cu trei decenii în 
urmă. Exact pînă în ziua de 11 iunie 
1948 care, spun veteranii uzinei, „s-a 
nimerit de dimineață cu soare, cer 
curat, frumoasă". Atunci lăcătușul 
Constantin Diaconescu, întîiul mun
citor pus director abia de citeva clipe, 
îndemnat să spună ceva, a dus la 
capăt doar un singur gind : „în
seamnă că de azi înainte fabrica o 
conducem noi ; adică eu. lăcătușul 
Diaconescu. împreună cu voi toți care 
v-ați legat viața de strungurile și 
cuptoarele noastre".

— Această muncă și conducere, 
Împreună, au împlinit întreprinderea 
„Vulcan" așa cum arată ea astăzi. 
Tovarășă Maria Cozlovschi. credeți 
că la aceasta visa întîiul director 
muncitor, împreună cu toți cei de 
aici, din rîndul cărora s-a ridicat ?

— Greu de spus că privirea noastră 
era în stare, atunci, să țintească atît 
de departe. Oricum, dacă tata, care 
a lucrat tot aici, ar fi trăit, s-ar fi 
bucurat mult de ceea ce a ajuns și 
ce face azi „Vulcanul"...

Interlocutoarea are aproape 40 de 
ani de muncă în uzina din Dealul 
Spirit Tatăl ei, cazangiu, a început 
munca odată cu înființarea „Vulca
nului", în urmă cu aproape 75 de 
ani. „Greul meseriei de atunci l-a 
răpus. Munca cu pistolul de nituit 
nu era dintre cele mai ușoare. Azi 
sudura automată se află la putere, 
la care se adaugă fel de fel de ma
șini modeme. încă de pe cînd aveam 
6 ani îi aduceam, aici, de mincare. 
Tata mă mîngiia cu miinile lui în
vinețite de frig și-mi lăuda de fie
care dată curajul. Da, curajul, deoa
rece nu mă dădeam bătută de noroa
iele uzinei și-i aduceam la vrem» 
mincarea. Cantine, vestiare, condiții 
de muncă omenești 1 Revendicări 

„Cit de greu este cuvintul de muncitor? în primul rînd, ceea ce decidem 
noi. așa se face. Apoi, greutatea cuvîntului tău e dată de munca ta". 
(Mircea Mihalcea — in centrul fotografiei — membru in consiliul oame

nilor muncii de la întreprinderea „Vulcan" din Capitală)

despre care se vorbea în ziare. «Du
șul- de la sfîrșitul lucrului ? O căl
dare de apă. în care se arunca un 
fier înroșit...".

Strungarul Nicolae Bănică mă în
deamnă să străbatem într-un fel mai 
aparte lungul drum, de trei decenii, 
de devenire a „Vulcanului" :

Marla Moagâ, tînârd sudorițâ la 
„Vulcan": „imi place meseria 
pe care o fac. Dar cel mai mult 
și mai mult mâ bucur câ prin 
munca noastrâ faima «Vulcanu
lui» e purtată peste mări și 
țări". Maria Cozlovschi, econo
mist principal, de aproape 40 
de ani în întreprindere: „La 
uzina noastră, așa cum arată 
ea astăzi, a visat și tatăl meu, 
care a lucrat aici ani mulți și 
a fost răpus de greul meseriei 
de cazangiu din uzina patro

nilor"

— Priviți, pe lîngă pereții fiecărei 
hale nou construite am plantat plopi.

Plopi înalți. semnul distinctiv al 
tinereții de aici. Unii copaci au ajuns 
puternici, vîrfurile lor. cu frunze fre
mătătoare. se înalță între zidurile 
trainice. Alții sint mai firavi, dar 
ramurile lor. prin care galopează 
seva vieții, țintesc parcă soarele de 
dincolo de acoperișuri. Plopii se știe, 
cresc repede și. din acest punct de 
vedere, intre ei șî uzina cu dinamice 
ritmuri de dezvoltare a existat in 
acești ani o competiție dreaptă.

— Competiție nu numai cu pros
pețimea și înălțimea halelor, ci mai 
ales cu omul, observă strungarul.

Stăruim asupra acestui lucru și 
aflăm :

Comunistul Nicolae Bănică lu
crează aici de mulți ani („L-am as
cultat pe întiiul director-muncitor 
vorbind de la fereastra fostului di
rector"). Fratele lui. loan Bănică, e 
tot aici, maistru principal. Un alt 
frate. Dumitru Bănică, a ieșit de aici 
la pensie și continuă să facă parte 
din organizația de partid de la re- 
ductoare. „Pentru că am trecut prin 
greul meseriei mi s-a propus să 
muncesc la controlul calității. Mă rog, 
dacă acolo mă cere producția, acolo 
lucrez. De altfel, nici n-as fi avut 
argumente să refuz, ci. dimpotrivă, 
oferisem eu argumente că trebuie 
să-mi asum noua răspundere". Ne 
oprim doar la trei din aceste argu
mente : Mai întîi. Nicolae Bănică a 
urcat, prin munca și silința lui, 
treaptă cu treaptă, alungind strun
gar de înaltă calificare. Or. la con
trolul calității sint promovați numai 
asemenea oameni, cu adevărat stă- 
pîni pe meserie. în al doilea rînd, 
Bănică s-a distins prin exigență — 
atît față de munca lui cit si a celor 
din jur ; la controlul calității, se 
știe, numai asemenea oameni își au 
locul. în al treilea rînd, Nicolae Bă
nică și-a mai dovedit într-un fel 
răspunderea de muncitor : a crescut 
oameni în loc. Cine lucrează acum 
pe fosta lui mașină 7 Oameni califi
cați de el. Unul este Ion Dinu, pe 
care l-a învățat nu numai secretele 
tăierii unui filet, de pildă, ci i-a dat 
și votul său la primirea în rindurile 
partidului. Altul, Marin Brădiș. „Mai 
e imul, Mihai Stănică, de care abia 
ce m-am despărțit. «Tovarășe Bă
nică. zice, m-ai învățat meserie, 
m-ai învățat că muncitorul se cu
vine să-și facă datoria cu răspun
dere și de aceea, te rog să-mi dai 
un 'sfat». Dă-i drumul. Mihai, il în
demn. «Uite, sint solicitat la tra
sai». Foarte bine. «Da, dar e meserie 
nouă pentru mine, ori ca să faci un 
lucru cu răspundere...» ...trebuie să 
te înhami zdravăn la treabă și la 
învățătură, să corespunzi — am con
tinuat eu. Iar mîine, dacă va fi ne
voie de tine în alt loc de muncă, la 
fel, muncește și învață, să fii la 
înălțime. Altă cale ca să-ți confirmi 
titlul de muncitor, să știi, nu există. 
Și ca să nu zici că ți-o spun numai 
eu. uite, mai stai de vorbă și cu to
varășul Eugen Uțan".

Nu știm dacă, înainte de a începe 
munca la trasaj, Stănică a mai tre
cut și pe la Uțan. Ce-ar fi aflat de 
la acesta, la urma urmei ? Nimic alt
ceva decît fapte care intră in viața 
de fiecare zi a uzinei ; acele fapte 
ce compun structura de rezistență a 
unui colectiv, dau un sens înalt mun
cii, îl ridică pe om în stima tutu
ror — cinste supremă într-o țară în 
care omul muncii este stăpîn. De 
multi ani. Eugen Uțan e nedespărțit 
de caruselul lui. Numeroase piese, 
unele masive alcătuiri de metal, trec 
pe aici, pentru a fi aduse la cotele 
necesare, desăvîrșite. Drumul lor. in 
continuare 7 Montajul și, de acolo, 
fie la vreo întreprindere din țară, 
fie intr-linul din continentele lumii, 
„in afară de Australia, pentru că nu
mai acolo «Vulcanul» n-a ajuns 
încă". De-a lungul anilor s-au ivit 
destule comenzi, nu numai urgente, 
ci și cu adăugirea : „E prăpăd dacă

„VULCAN", IN ANUL CÎND MUNCITORII 
ÎL LUAU ÎN STĂPÎNIRE :

— Numărul de angajați: 1 750.
— Profilul producției: cazangerie, cu precădere.
— Utilare tehnică: strunguri cu curele de transmisie, hale 

slab dotate. „Cazonele construite le mișcăm din loc cu 
umerii și cu răngile" (mărturia unui veteran al uzinei).

— Nu se executau produse destinate exportului.
— Locuințe pentru nefamiliști: barăcile.
— Condiții de muncă, de trai: „De domeniul... revendi

cărilor. «Dușul» de la sfîrșitul lucrului? O căldare de apă, 
în care se arunca un fier înroșit. Cantina? O baracă in
salubră" (mărturia altui veteran).

„VULCAN"-UL DE AZI, AL AUTOCONDUCERII 
MUNCITOREȘTI:

— Numărul de angajați: peste 11 000.
— Profilul producției : utilaj termoenergetic și utilaj pe

trolier. Peste 80 de tipuri de cazane cu aburi (printre care 
cazonele destinate termocentralelor de la Turceni, Ro- 
gojelu etc.).

— Utilare tehnică: strunguri cu comandă program, 
mașini de copiat, sudură automată etc. în felul acesta, ca
pacitatea productivă a sporit de peste 30 de ori față de 
anul naționalizării.

— Se realizează astăzi o producție de peste 68 de ori 
mai mare decît în urmă cu 30 de ani. Ponderea creațiilor 
noi reprezintă 43 la sută în ansamblul produselor.

— Marca „Vulcan" este cunoscută și apreciată în peste 
35 de țări ale lumii.

— Venitul lunar mediu pe muncitor: 2 136 lei. Numai 
sporul realizat prin mărirea retribuției în cursul anului 
trecut se ridică la 16 milioane lei.

— Blocuri pentru nefamiliști cu 2 225 de locuri.
— Condiții de muncă: hale moderne; peste 4 milioane 

lei cheltuiți anual pentru asigurarea protecției muncii. 
Cantină nouă, cu o capacitate de 4 000 mese la prînz. Bi
bliotecă cu 14 000 de volume...

„«Vulcanul» de azi ? Este așa cum l-au fâurit oamenii lui"

treaba cutare n-o dăm gata pînă 
mîine". Uțan n-a zis niciodată „că 
să vedeți, nu se poate" ori „am și 
eu timpul meu liber care...". Și-a 
planificat de fiecare dată concediile 
în funcție de asemenea urgențe. Nu 
este el și producător și. stăpîn și be
neficiar a tot ceea ce se face în 
uzină 7 Și atunci — cum zice el — 
„care gospodar pleacă la odihnă toc
mai cînd e timpul să-și pună aco
periș la casă ?..“.

„Fabrica — spunea întiiul munci- 
tor-director. acum trei decenii, in
tr-un moment hotârîtor al strategiei 
revoluției noastre socialiste conduse 
de Partidul Comunist Român — o 
stăpînim împreună, cu toții".. Viața 
și munca oamenilor ca Uțan lie oferă 
o dimensiune a acestui mod de a 
înțelege autoconducerea muncito
rească. Vasile Penciu. secretarul unei 
organizații de partid din această în
treprindere, care numără peste 3 000 
de comuniști, argumentează cu noi 
fapte de viață :

— Nu cu multă vreme în urmă am 
primit o comandă — era vorba des
pre niște cuțite de danturat. Mește
rii Gheorghe Ionescu, Andrei Gavrilă 
și Ion Bănică suceau ca niciodată do
cumentația pe o parte și pe alta. 
„E ceva în neregulă 7“ întreb. „E, 
zic ei. Timpul de normare nu-i cal
culat corect. Dar să mai verificăm 
o dată". Iau ei din nou la mină do
cumentația și decid : „E clar. Să-i 

■ ■■■■annBHniH

O imagine cu valoare de document: așa arâta „Industria sîrmei"-Brăila, 
în anul naționalizării...

chemăm pe tehnologi, pe normatori". 
Sint chemați cei in cauză, care, ori 
n-au ținut seama cît de mult s-a 
înnoit zestrea tehnică a uzinei, ori 
greșiseră la calcule, cert e că acor
daseră un timp mult prea generos 
pentru execuția comenzii. Se-nțelege 
că. împreună, am corectat ce era de 
corectat. Ce vreau gă spun cu asta : 
că autoconducerea muncitorească se 
dovedește prin fapte. Adică, să gos
podărești ca adevărat stăpîn ce-i al 
tău : cu chibzuială, cu grijă să nu 
se producă nicăieri vreo risipă. 
Munca să fie răsplătită drept, din 
buzunarul pe care-1 umpli prin pro
priul tău efort — nu altminteri. Care 
om. stăpin pe punga lui; cheltuiește 
mai mult decît adaugă ? în împreju
rarea cu pricina — și sînt multe de 
acest fel aici, la noi — eu zic că 
meșterii s-au arătat ca adevărați și 
chibzuiți gospodari ai uzinei, ca oa
meni cu gindire înaintată.

Leg cele înfățișate de Vasile Penciu 
de spusele lui Nicolae Bănică : „Mar
ca «Vulcan» este astăzi prezentă pes
te tot — de la serele de la sate și 
pînă la marile platforme industriale ; 
de la locuința omului mutat într-un 
bloc, unde primește căldură, și pînă 
la termocentralele de la Rovinari ori 
Turceni. Pretutindeni unde e nevoie 
de abur, de căldură, de unități de 
pompare. «Vulcan» zice prezent. Ca 
să nu mai spun despre drumul pro

duselor noastre în lume. Iată de ce 
cuvintul muncitorilor azi. la noi, se 
cuvine să fie — și este — greu, iar 
fapta, munca lor să fie îndeplinite 
cu maximă răspundere". Remarca 
aceasta ne-a sugerat și următoarea 
întrebare pe care i-am adresat-o șe
fului de echipă Mircea Mihalcea, de 
la țevărie :

— Ce greutate are cuvintul munci
torului la „Vulcan" 7

— Din punct de vedere teoretic sau 
șl practic 7

— Numai practic.
— în primul rînd — ceea ce deci

dem noi așa se face. Eu sînt și 
membru în consiliul de conducere al 
întreprinderii și vorbesc în cunoș
tință de cauză. Sînt in măsură să 
vin cu oricîte exemple. în al doilea 
rînd, dacă se mai întîmplă ca vreo 
propunere de-a noastră să se tă
răgăneze dintr-un motiv sau altul 
— uzina, oricum nu s-a construit 
într-o noapte, nu ? — n-avem liniște 
pină nu ducem la capăt ceea 
ce a hotărit adunarea generală a oa
menilor muncii. „Dați-ne un exem
plu". „Să luăm mașina de sudat țevi 
cap la cap. N-am cuvinte să spun 
cît de repede și mult s-a dezvoltat 
uzina, dar mașina despre care vor
besc rămăsese tot în vechiul loc unde 
fusese montată. Du țevile acolo, la 
sudat, cară-le înapoi. Pierdere de 
timp, muncă inutilă. Propun aducerea 

...Și așa aratâ azi o halâ a laminorului brâilean — imagine semnificativa 
a condiției muncii socialiste

mașinii aici și-mi ridic o grămadă 
de lume in cap : «că nu se poate», 
«că sînt niște cabluri de forță 
care...». Mă rog. pînă și-n probleme 
valutare am fost purtat. De acord cu 
toate obstacolele pe care le-ați in
ventariat — am replicat. Dar mașina 
trebuie mutată la noi. Tovarășii de 
la mecanic-șef să afle soluții, punem 
și noi umărul și o scoatem la ca
păt, negreșit. Ca să nu mai intru 
in amănunte : acum mașina e aici, 
în hală, funcționează bine, cu folos, 
în al treilea rînd, e limpede pentru 
oricine dintre noi. indiferent de locul 
pe care-1 ocupăm în fabrică — și aș 
spune nu numai în fabrică ■— urmă
torul lucru : greutatea cuvîntului tău 
e dată de munca ta. De răspunderea 
cu care îți duci lâ îndeplinire răs
punderile încredințate. Iar cînd ai 
pe umeri răspunderea de stăpîn, de 
producător, de beneficiar, și aș mai 
adăuga și răspunderile de muncitor, 
de cetățean, e clar că e de datoria 
ta să faci totul pentru a fi la 
înălțime".

„...«Vulcanul» de azi 7 E așa cum 
l-au făurit oamenii lui". Nimic mai 
simplu și adevărat. Iar • începutul 
acestei impresionante deveniri se află 
în ziua aceea fierbinte — 11 iu
nie 1948 — moment revoluționar in 
istoria României socialiste.

Iile TANASACHE
Fotografii: E. Dichiseanu

Recitind cu emoție filele 
din dosarul naționalizării
Se întimpla oarecum la 

fel.
Vasul aștepta să -cadă 

noaptea, părăsea rada Brăi
lei, trăgea la chei, parimele 
erau puse să îmbrățișeze a 
bun sosit trupurile din oțel 
turnat ale babalelor, se a- 
runea pasarela, iar primii 
care urcau la bord erau va
meșii. Comandantul ii pof
tea în careul ofițerilor, îi 
trata cu țigări egiptene ori 
americane și le răspundea 
la întrebarea încă nepusă :

— Tagle, ca de obicei.
— Cite 7 Hirtiile...
Uneori răspunsul' era ai

doma cu cel din factură. 
Alteori inmînarea actelor 
era însoțită de gesturi : o 
sprinceană arcuită anume, 
un ochi inch’s doar pe ju
mătate, bărbia frecată cum
va, o ureche care vădea 
subite semne de viață pro
prie. degete care... O dată 
mergea. Altă dată nu. Și 
cind nu, nu. Secundul na
vei era pe aproape. Schița 
o comandă. Echipajele — 
bine strunite și instruite — 
aruncau pe la tribord ța- 
glele... nedoritoare de a fi 
înregistrate la fisc. Blocuri 
de 75—80 kg de oțel (sue
dez, italian, franțuzesc) se 
buluceau către fund. Con
certele nocturne ale batra
cienilor din baltă le stingeau 
plescăitul. La fel era și cu 

șlepurile. Călăreau Dunărea 
ta aval de Regensburg, 
gniftuite cu oțel de pe a- 
colo... Pe cel debarcat îl în
fulecau întreprinderile me
talurgice dunărene (I.M.D.) 
și „Industria sîrmei". Am
bele la lei de brăilene și 
de... anonime. îl transfor
mau în sirmă, cuie, bala
male, lanțuri, șuruburi, ni
turi... Pe cel scufundat în
cercau să-l înfulece peștii. 
Cei autentici. Faptele tre
buie luate ca atare. Impor
turi explicabile. La urma 
urmei Hunedoara era la ani 
lumină de ceea ce știm că-i 
azi, idem Reșița ; pc la 
Tîrgoviște cel mai înalt e- 
dificiu rămăsese Turnul 
Chindiei (și acela ruinat) ; 
nici vorbă de Galați, nici 
vorbă de ce vor deveni Că
lărașii. Pentagonul oțelului 
sută la sută românesc nu 
exista nici în visele vizio
narilor. Nici vorbă, anii e- 
rau ’30...

★
Vorbesc actele : „Una că

ruță cu butoi capacitate 
1 000 1 (saca) ; una căruță 
pentru un cal ; una căruță 
pentru doi cai ; un car 
pentru boi : una iapă nea
gră : un cal negru ; doi boi 
galbeni ; un ham cu jug ; 
patru guri de hamuri ; una 
pereche hățuri ; patru bu
căți gîtare din pinză ; una 

bucată perie de păr : una 
bucată trăgător de piele ; 
una bucată țesală..." Bă- 
nuiți că-i vreo glumă ? 
Dimpotrivă. Este un cit se 
poate de serios extras ad 
litteram din Anexa nr. 9/15 
iunie 1948 la procesul ver
bal nr. 1 de predare-prelu- 
are încheiat la 11 iunie 
1948. Acesta este capito
lul ...vehicule. Strict auten
tic. Ironia soartei : preda
rea — „...întreprinderii In
dustria Sirmii S.A., avind 
ca obiect industria metalur
gică din comuna Radu Ne
gru. jud. Brăila, cu sediul 
la Cluj, înregistrată sub nr. 
412/1932 la Camera de co
merț și industrie din Bră
ila" — o face in numele pa
tronilor... anonimi un anu
me Nicolae... Opincaru (!) 
„Asistenți : Vasile Lepă- 
datu, președintele comitetu
lui de fabrică, Traian Io
nescu. controlor economic 
permanent, Nacu Milea, se
cretarul org. P.M.R.". în 
calitate de reprezentant al 
Ministerului Industriei sem
nează directorul cel nou, 
laminoristul Gherasim Ma-, 
carie. Semnează cu cernea
lă roșie ; cu roșu, ca și cu
loarea flamurilor 'acelora 
care au gindit actul națio
nalizării și care, apoi, zi de 
zi, au făcut ca întreprinde
rea să ajungă ceea ce e 

astăzi. Care aU făcut din 
România ceea ce este as
tăzi.

Vorbesc oamenii. Sint la 
punctul de informare poli- 
tico-ideologică și discut cu 
„veteranii" : Andrei Peria- 
nu, șef serviciu financiar, 
Ion Teodor. contabil șef, 
Alexandru Bănică, lăcătuș, 
Victor Smeu, controlor teh
nic de calitate. îi intreb ce 

Printre laminoriștii brăileni
caută în expoziție 7 (Aici 
au fost depuse pentru cite
va zile dosarele naționali
zării actualei întreprinderi 
«Laminorul»),

— Oferim explicații tine
rilor.

într-adevăr, în jurul lor 
roiesc ochi strălucind de 
curiozitate...

— Cum să nu știm, dacă 
le-am trăit 7 Am preluat 
ceea ce scrie aici. Exista 
un singur laminor. Vechi 
era și cînd il cumpăraseră 
patronii, in 1931. Trei, spe
cialiști în toată fabrica, și 
aceia străini. Vorbeau greu 
românește, cît e ziua de 
lungă stăteau și ne dirijau 
cu niște fluiere. Ca la meci. 
Acum rîdeți voi, dar nouă 

nu ne prea ardea de așa 
ceva.

într-adevăr. nu le ardea 
de rîs. Foametea — foame
te 1 Foame de piine și foa
me de metal. Endemice, 
ambele. Prima si-o ostoiau 
eu mălaiul dăruit de săteni 
cu prilejul „vizitelor" du
minicale. Cu foamea de 
otel era și mai și... Un 
timp au laminat ce s-a mai 

găsit prin magazia de fier. 
Apoi ce s-a mai găsit pe 
chei. Acolo unde-i acum 
estacada era grajdul. Co
munistul Ion Cristea, „moș 
Ion Mustăciosul", înjuga 
boii dis-de-dimineată si 
pleca după fier. îl ajuta toț 
un mos Ion. Ion Biriș. Ei 
au fost primul... serviciu 
de aprovizionare al fabri
cii naționalizate. Secaseră 
Brăila de fier. Cînd n-au 
mai găsit nici de leac și-au 
amintit de... magazia de 
tagle de pe fundul Dună
rii. Sudorul Nicu Lisovski 
si-a procurat un furtun. Cu 
el in gură cobora pînă la 
blocurile de otel aflate sub 
apă. Le lega. Ceilalți le 
trăgeau cu cabestanul.

Primul lor plan anual 
(1949) laminoriștii Brăilei 
l-au îndeplinit cu tagle 
scoase de pe senalul navi
gabil. 50 000 de tone 1 No
tez cifra — de neimaginat, 
dar reală — și-i las pe ti
neri să asculte.

Din ușă il aud pe Ale
xandru Bănică, lăcătușul : 
„Am preluat, am dezvol
tat". Vorbe de stăpîn, de 

component al unei clase 
pentru care adjectivul 
„eroică" spune încă destul 
de puțin...

îmi place să revin mereu 
la «Laminorul», deși, apa
rent, imaginile sint ace
leași : aceleași tagle incan
descente alergate dintr-o 
parte în alta a calelor sor
tite să se sufoce rotindu- 
se. I-am văzut pe oameni 
pe vremea cînd ridicau cu 
cleștele si cu icneli roșia 
reptilă metalică lungă de 
3 metri si grea de 150 de 
kg. Acum operația-i com
plet mecanizată. Ca si al
tele zeci. „Am preluat, am 
dezvoltat" pare a fi aici (și 
nu numai) cuvintul de or
dine. Au preluat ce s-a 

văzut. Acum au : un lami
nor profilat pe producerea 
de oțel-beton pentru con
strucții ; un laminor desti
nat microproductiei (reali
zează profile cu geometrie 
complexă, pînă nu de mult 
importate) ; laminorul 2 a 
fost mecanizat si prelucrea
ză oteluri aliate si spe
ciale. Metalurgiștii brăileni 
realizează 1 450 sorto-tipo- 
dimensiuni. Sini singurii 
din tară care produc pro
file speciale. în ’79—’80 
vor pune in funcțiune tră- 
gătoria de bare, încă un la
minor...

Producția anului în curs 
va fi in valoare de peste 
1.1 miliarde de lei. Anga
jamentul anual : 50 milioa
ne lei producție globală și 
marfă suplimentare, crește
rea productivității muncii 
cu 12 715 lei/om. economii 
la cheltuielile de producție 
de 1,5 milioane, beneficii 
peste plan 3 milioane, la
minate finite pline 8 000 
tone suplimentar...

Cine a hotărit astfel 7 Ei, 
urmașii celor care au pre
luat la 11 iunie 1948 soarta 
producției în mîinile pro
prii. Ei — adunarea gene
rală a oamenilor muncii, ei 
— consiliul oamenilor mun
cii. Și hotărăsc de jos 
si pînă foarte sus. Atunci, 

cindva. Ștefan Gheorghiță 
era simplu strungar. Acum 
este inginer. directorul 
«Laminorului» și deputat 
în Marea Adunare Națio
nală. Cuvintul lui este 
cuvintul celor pe care-i re
prezintă. Șeful de echipă 
Spiridon Bălțatu. lamino- 
rist. este membru în Con
siliul Național al Oameni
lor Muncii. Maistrul Vasile 
Ionascu face parte din con
ducerea Centralei industria
le de prelucrări metalurgi
ce. Lazăr Iftode si Constan
tin Ciurea. ambii lamino- 
risti, sînt in consiliul oa
menilor muncii din între
prindere. La fel strungarul 
Stoica Răhăianu. electri
cianul Ionel Gurgu, mais
trul Albu Sirbu...

Iată cine și în numele 
cui conduce întreprinderea. 
La scara națională, iată 
cine conduce industria. Cu 
ce efect 7 Recentele sporiri 
de retribuție vorbesc de la 
sine. Miile de apartamente 
vorbesc de la sine (peste 
jumătate din număruil la- 
minoristilor brăileni locu
iesc în apartamente noi). 
Cei peste 600 de abonați 
plătesc la cantina întreprin
derii sase lei pentru un 
prînz bun ; 304 nefamiliști 
pot locui — în condiții de 
deosebit confort — in că
minul rezervat în exclusi

vitate pentru ei. întreprin
derea are grădiniță, creșă. 
Asa cum au. de altfel, ma
rea majoritate a unităților 
industriale din tară. Iată 
cum se conduce, cum și 
pentru cine funcționează 
democrația muncitorească.

— Cîți muncitori au au
tomobile proprii ?, l-am în
trebat pe tovarășul Vasile 
Gospodin. secretarul comi
tetului de partid și preșe
dintele consiliului oameni
lor muncii de la «Lamino
rul».

— Peste cincizeci : Ion 
Anghel. Stamate Ion. Ilie 
Balaban. Ion Neacșu, Ion 
Roșu. Ion Mardare. Con
stantin Cursaru. Ștefan 
Constantin, Vasile Stroe... 
Trebuie să mărim parcajul 
uzinei...

Și iată ce citesc în ziarul 
«Libertatea» din 20 și din 
27 iulie 1948 : „Foștii pa
troni ai șantierelor navale 
«Viitorul» și «Cerchez» 
si-au însușit din banii dati 
avans de stat pentru dife
rite lucrări, primii — peste 
11 milioane lei. iar ing. 
Cerchez — 10 milioane lei 
cu care si-a construit un 
bloc la București și și-a 
cumpărat — limuzină".

Au trecut de atunci trei
zeci de ani.

Mircea BUNEA
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Primire la Consiliul de Miniștri Primire la Consiliul de Stat

Federală Germania, Willv Brandt
Tovarășul Cornel Burtică, membru 

al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, a primit joi pe Jâine Bal
lesteros, membru al Biroului Comi
tetului Executiv, secretar al Comi-

tetului Central al Partidului Comu
nist Spaniol.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme ale relațiilor româno-spa- 
niole în domenii de interes comun.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă Înțelegere, tovă
rășească.

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, joi a 
sosit în Capitală. într-o vizită în 
țara noastră. Willy Brandt, președin
tele Partidului Social-Democrat din 
Republica Federală Germania.

Oaspetele este însotit în această 
vizită de Eberhard Diengels. șeful 
secției Internationale a P.S.D.

președintele P.S.D. aLa sosire.
fost salutat de tovarășii Constant’ll 
Dăscălesc
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Vasile Mușat. secretar al C.C. 
al P.C.R.. de activiști ai C.C. al 
P.C.R.

A fost de fată Richard Balken. 
ambasadorul R. F. Germania la Bucu
rești.

>cu. membru al Comitetului

♦

Adunare consacrată împlinirii a 130 de ani de la revoluția

de la naționalizarea principalelor mijloace de producție

UN ORAȘ MODERN
BE PESTE DOUĂ MII DE ANI
Titlul Însuși al a- 

cestei expoziții — 
„LONDRA — UN 
STRĂVECHI ORAȘ 
MODERN" — cuprin
de. concentrată, ideea 
care a stat la baza al
cătuirii ei : aceea că 
Londra, una dintre cele 
mai mari capitale ale 
lumii, cu o istorie de 
peste două mii 
ani. este astăzi 
oraș modern si înflo
ritor.

Panourile 
(deschisă 
I.R.R.C.S.), 
din mari _______
colorate, realizează, in 
acest context, o eloc
ventă demonstrație.

Istorie și moderni
tate, patina străvechi
lor monumente și 
exuberanta noilor 
construcții. semnele 
unei fastuoase civili
zații si trepidantele 
ritmuri contemporane 
coexistă pe simezele 
expoziției intr-o uni
tate atit de organică 
incit am spune că la 
punctul lor de con
fluentă se află însuși 
specificul orașului. Un 
specific pe care-1 
descoperi cuprins in
tre ceremonii pline de 
strălucire. cum au 
fost, anul trecut, ace
lea prilejuite de Jubi
leul Coroanei sau de 
cotidiana 
gărzii la 
kingham 
mulțimii 
Oxford cu marile ma-

gazine universale. De 
la înaltul monument 
inchinat amiralului 
Nelson ce domină pia
ța Trafalgar (construi
tă pentru a comemo
ra bătălia din 1805) ia 
statuia lui Peter Pan 
ce străjuiește grădina 
Kensington, de la so-

de 
un

expoziției 
în sala 

alcătuite 
fotografii

schimbare a 
Palatul Buc
și trepidația 

de De strada

Pe marginea 
expoziției 

de fotografii 
consacrate

Londrei

Cu o excelentă știin
ță a detaliului, obiec
tivul aparatului de 
fotografiat s-a oprit 
asupra elementelor ce
lor mai caracteristice 
pentru viata acestei 
mari metropole. a 
știut să-1 fixeze cu 
minuție aspectele cele 
mai încărcate de sem
nificații, lăsînd pe 
spectatori să observe, 
să stabilească relații 
intre elementele care-i 
sînt prezentate. Lumea 
teatrelor londoneze, 
locuințele, școlile, pre
sa. spatiile verzi, ac
tivitatea sportivă sînt 
aspecte 
mărești 
pecte 
luie cu
mica locurilor și oa
menilor. Imagine după 
imagine se conturează 
o unitate de ton. o at
mosferă extrem de 
omogenă si particula
ră. menită să se adre
seze direct receptivi
tății vizitatorului ro
mân. să-i dezvăluie 
farmecul ascuns al 
orașului. O cunoaștere 
emoțională apropie 
privitorul român de 
Londra si de viata ei 
cotidiană, il ajută să 
se simtă mai aproape 
de-o lume de care 
prin trainice fibre 
de stimă si afecțiune 
ne simțim reciproc 
legați.

pe care le ur- 
cu interes, as- 
care-ti dezvă- 
fidelitate dina-

Joi după-amiază, la Casa de cul
tură din Deva a avut loc o adunare 
evocatoare dedicată aniversării a 
130 de ani de la revoluția burghezo- 
democratică din 1848 și a trei dece
nii de la înfăptuirea de către clasa 
muncitoare, condusă de partid, a na
ționalizării principalelor mijloace de 
producție.

La adunare au participat repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ai organizațiilor de masă 
și obștești, oameni ai muncii .din în
treprinderile și instituțiile munici
piului.

Despre cele două evenimente cu 
profunde semnificații în istoria țării 
noastre a vorbit tovarășul Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Hunedoara al P.C.R., președintele co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean.

Deși desfășurate în epoci si condiții 
diferite — a spus vorbitorul — cele 
două mărețe evenimente pe care le 
aniversăm se află într-o profundă și 
organică interdependentă, ambele re- 
prezentînd momente hotăritoare în 
lupta poporului nostru pentru liber
tate și dreptate socială, pentru inde
pendență si neatîrnare, pentru dreptul 
de a fi stăpin pe destinul său. Revo
luția de la 1848 a avut o inrîurire 
profundă asupra procesului de făurire 
a României moderne. Rezultantă a 
unor puternice contradicții de clasă, 
revoluția a ui-mărit lichidarea orîn- 
duirii feudale, înscriind, in același 
timp, pe steagul său dezideratul uni-

tății politice și al independenței na
ționale.

Referindu-se la actul revoluționar 
de la 11 iunie 1948, vorbitorul a spus : 
Naționalizarea principalelor mijloace 
de producție a reprezentat o victorie 
de însemnătate istorică, proprietatea 
socialistă punind o temelie de gra
nit pentru progresul multilateral al 
tării, pentru ridicarea continuă a 
bunăstării întregului popor.

Alături de întreaga țară, economia 
hunedoreană a înregistrat în anii so
cialismului o impetuoasă dezvoltare, 
a cărei caracteristică esențială o con
stituie procesul intens și continuu de 
industrializare.

Vorbitorul a subliniat că oamenii 
muncii hunedoreni. români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, in 

■ deplină unitate și frăție, obțin suc
cese de seamă în îndeplinirea pla
nului și a angajamentelor asumat* 
in întrecerea socialistă pe acest ah 
și pe întregul cincinal.

Participanțil la adunare au adresat 
o telegramă C.C. al I’.C.R., tovarășu
lui Nicolae Ceausescu. în care se 
spune : Noi toți cei ce muncim șl 
trăim pe meleagurile hunedorene ne 
angajăm să acționăm, sub conducerea 
partidului, pentru a ridica pe trep
te superioare nivelul întregii acti
vități, pentru a asigura o mai înal
tă eficiență muncii noastre pentru 
transformarea acumulărilor cantita
tive intr-o nouă calitate în toate do
meniile construcției socialiste, pen
tru înflorirea continuă a patriei.

mo
de arhitectu- 
sint Turnul 

Catedrala 
Paul. Tower 
la imaginea 

plină de

lemnitatea unor 
numente 
ră cum 
Londrei.
Sfîntul 
Bridge 
pitorească.
viată si culoare a pie
țelor londoneze, de la 
muzeul din vasul 
Cutty Sark — clip- 
perul lansat în 1869 — 
la constanta atracție 
turistică pe care o 
exercită malurile Ta- 
misei — una din ar
terele vitale ale ora
șului — parcurgi un iti
nerar vast 
imaginea 
reușește 
propie.

pe care 
fotografică

tv
17,40
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16,00 ~ ' 
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17,00 
19,00

18,00
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19.20
19,30
20,00
20.20

19,20
19.30
30.00

30,25

22.05
22,35

Telex
Teleșcoală
Curs de limbă franceză 
Emisiune în limba germană 
Tribuna TV : 138 de ani de 
Proclamația de la Islaz 
1001 de seri 
Telejurnal
30 de ani de la naționalizare. Pro
prietari, producători, beneficiari 
Film artistic : „înfruntarea". Pre
mieră pe țară. Producție a stu
diourilor engleze 
Revista literaf-artistică
Telejurnal
PROGRAMUL 2
Viața In lumina normelor eticii șl 
echității socialiste

17,20 Melodii populare

21,00
21,05

la

21,30
21,55

,,Noi, Mircea șl Atlanticul". Film* 
reportaj realizat de scriitorul 
Radu Theodora
Sculpturi de lumină . 
Secretul lui Stradivarius 
Istorie și timp la Roma 
1001 de seri 
Telejurnal 
Radar pionieresc 
Capodopere, mari 
bum de lieduri de 
Telex 
Frăție, dreptate. „ ____ ____
revoluționar 1848 în țările române 
Blocnotes — informații utilitare 
Telerama-sport

Al*interpret!.
Franz Schubert

unitate. Anul

Suflete
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Ștefan Voitec, vicepre 
ședințe al Consiliului de Stat, a prL 
mit, joi dimineața, ‘ ~
raturii Federale a 
liste Cehoslovace, 
Fejes, procurorul 
Cehoslovace, care a făcut o vizită în 
țara noastră.

In timpul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, au fost 
relevate bunele relații de prietenie 
și colaborare existente între țările șl 
popoarele român și cehoslovac, sub- 
liniindu-se contribuția pe care o pot 
aduce vizitele reciproce de delegații

delegația Procu- 
Republicii Socia- 
condusă de Jan 

general al R.S.

la dezvoltarea și Întărirea continuă 
a acestora.

A participat Gheorghe Bobocea, 
procurorul general al Republicii So
cialiste România.

★
în timpul șederii 

oaspeții cehoslovaci 
deri la Ministerul 
Tribunalul Suprem 
în județele Constanța și Argeș.

Joi după-amiază, delegația Procu
raturii Federale a Republicii Socia
liste Cehoslovace a părăsit Capitala.

(Agerpres)

în tara noastră, 
au avut întreve- 
Justițiel și la 

și au făcut vizite

^FAPTUL
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I
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Cronica
Joi dimineața, tovarășul Ion Pățan, 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit pe tovarășul Dahîn Gotov, 
ministrul poștelor și telecomunicații
lor al Republicii Populare Mongole.

Cu acest prilej au fost examinate 
stadiul și posibilitățile de extindere • 
a colaborării in domeniul poștelor și 
telecomunicațiilor 
țări.

La primire au 
Dudaș, ministrul 
telecomunicațiilor, , _
nei, adjunct al ministrului.

A fost prezent Tagaanlamyn Du- 
ghersuren, ambasadorul Republicii 
Populare Mongole la București.

★
Joi, prof. Nicolae Giosan, președin

tele Academiei de științe agricole 
și silvice, a avut o întrevedere cu 
membrii delegației Academiei unio
nale de științe agricole „V.î. Lenin" 
din Moscova, condusă de acad. Ivan 
Semionovici Șatilov, vicepreședinte 
al academiei, care face o vizită în 
țara noastră.

în cadrul convorbirii au fost exa
minate rezultatele colaborării dintre 
cele două academii, precum și noi 
posibilități de 
rii in diferite 
științifice din

dintre cele două

participat Traian 
transporturilor și 
și Gheorghe Airi-

dezvoltare a conlucra- 
domenii ale cercetării 
agricultură.

★
Joi dilpă-amiază a fost semnat la 

București un protocol care prevede 
dezvoltarea si diversificarea coope
rării economice și tehnologice intre 
Ministerul Agriculturii si industriei 
Alimentare și Federația Italiană a 
Consorțiilor Agrare.

Documentul a fost semnat de Ion 
Stanciu, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare, și de 
Mario Vetrone, președintele Federa
ției Italiene.

La semnare au fost prezenți mem
bri ai conducerii Ministerului Agri
culturii și Industriei Alimentare și 
Ernesto Mario Boiasco, ambasadorul 
Italiei la București.

zilei I

DIVERS I
I

La 8 iunie a avut loc la București 
dezbaterea de lucru cu tema „Pre
zentul și viitorul energiei solare", 
organizată de Academia Republicii 
Socialiste România. colectivul de 
prognoză, împreună cu institu
tele centrale de cercetări și cu 
sprijinul Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie. Cercetători, 
proiectanți și cadre din lnvățămintul 
superior au susținut comunicări asu
pra rezultatelor obținute în cadrul 
planului și programelor științifice ce 
se desfășoară pe baza politicii ener
getice a partidului și statului nostru, 
a indicațiilor date personal de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. Referatele 
de bază au fost prezentate de 
acad, prof. Ioan Ursu. președintele 
C.N.S.T., și de dr. ing. C. Teodorescu, 
director general al INCREST. Dezba
terea se înscrie în rindul manifes
tărilor cu care oamenii de știință 
din țara noastră întîmpină Confe
rința mondială de știință și tehnolo
gie pentru dezvoltare, inițiată și 
sprijinită 
România.

de Republica Socialistă

I
I
I
I
I
I
I
I

Un sat 
pe scenă

„Cintarea României" aduce în 
lumina rampei noi si noi talente. 
Din rindul lor fac parte si fra
ții Gelu si Ion Chiriac. Amîndoi 
sint elevi la școala generală din 
satul Ghermănești, comuna 
Drinceni, județul Vaslui. Ei au 
îndrăgit, deopotrivă, cobza, man
dolina si chitara. Solo sau in 
duet, ei interpretează cu multă 
dezinvoltură melodii originale. 
Spunem originale, intrucit ele 
sint create de alți doi entuziaști 
animatori ai vieții spirituale a 
satului — lrimia Anton și Teo
dor Lemnaru — primul priceput 
în tainele stilurilor, al doilea în 
cele ale notelor muzicale. Și încă 
ceva : la Ghermănești-Vaslui 
cintă nu numai frații Chiriac, ci 
și țiterașii, și cobzarii, și forma
ția de mandoline, și... Intr-un 
cuvlnt — tot satul !

I
I
I
I

I
I
B

i

17,00Marina PREUTU

î
străvechi 
modern

tîmplările, faptele strămo
șilor noștri, care prin 
moștenire sint și ale noas
tre. Inima mi se bate cind 
aud rostind numele lui 
Alexandru cel Bun, lui 
Ștefan cel Mare, lui Mi
hai Viteazul ; da, domni
lor mei 1 Și nu mă ruși
nez a vă zice că acești 
bărbați pentru mine sînt 
mai mult decît Alexandru 
cel Mare, decît Anibal, 
decît Cezar". Și tot astfel 
continua Kogălniceanu, cu 
vibrante și adine gindite 
vorbe, știind că vorbea în 
numele unui popor care, 
precum avea să se ex
prime mai pe urmă Emi- 
nescu, n-a făcut niciodată 
decît să-și apere „sărăcia 
și nevoile și neamul". în
să tocmai pentru că nici 
in lungul nostru trecut, 
nici astăzi, nu 
vedit poftitori 
pa bunurile, 
independența 
poare, avem îndreptățirea 
morală și materială de a 
respinge cu fermitate de
nigrările celor ce gîndesc 
cum ar putea să ne re
aducă în starea de asu-

ne-am do- 
de a uzur- 
drepturile, 
altor po-

Reducerea cheltuielilor materiale
(Urmare din pag. I)
iecît strictul necesar de materii pri* 
ne si materiale. Penteu o aprovizio
nare corespunzătoare se va interveni 
□rin toate mijloacele la furnizori — 
inclusiv prin deplasarea în unitățile 
-espective a unor membri ai consi
liului oamenilor muncii, dacă va fi 
nevoie — astfel ca, cu cel puțin cinci 
sile înaintea fiecărei luni. întreaga 
jantitate de produse ce urmează a 
Ei prelucrată în luna următoare să 
se afle in unitate.

Corespunzător prevederilor hotă- 
■îrii adoptate de Comitetul Central 
il partidului, in prezent ne preocupă 
stăruitor realizarea planului produc- 
;iei fizice la fiecare sortiment, mări- 
■ea producției nete fiind influențată 
;i de creșterea producției marfă. In 
icest sens, precizez că in întreprin- 
ierea noastră valoarea producției 
narfă urmează să depășească nivelul 
jlanificat pentru semestrul doi al 
inului cu cel puțin 12 milioane de 
ei. Mai exact, comparativ cu reali

zările preconizate pe primul semes
tru al anului. în semestrul II pro
ducția de țesături finite va crește 
cu peste 22 milioane lei, factorul 
principal al acestui spor constituin- 
du-1 producția din resurse proprii, 
în același timp, o importantă creș
tere se va inregistra si la producția 
de semifabricate (fire și bandă), 
unde în semestrul următor, potrivit 
măsurilor pe care le-am stabilit, se 
va realiza un spor de aproape 9 mi
lioane lei. Drept urmare, măsurile ce 
le aplicăm vizează : organizarea ra
țională a producției șl a muncii, 
creșterea indicelui de utilizare a ma
șinilor și utilajelor — mai ales prin 
reducerea duratelor de întreținere și 
reparații — ridicarea pregătirii pro
fesionale a întregului personal mun
citor, reducerea absentelor nemoti
vate și învoirilor.

Iată, așadar, prezentate succint, 
preocupările colectivului nostru, în 
această perioadă, pentru introducerea 
cu bune rezultate a noului mecanism 
economic- fi nan ciar.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 10, 

, și 12 iuhie. In țară : Vremea va fi 
âlduroasă, mai ales în sudul țării. Ce
il va fi variabil. Vor cădea averse lo- 
ile de ploaie însoțite de descărcări

electrice, Îndeosebi în nordul țării șl în 
zonele de deal și de munte. Vînt slab 
pină la moderat. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar 
cele maxime Intre 22 și 32 de grade, 
în București : Vremea va fi călduroasă 
și în general frumoasă. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin noaptea și di
mineața ; în a doua parte a interva
lului, condițiile vor fi favorabile aver
sei de ploaie. Vînt slab pînă la moderat.

© IAȘI. A avut loc tradițio
nala sărbătoare a „Bojdeucii lui 
Ion Creangă". Cu acest prilej a 
fost deschisă expoziția „Opera 
literară a lui Ion Creangă în arta 
plastică". Cea de-a V-a ediție a 
„Zilelor teatrului pentru copii" 
desfășurată la Iași, cu concursul 
a 9 teatre de copii și tineret din 
țară, s-a încheiat cu un cuprin
zător spectacol de varietăți 
„Estrada veseliei”. (Manole 

<■ Corcaci). © CARAȘ-SEVERIN.
Din inițiativa Teatrului de stat 
din localitate și a Bibliotecii 
județene a Caraș-Severinului, la 
Reșița a fost inaugurat „Studioul

celor mici", instituție care lși 
propune ca, prin intermediul 
unor întîlniri pe grupe de vîrs- 
tă, ■ să le cultive gustul și să 
apropie teatrul de copiii între 5 
și 14 ani; Programul prevede 
audiții de piese înregistrate, În
cercări de improvizații dialoga
te pe o temă dată, încer
cări de dramatizare a unor 
povestiri și multe alte activități 
educative. (Nicolae Cătană). 
© HARGHITA. Pe platoul na
tural de la Băile Jigodin 
(Miercurea Ciuc) s-a desfășurat 
cea de-a Xl-a ediție a tradițio

ICei șapte 
magnifici... 
mielușei•

Șapte amici ai șoferului 
S te Han Tudor ache, de la 
tierul de construcții din 
l-au rugat pe acesta să-i ducă 
pină la Vața Băi să bea și ei o 
bere rece, că n-o să fie foc. 
Șoferul a luat autoutilitara șan
tierului și a plecat cu cei 
șapte la drum. In fata pahare
lor aburite de berea rece, Ste
lică șoferul a început să 
plescăie din limbă, lăsindu-i 
gura apă. „Apă nu se servește 
aici" — i-a spus unul din cei 
șapte, care o făceau pe... 
cei șapte magnifici din film. 
Numai că, la întoarcere, cind 
lucrătorul de milltie a făcut 
semn lui Stelică să tragă pe 
dreapta, cei șapte magnifici au 
devenit... mielușel. Cind a văzut 
că i se întinde fiola, Stelică a 
făcut fețe-fețe șl nu s-a lăsat 
pină n-a înverzit-o de tot. 
Amendat și cu permisul suspen
dat, Stelică s-a văzut părăsit și 
de cei șapte amici care s-au fă
cut atit de mici, că parcă au 
intrat in pămint și nu i-a mai 
întâlnit de atunci...

I

II I★
joi s-au desfășurat înMiercuri

Capitală lucrările sesiunii de comu
nicări științifice a Oficiului pentru 
patrimoniul cultural național al mu
nicipiului București, acțiune înscrisă 
in cea de-a Il-a ediție a Festivalului 
național „Cintarea României". Cu- 
vintul de deschidere a fost rostit de 
acad. Emil Condurachi, care a sub
liniat importanța sesiunilor științifice 
periodice 
cercetare 
de valori

Si I
I
I

Ion 
Sân

ii rad,
I
I

I

în stimularea activității de 
și valorificare a fondului 
culturale românești.

(Agerpres)

A apărut numărul 6/1978 
al revistei 
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man în vremuri mari
sfidînd adevăruripri ți,

istorice elementare.
încît e locul să reamin

tim aici ce gindea despre 
acestea tot Bălcescu. în 
clasica lui scriere Româ
nii supt 
Viteazul : 
[■cind ă 
dezrobire
— n.n.j nu avea trebuință 
de ajutorul unor trădători 
dintre nobili, cind 
în parte-i pe toate 
poarele Ardealului, 
mânii, poporul cel 
numeros dintr-această 
țară, de mult, ațintise 
Ochii spre dinsul cu cre
dința nădejdii și îl aștep
ta ca pe un mlntuitor (...) 
Deosebit de români, in 
lipsă de alte pricini, le
gătura sîhgelui i-ar fi si
lit a sta mal bine cu fra
ții lor din țară decît cu 
neam străin, chiar sașii și 
săcuii erau cu totul in fa
vorul lui Mihai-Vodă (...) 
Putea el dezerta cauza 
națională pe care se fă
găduise a ajuta 1 Ardea
lul, a cării gloată a popu
lației sunt români, nu este 
el o tară românească ? 
Trebuia oare a mai lăsa 
în stăpînirea ungurilor 
(adică, precizase anterior

Mihai-Voievod 
„Mihai-Vodă 

pregătit prima 
a Transilvaniei

avea

mai

Bălcescu. sub dubla asu
prire socială și națională
— n.n.j toată această ța
ră. care, după dreptul na- 
iurel și dreptul oameni
lor, este a românilor ? 
Mai ales cind chiar și 
populațiile de alt singe il 
chema ?“ Ca si pe vre
mea revoluționarilor noș
tri de la 1848, și acum 
răspunsul se Impune de 
la sine ; iar felul cum 
partidul, statul nostru au 
rezolvat in spiritul echi
tății socialiste problema 
națională in țara noastră 
e cunoscut si recunoscut 
pretutindeni, de către toți 
cei de bună credință.

Frumusețea , gindului șl 
a faptei revoluționarilor 
români de la 1848. juste
țea cauzei pentru care au 
făcut totul, unii mergînd 
pină la suprema jertfă, 
le înțelegem și le retră
im în toată clipa, cu pri
lejul comemorărilor, dar 
și în Viața noastră coti
diană. Fiindcă suflete mari
— ivite în timpuri mari
— le resimțim ca apar- 
ținind părții celei mai 
bune din sufletele șl din 
faptele noastre. Scriitori 
devotați exemplar po
porului Celui mare al Da-

co-Romaniei, pe care pri- . 
mii il descoperiseră ple- 
nitudinar și-i deslușiseră 
cu vizionară limpezime 
destinele viitoare, dar și 
neînfricați luptători poli
tici. gazetari, economiști, 
istorici, filologi, editori, 
traducători. animatori 
culturali în sensul cel 
rnai generos al termenu
lui — Bălcescu. Kogălni- 
ceanu, Heliade, Alecsan- 
dri, Russo, Alexandrescu, 
Bolliac, Bolintineanu, Ba- 
riț, Bărnuțiu. Mureșanu 
si atiția alții, ca pictorul 
Rosenthal, muzicienii 
pocii, profesorimea, 
crătorii București ului 
ai altor orașe, au prefi
gurat unitatea de gind si 
faptă a noastră, a celor 
din România socialistă. 
Știau patruzecioptiștii — 
după cum cu sporită în
țelegere o facem și noi 
— că înaintașilor pe care 
de atitea ori îi invocau 
nu le-ar fi rușine de ei. 
Cu atît mal mare este 
mtndria noastră de a ni-i 
ști drept premergători și 
cu atit mai stăruitoare 
devin gindurile noastre 
de a le continua și lărgi 
nobila cale pe care au 
deschis-o.

e- 
lu- 

și

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
CICLISM: „Cursa Victoriei"

Competiția ciclistă internațională 
„Cursa Victoriei" a continuat joi cu 
desfășurarea etapei a 3-a : Predeal 
— Rișnov — Feldioara — Rîșnov — 
Pîrîul Rece — Predeal (Cioplea) care 
a fost ciștigată de alergătorul ceho
slovac Vendelin Kvetan (Dukla) cro
nometrat pe distanța de 172 km cu 
timpul de 4h 22’17”. El a dispus la 
sprintul final de dinamovistul bucu-

reștean Teodor Vasile. Pe locul trei 
a sosit T. Sîrbu, înregistrat cu 4 h 
22’24”. în clasamentul general indi
vidual se menține lider sovieticul V. 
Koropkov. Astăzi dimineață are loc 
o probă individuală contra-crOho- 
metru (7 km), iar după-amiază o 
etapă pe distanța : Predeal — Pîriul 
Rece — Rișnov — Cioplea (135 km).

TENIS : Virginia Ruzici în finală la Roland Garros
Joi, în cadrul semifinalelor pro

bei de dublu feminin din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis 
ale Franței, care se desfășoară pe te
renurile de la Roland Garros, pere
chea Virginia Ruzici (România) — 
Mima Jausovec (Iugoslavia), jucînd 
excelent, a învins cu 6—4, 6—3 pe 
Daniela Marzano (Italia). Paula 
Smith (S.U.A.). în finală, Ruzici și 
Jausovec vor întîlni perechea Gail 
Lovera (Franța), Lesley Bowrey 
(Australia), învingătoare cu 7—6,
6— 7, 6—3 în fața dublului Anliot 
(Suedia), Marsikova (Cehoslovacia).

în sferturile de finală ale probei 
de simplu masculin, suedezul Bjbrn 
Borg l-a învins cu 6—3, 6—3, 6—0 pe 
mexicanul Raul Ramirez, iar italia
nul Barazzutti l-a eliminat cu 6—2,
7— 6, 6—1 pe americanul Dibbs.

în semifinalele probei de dublu 
bărbați, perechea americană Hank 
Pfister — Gene Mayer a obținut o

surprinzătoare victorie cu 2—6, 6—1, 
6—3 în fața cuplului Raul Ramirez 
(Mexic) — Brian Gottfried (S.U.A.), 
cotat ca principal favorit al probei.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Tragerea la sorți a meciurilor 

noii ediții (1978—79) a „Cupei cam
pionilor europeni", „Cupei cupelor" 
și „Cupa U.E.F.A.” la fotbal va avea 
loc la 11 iulie la Berna.

• Partidele disputate in ziua a
doua a competiției internaționale 
masculine de volei de la Sofia s-au 
încheiat cu următoarele rezultate : 
R. D. Germană — Ungaria 3—0 
(15—11. 15—9, 15—6) ; Iugoslavia — 
România 3—1 (15—6. 8—15, 15—3,
15—11) ; Bulgaria — Polonia (B) 3—0 
(15-12. 16-14, 15—7) ; R.S.F.S. Rusă 
— Cuba 3—0 (15—11. 15—8, 15—10).

Concursul atletic
BRATISLAVA (prin telex). — Cel 

mai mare stadion din capitala Slo
vaciei socialiste va găzdui vineri și 
simbătă un mare concurs internațio
nal de atletism — acum la a XlX-a 
ediție — în organizarea tradițională 
a ziarului ,,Pravda" Bratislava, or
gan al C.C. al P.C. din Slovacia. 
Amploarea competiției (au fost in
vitați circa 400 de sportivi și spor
tive din 30 de țări), ca și valoarea 
competitorilor (o serie de medaliațl 
și recordmeni europeni, fruntași ai 
atletismului din țările respective) 
fac din acest concurs un eveniment 
atletic. Publicul și specialiștii anti
cipează Întreceri și rezultate de inalt 
nivel, dat fiind faptul că pentru nu
meroși dintre concurenți competiția 
de la Bratislava constituie un foarte 
bun prilej de verificare pentru apro
piatele campionate europene ce se 
vor desfășura tot în Cehoslovacia, 
la sfîrșitul lunii august, la Praga.

La Bratislava vor fi prezenți și 
Următorii atleți români : recordma
na tării la săritura în înălțime. Cor
nelia Popa, și mai tinerii Antoaneta 
Iacob (la 800 și 1 600 m), Mihaela 
Dumitrescu (la 100 m garduri), Va
sile Bichea (la 3 000 m obstacole) și 
Pallfy Pal (la 110 m garduri).

Cu ocazia concursului va avea loc

de la Bratislava
și decernarea premiilor laureaților 
celei de-a Vl-a anchete internațio
nale, organizate de „Pravda" Bra
tislava, privind desemnarea celor
mai buni atleți și atlete pe anul
1977 la probele de sărituri (înălțime, 
lungime, triplusalt, prăjină).

Ion DUMITRII!
★

PRAGA 8 (Agerpres). — S-au în
cheiat întrecerile concursului inter
național de atletism desfășurat in 
orașul cehoslovac Ostrava cu parti
ciparea a peste 200 de sportivi și 
sportive din 21 de țări. Printre În
vingătorii zilei a doua de concurs 
s-a numărat și atletul român Vasile 
Bichea, clasat pe primul loc in pro
ba de 3 000 m obstacole, cu timpul 
de 8’31"9/10. Pe locurile următoare 
s-au situat cehoslovacul Frantisek 
Bartos — 8’34”3/10 și etiopianul 
Wolde Tsadik Hailu — 8’38”2/10.

Campionatul olimpic Alberto Juan- 
torena a cîștigat cursa de 400 m 
plat, cu timpul de 45”17/100, iar în 
proba feminină de aruncarea greu
tății, Margit Droesse (R. D. Germană) 
— 21,33 m — a intrecut-o pe record
mana mondială Helena Fibingerova 
(Cehoslovacia), clasată pe locul doi, 
cu 21,24 m.
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nalului festival folcloric „Pri
măvara harghitană”, la care s-au 
prezentat cele mal bune formații 
artistice de amatori din județ, 
laureate la diferite faze ale Fes
tivalului național „Cintarea 
României". La Topllța a avut loc 
cea de-a doua ediție a festiva- 
lului-concurs interjudețean de 
muzică păstorească „Miorița", la 
care au luat parte peste 40 de 
artiști amatori din 23 județe ale 
țării, muncitori, țărani, coopera
tori, intelectuali, de la 18 la 60 
de ani. (I. D. Kiss). • VILCEA. 
Timp de două zile, s-a desfășu
rat, la Rm. Vilcea, sesiunea de

comunicări și referate pe tema 
„Ocrotirea naturii în Oltenia”, 
organizată sub egida Academiei. 
(Ion Stanciu). • NEAMȚ. La

CARNET CULTURÂlT

Piatra Neamț s-a deschis o ex
poziție de pictură și artă grafi
că intitulată „Eroismul clasei 
muncitoare in opera de indus
trializare a patriei”. în sălile 
expoziției sînt organizate expu
neri și simpozioane pe aceeași 
temă. (Constantin Blagovici). 
• MUREȘ. Scena Teatrului de

vară din Tg. Mure? a găzduit 
a 7-a ediție a festivalului coral 
județean „Cîntare mureșeană”. 
Au participat peste 1 000 de ar
tiști amatori, iar ca invitați, cu
noscuta formație corală din 
Prundul Bîrgăului (județul Bis- 
trlța-Năsăud). (Gh. Giurgiu). 
• BRAILA. Comuna Traian din 
județul Brăila a fost gazda Celei 
de a treia ediții a festivalului 
de muzică populară și poezie 
patriotică „Traian ’78”, care în
trunește anual artiștii amatori 
din comunele care poartă nume
le Împăratului roman. Un grup 
de actori ai Teatrului „Maria 
Filotti” prezintă, în aceste zile,

la Întreprinderea de utilaj greu 
„Progresul”, C.C.H.F.A., Șantie
rul naval, întreprinderea de 
confecții și C.P.L., montajul lite
rar „Stăpin in țara mea”, dedi
cat zilei de 11 iunie 1948. 
(Mircea Bunea). • VASLUI. 
Echipa de teatru a Casei de cul
tură â orașului Negrești — 
Vaslui a prezentat o nouă pre
mieră Cu piesa „Pîinea și sarea” 
de Șt. Berciu ; regia artistică e 
semnată de N. Cioată. (Crăciun 
Lăluci). • MARAMUREȘ. S-a 
deschis expoziția de pictură a 
taberei studenților clujeni, Ia 
Muzeul etnografic din Sighetu

Marmației. Un festival pionie
resc al portului și dansului chio- 
rean s-a desfășurat in cadrul 
natural al popasului turistic 
„Stejarul”. (Gh. Susa). • TUL- 
CEA. La Galeriile de artă „Da
cia” din municipiul Tulcea a 
avut loc vernisajul expoziției de 
pictură șl grafică a Studioului 
de arte plastice al armatei. în 
expoziție sînt prezenți 9 pictori 
și graficieni care au constituit 
seria de debut a noii tabere 
permanente de creație artistică 
din pitorescul loc al Deltei cu
noscut sub numele Calica. (E. 
Mihăllescu).
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Dosar pentru 
un arhivar

Jean Avramescu era de profe
sie arhivar la Ocolul silvic Cra
iova. Dar, spre deosebire de cei
lalți arhivari, oameni prin ex
celență meticuloși, oameni ai 
corectitudinii și ai legii, Jean 
Avramescu și-a dat cinstea pe 
rușine. Dacă solicitai să-ți eli
bereze un act sau o adeverință 
privind stabilirea vechimii in 
timpul muncii, nu trebuia să-i 
dovedești exactitatea cererii si 
nici nu se ostenea să caute ac
tele de rigoare, ci te credea pe 
cuvint și pe sutele de lei pe 
care l le fluturai pe dinaintea 
ochilor, fn afară de adeverințe 
false eliberate chiar și unora 
care n-au fost. încadrați nici
odată in timpul muncit, el a 
falsificat și o serie de cărți de 
muncă. Fapt pentru care fos
tului arhivar i se întocmește 
acum dosar penal perfect legal.

Telefoane
cu... toane

Din municipiul 
Gheorghe Ispășoiu ne 
că : Prin 
trecut, a 
o amplă 
unor noi 
domiciliile cetățenilor. Tot atunci 
li s-a comunicat ferm că lucra
rea se va încheia cel tirziu 
pină la 31 martie 78. Adică 
urma ca pină la data respectivă 
noile telefoane instalate să aibă 
Si ton. De instalat s-au instalat, 
dar de functional nu funcțio
nează. Nu au ton. Termenul 
ferm de 31 martie a fost amtnat 
pentru sfirșitul lui aprilie, apoi 
pentru sfințitul lui mal. dar șl 
luna mal s-a sfîrșlt si tonul la 
telefoane tot n-a venit. Acum, 
oamenii vor să știe dacă luna 
iunie va fi ultimul termen tot 
atit de „ferm" ca si celelalte. 
Pentru că degeaba li s-a pus 
lefon dacă are toane in loc 
ton. Alo, se aude ?

Rm. Vilcea, 
comuni- 

luna noiembrie, anul 
început la Rm. Vilcea 
acțiune de instalare a 
posturi telefonice la

Voia 
să rămînă

te- 
de

de 
vă

anonim
— Eu nu-mi dau cuvîntul 

onoare pe orice tinichea. Ce 
ofer eu este aur curat si garan
tat. Puteam să vă cer pe veri
gheta asta cel puțin două mii, 
deși face mai mult, dar am 
mare nevoie de bani, că altfel 
nu m-aș indura de ea...

Femeia căreia i se 
spre vinzare verigheta 
tivă o întorcea si pe o 
pe alta, o îndepărta si o apro
pia de ochi spre a se convinge 
că era aur „curat si garantat". 
Apoi, a început tîrguiala. Mai 
lăsa ceva vînzătorul, mai dădea 
cîțiva lei cumpărătoarea, pină 
au ajuns la suma de 800 de lei. 
Femeia i-a numărat 500 pe loc, 
urmînd ca restul să-i dea după 
cîteva zile. Intre timp, femeia 
a verificat verigheta si a con
statat că nu e aur curat, ci... ti
nichea curată. Asa se face că 
atunci cind 
după restul de 300 de lei, hop 
că a apărut st șeful postului de 
miliție al 
Dolj, unde s-a întimplăt acțiu
nea, legitimindu-l. Și astfel. 
Mihai Marin — așa-l cheamă 
pe făptaș — a dat banii înapoi, 
iar „restul" l-a primit de la le
giuitor.

oferise 
respec-■ 

parte și

individul a venit

comunei Celaru

Rubricâ’ realizata ae
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii'-
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POZIJIA ȘI PROPUNERILE ROMÂNIEI
1N VEDEREA TRECERII EA MĂSURI EFECTIVE DE DEZARMARE

prezentate, din însărcinarea președintelui Nicolae Ceaușescu, de primul ministru al guvernului roman, 
Manea Mănescu, la sesiunea specială a Adunării Generale a 0. N. U, consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 8. Trimisul special Agerpres transmite : Joi au 
continuat dezbaterile generale ale sesiunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării.

In cadrul ședinței, din însărcinarea președintelui Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, primul ministru al guvernului 
român, Manea Mănescu, a prezentat poziția țării noastre în problema 
dezarmării și un ansamblu de propuneri concrete menite să contribuie 
în mod substanțial la desfășurarea rodnică a lucrărilor sesiunii, la 
deschiderea unei perspective noi în acest domeniu, corespunzător inte
reselor și aspirațiilor de pace ale tuturor popoarelor. Poziția și propu
nerile României au fost primite cu viu interes.

Domnule președinte,
îmi revine plăcuta misiune de a 

vă transmite, dumneavoastră, dom
nule președinte, reprezentanților sta
telor membre ale Organizației Na
țiunilor Unite, salutul prietenesc al 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. Expri- 
mînd aspirațiile întregului popor 
român, comune cu ale tuturor po
poarelor iubitoare de pace, manifes- 
tind o deosebită grijă fată de desti
nele umanității, președintele Nicolae 
Ceaușescu acordă o mare atenție 
sesiunii speciale a Adunării Gene
rale. prima din istoria Organizației 
Națiunilor Unite consacrată în ex
clusivitate dezarmării.

Din Împuternicirea președintelui 
României. Nicolae Ceaușescu. am 
onoarea de a adresa urări de succes 
sesiunii, care este menită să deschidă 
o perspectivă constructivă si rodni
că in domeniul dezarmării, să deter
mine un pas concret înainte in reali
zam î acestui deziderat vital al în
tregii omeniri.

înfăptuirea dezarmării constituie 
un obiectiv constant al politicii ex
terne a României socialiste. Făurirea 
unei lumi fără arme si fără războaie 
ocupă un loc central în gîndirea si 
acțiunea social-politică a președin
telui Nicolae Ceaușescu, un tel fun
damental al intensei si remarcabilei 
sale activități pe plan internațional.

încă acum opt ani. în cuvântarea 
rostită de la tribuna sesiunii jubi
liare a Adunării Generale a Or
ganizației Națiunilor Unite, președin
tele Republicii Socialiste România, 
NICOLAE CEAUȘESCU, arăta : 
„CONSIDERAM DREPT UN IMPE
RATIV ARZĂTOR CA ORGANIZA
ȚIA NAȚIUNILOR UNITE, CA 
TOATE STATELE SA ACȚIONEZE 
CU CEA MAI MARE FERMITATE 
PENTRU ÎNFĂPTUIREA DEZAR
MĂRII GENERALE, ȘI ÎN PRIMUL 
RÎND A CELEI NUCLEARE. OR
GANIZAȚIA NAȚIUNILOR UNITE, 
CONDUCĂTORII TUTUROR STA
TELOR. TOȚI OAMENII POLITICI 
POARTA O GREA RĂSPUNDERE 
ÎN FAȚA POPOARELOR, A VIITO
RULUI CIVILIZAȚIEI UMANE, 
PENTRU ELIBERAREA LUMII DE 
POVARA ÎNARMĂRILOR ȘI DE 
COȘMARUL UNUI RĂZBOI ATO
MIC".

Ca expresie practică a acestor 
orientări si preocupări constante, 
din inițiativa președintelui Nicolae 
Ceaușescu a fost prezentat la Orga
nizația Națiunilor Unite. în 1975, 
documentul „Poziția României în 
problemele dezarmării, in primul 
rind ale dezarmării nucleare, și in 
Instaurarea unei păci trainice în 
lume", cuprinzind un ansamblu de 
măsuri concrete si realiste pentru 
trecerea la dezarmare. Prin acest 
document. România s-a pronunțat 
de la început pentru convocarea 
unei sesiuni a Adunării Generale 
consacrată în mod special dezar
mării. considerînd legitim si necesar 
ca problema cea mai stringentă si 
acută a vieții internaționale să fie 
dezbătută direct de cel mal cuprin
zător for al națiunilor lumii. Atri
buim o mare importantă consensului 
pe care l-a întrunit inițiativa țărilor 
nealiniate privind convocarea aces
tei sesiuni speciale.

Atenția si interesul deosebit ale 
Republicii Socialiste România față 
de lucrările sesiunii si-au găsit ma
terializarea într-o hotărîre specială a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, care cuprinde un 
an. • nblu de propuneri concrete, me
nite să stabilească orientări de prin
cipiu si să permită trecerea la mă
suri efective de dezarmare. Poporul 
român, ca si toate popoarele lumii, 
își exprimă speranța că prin efortul 
tuturor participantilor se va con
veni. în final, un document cuprin
zător incluzînd măsuri general accep
tabile, corespunzătoare impera
tivului major — realizarea dezarmă
rii. si în primul rind a dezarmării 
nucleare.

Atașamentul României socialiste 
fată de cauza dezarmării izvorăște 
din însăși natura orînduirii sale so
ciale. din obiectivele fundamentale 
ale activității sale pe plan interna
țional. Edificînd o societate nouă, 
înfăptuind ample programe de dez
voltare economico-socială. poporul 
român este vital interesat în stator
nicirea condițiilor internaționale fa
vorabile acestei opere eminamente 
pașnice. în instaurarea unui climat 
de securitate si colaborare. Concep
ția noastră despre viată exprimă în 
modul cel mai pregnant idealurile 
poporului român de a trăi intr-o 
lume fără arme, fără războaie, o 
lume a păcii si prieteniei intre toate 
națiunile.

în concordantă cu aceste obiective, 
România adincește relațiile de prie
tenie si colaborare multilaterală cu 
toate țările socialiste, intensifică le
găturile pe multiple planuri cu sta
tele în curs de dezvoltare, cu țările 
nealiniate, extinde raporturile de 
cooperare cu țările capitaliste, cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială, în spiritul coexis
tentei pașnice, participă activ la 
diviziunea internațională a muncii, 
la schimbul mondial de valori mate
riale si spirituale.

Republica Socialistă România si
tuează în mod consecvent la baza ra
porturilor sale cu celelalte state, a 
întregii sale politici externe princi
piile egalității depline în drepturi, 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne șl avantajului reciproc, respec
tării integrității teritoriale, nerecurge- 
rii la forță și la amenințarea cu for
ța. afirmării dreptului sacru și im
prescriptibil al fiecărui popor de a 
se dezvolta de sine stătător, potrivit 
voinței și aspirațiilor sale. în opinia 
României, promovarea și respectarea 
acestor principii, care se afirmă cu 
tot mai multă vigoare pe arena mon
dială, reprezintă o cerință sine qua 
non a unor raporturi noi, de încre
dere și conlucrare pașnică între 
toate națiunile lumii.

Desigur, pe plan international au 
loc ample transformări sociale si na
ționale. mutații profunde în favoarea 
păcii și progresului. Una din carac
teristicile vieții internaționale actuale 
o constituie afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt vechil politici imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste 
de dominație si dictat, de a-și asi
gura și consolida independenta și su
veranitatea națională, de a fi stăpîne 
pe destinele și pe resursele lor. de a 
se dezvolta liber și de a coopera în 
condiții de securitate. Cresc forțele 
care se pronunță pentru o politică 
Internațională nouă, democratică, de 
egalitate și respect reciproc între 
state. Ca rezultat, în anii din urmă 
începuse să se contureze, deși cu ca
racter limitat și fragil, un curs spre 
destindere și colaborare.

în același timp, constatăm o inten
sificare a politicii de reîmpărțire a 
lumii în zone de influentă si domi
nație, ceea ce duce la ascuțirea unor 
fenomene negative din viata interna
țională. Se adîncesc contradicțiile 
economice, politice, sociale si națio
nale, decalajele economice dintre 
state, devin tot mal acute criza ma
teriilor prime și energiei, criza mo
netară și financiară, fenomenele in
flaționiste, generind tensiune și in
stabilitate pe plan internațional.

Cu îngrijorare trebuie să constatăm 
că situația internațională a cunoscut 
în perioada din urmă o înrăutățire. 
Au apărut noi zone ‘,de conflict. s-au 
aprins flăcările unor războaie locale, 
se recurge la presiuni politice și eco
nomice asupra altor state, cunoaște o 
recrudescentă practica intervențiilor 
militare. Probleme lăsate nerezolvate 
de îndelungata dominație colonială, 
litigii de ordin teritorial sau național 
sint folosite pentru accentuarea neîn
crederii și agravarea relațiilor dintre 
state, pentru ingerințe și declanșarea 
de confruntări armate.

Aceste evoluții, care comportă 
grave riscuri pentru destinelâ ome
nirii. inclusiv primejdia unui nou 
război mondial, reprezintă manifes
tări ale vechii politici imperialiste, 
de forță, dictat și dominație, repu
diată de popoare. Rivalitățile dintre 
diferite state și dintre grupările mi
litare. strategia reîmpărțirii lumii, cu 
atributele imixtiunilor politice, mi
litare și economice, creează serioase 
pericole pentru securitatea popoare
lor, poluează climatul politic si În
treaga viață internațională. Armele 
sint folosite ca instrumente în ve
derea perpetuării unor relații inter
statale bazate pe „dreptul forței". în 
locul edificării unei lumi în care să 
prevaleze „forța dreptului", să se 
afirme principiile echității șl legali
tății internaționale, potrivit năzuin
țelor fierbinți de pace și dreptate, 
libertate și progres ale întregii 
omeniri.

Este absolut evident că pentru a 
edifica o lume fără arme si fără 
războaie, pentru a înainta pe calea 
dezarmării trebuie să se pună capăt 
politicii imperialiste, colonialiste și 
neocolonialiste. a sferelor de influen
ță si dominație, trebuie respectat 
dreptul fiecărei națiuni de a se dez
volta liber si a-și organiza viața po
trivit propriilor aspirații.

Considerăm că problemele care 
confruntă astăzi omenirea impun 
participarea la viata internațională a 
tuturor țărilor și. in primul rind, 
a țărilor mici și mijlocii, a țărilor 
în curs de dezvoltare, a țărilor neali
niate. direct interesate în abolirea 
politicii imperialiste. în respectarea 
independenței și suveranității națio
nale a fiecărui popor.

Pentru asigurarea și consolidarea 
păcii, o deosebită importantă au li
chidarea definitivă a vestigiilor colo
nialismului și neocolonialismului, 
abolirea politicii rasiste, de apartheid, 
eliberarea popoarelor din Rhodesia 
și Namibia, a populației majoritare 
din Africa de Sud. autodeterminarea 
și dezvoltarea de sine stătătoare a 
popoarelor acestor țări. ca. de altfel, 
a tuturor popoarelor lumii.

în același timp, pornind de la 
realitățile vieții internaționale. Gu
vernul Republicii Socialiste Româ
nia își exprimă convingerea că spre 
a se crea condiții reale de dezarmare 
trebuie să se facă totul, trebuie ac
ționat neîntîrziat. cu mai multă ho
tărîre și energie pentru solutionarea 
pe cale politică, prin tratative, a 
tuturor conflictelor existente.

După opinia guvernului român, 
dezarmarea și rezolvarea pașnică a 

diferendelor internaționale sînt in
terdependente si se condiționează re
ciproc. Perpetuarea conflictelor ar
mate. a focarelor de încordare și 
război reprezintă un serios obstacol 
în calea dezarmării.

în acest context, România consi
deră necesar să se intensifice efortu
rile pentru rezolvarea politică a si
tuației din Cipru, pe baza respectării 
independentei, suveranității si inte
grității sale teritoriale, asigurîndu-se 
conviețuirea pașnică a celor două 
comunități, progresul economic și 
social al Ciprului.

România se pronunță cu hotărtre 
pentru rezolvarea neintîrziată a con
flictului și instaurarea unei păci 
trainice si juste in Orientul Mijlociu, 
ceea ce impune retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în răz
boiul din 1967. respectarea dreptului 
Ia autodeterminare al ponorului pa
lestinian — inclusiv dreptul de a-și 
crea un stat propriu, independent — 
asigurarea integrității teritoriale, in
dependentei și suveranității tuturor 
statelor din regiune.

Sintem profund îngrijorați de a- 
gravarea relațiilor dintre diferite 
state ale Africii, de intervențiile mi
litare străine si amestecul în trebu
rile lor interne, care pun în pericol 
independenta popoarelor respective 
și deschid calea unor noi forme de 
dominație colonialistă. Interesele vi
tale ale țărilor africane, dezvoltarea 
lor independentă cer să se facă totul 
pentru solutionarea problemelor din
tre ele pe calea tratativelor, care să 
excludă orice intervenție din afară.

Atribuim o deosebită importantă 
întăririi unității și solidarității din
tre țările africane, aceasta fiind o 
condiție esențială pentru consolida
rea suveranității lor naționale, a in
dependenței lor politice si economi
ce, pentru asigurarea progresului e- 
conomico-social de sine stătător și 
edificarea unui climat de pace, bu
nă vecinătate. înțelegere, conlucrare 
și prietenie, spre binele tuturor po
poarelor africane, al securității și co
laborării internaționale.

Republica Socialistă România este 
hotărîtă să militeze neabătut pentru 
soluționarea pe cale politică, prin 
tratative, a tuturor focarelor de în
cordare și război, a căror perpetuare 
duce la intensificarea si extinderea 
înarmărilor, conventionale si nuclea
re, la creșterea pericolului unui nou 
război mondial. Avem convingerea 
că rezolvarea problemelor litigioase 
dintre state pe cale pașnică, prin 
tratative politice, purtate în spiritul 
respectului reciproc, in conformitate 
cu principiile fundamentale ale re
lațiilor Internationale, reprezintă o 
cerință esențială în vederea creării 
unor condiții favorabile măsurilor 
de dezarmare. ■ .n.

In spiritul înaltei responsabilități 
istorice care ne revine tuturor, Gu
vernul Republicii Socialiste România 
subliniază insistent că desfășurarea 
și accentuarea cursei înarmărilor, 
perfectionarea tehnologiilor militare 
au atins în prezent un grad de in
tensitate fără precedent, care peri
clitează securitatea omenirii, drep
tul la pace, la viată — drept funda
mental al tuturor popoarelor.

Enorme fonduri financiare, la ni
velul a 400 de miliarde de dolari a- 
nual, mari resurse materiale si u- 
mane. remarcabilul potential al re
voluției tehnico-științifice sint de
turnate de la scopurile prosperității 
sociale și destinate creării de mij
loace distructive, care periclitează tot 
mai mult existenta umanității.

Proporțiile uriașe ale cursei înar
mărilor produc serioase perturbări 
în economia mondială: afectează rit
mul creșterii economice al tuturor 
statelor, fără deosebire de orinduire 
socială sau mărime: determină stag
nări si chiar reculuri în dezvoltarea 
economică a diferitelor țări: provoa
că dezechilibre în balanțele de plăți, 
agravează și prelungesc considerabil 
criza economică, cu întregul ei cor
tegiu de consecințe nefaste asupra 
condițiilor de viață ale tuturor po
poarelor.

Este bine cunoscută, de asemenea, 
influenta negativă pe care cursa 
înarmărilor o are asupra tarilor în 
curs de dezvoltare. în condițiile cînd 
aceste țări, care formează majorita
tea statelor lumii, sint confruntate 
cu probleme deosebit de acute și 
complexe, înarmările, prin irosirea 
unor imense resurse, frînează pro
gresul acestor state, agravează situa
ția lor economică, duc la creșterea 
datoriilor lor externe, generind tot
odată relații de dependentă față de 
statele furnizoare de armament. 
După convingerea României, reali
zarea dezarmării ar favoriza proce
sul edificării unei noi ordini econo
mice mondiale, care să asigure sta
tornicirea unor raporturi noi. de co
laborare echitabilă intre toate state
le, să stimuleze dezvoltarea țărilor 
rămase în urmă, progresul întregii 
omeniri.

Desigur, în condițiile în care 
persistă pericolul agresiunilor, este 
firească preocuparea statelor pen
tru asigurarea securității , națio
nale. Atît timp cît nu se în
făptuiesc măsuri de dezarmare, 
fiecare stat are datoria și obli
gația față de propriul popor de 
a-și asigura capacitatea de apărare 
necesară. Dar aceasta nu poate să 
însemne realizarea unui asa-zis e- 
chilibru militar prin competiția înar
mărilor. care poartă în sine riscul 
unui cataclism mondial. România 
consideră că pentru a se realiza 
progrese reale pe linia dezarmării și 
a se crea condiții de securitate tu
turor statelor este esențial să se ur
mărească realizarea unui echilibru 
prin reducerea si coborîrea continuă 

a plafonului înarmărilor, prin coo
perare și destindere internațională.

Iată de ce Republica Socialistă 
România subliniază că trebuie făcut 
totul pentru oprirea cursului ascen
dent al înarmărilor — ca un coman
dament vital al păcii, securității in
ternaționale, progresului și înfloririi 
civilizației umane.

Domnule președinte,
în pofida cerinței imperioase de a 

se trece neîntîrziat la înfăptuirea 
dezarmării, deși au fost adoptate 
numeroase rezoluții în cadrul O.N.U. 
și au avut loc îndelungate negocieri 
în cadrul Comitetului de dezarmare 
de la Geneva, rezultatele obținute 
pină acum nu pot fi apreciate ca 
satisfăcătoare. Ele nu au fost de na
tură să frîneze cursa înarmărilor : 
arsenalele statelor nu numai că nu 
s-au diminuat, ci, dimpotrivă, s-au 
amplificat considerabil cu arme din 
ce în ce mai distructive. Totodată, 
neajunsuri de ordin politic și pro
cedural împiedică participarea direc
tă, în condiții de egalitate, a tutu
ror statelor la tratativele de dezar
mare.

Iată de ce se Impune realizarea 
unei cotituri radicale în modul de 
abordare a problemelor dezarmării, 
în vederea scoaterii din impas a ne
gocierilor și îndreptării lor pe fă
gașul unor rezultate concrete. Repu
blica Socialistă România consideră 
că sesiunea specială a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiunilor U- 
nite poate să îndeplinească un rol 
important în această direcție, să des
chidă o perspectivă nouă, să con
vină orientări de principiu, progra
mul de măsuri și mecanismele de 
negociere care să permită trecerea 
efectivă la realizarea dezarmării.

Pornind de la concepția realistă că 
dezarmarea nu se poate realiza din- 
tr-o dată, România are în vedere, in 
primul rind, un ansamblu de mă
suri cu aplicabilitate imediată și cu 
caracter tranzitoriu, de natură să 
genereze și să dezvolte procesul 
de reducere a cursei înarmări
lor, să favorizeze dezangajarea 
militară, îmbunătățirea climatului și 
întărirea încrederii internaționale. 
Prin aceasta s-ar crea condiții pen
tru trecerea la aplicarea treptată a 
unor măsuri de reducere din ce în 
ce mai substanțială a înarmărilor, în 
vederea înfăptuirii obiectivului final 
— dezarmarea generală, în primul 
rind nucleară.

în acest sens,
România propune :
1. Ca prim pas să se convină de 

către toate statele participante înghe
țarea cheltuielilor militare, a efecti
velor militare și armamentelor la

■r» nivelul anului 1978, odată cu angaja
mentul ca, ulterior, încă în anul 1979, 
să se treacă la reducerea treptată • 
acestora.

într-o primă etapă, pînă in 1985, 
reducerea ar trebui să fie de cel 
puțin 10—15 la sută față de nive
lurile actuale și să cuprindă toate 
componentele forțelor armate — te
restre, navale . și aeriene — toate 
categoriile de armamente — atît ar
mamentele convenționale sau clasice, 
cit și cele nucleare.

înțelegînd rolul și răspunderile 
care revin în viața internațională 
statelor mari, avind in vedere că 
acestea dispun de cele mai mari 
efective militare și armamente și că 
lor le revine principala pondere în 
alocațiile de fonduri pentru înarmări, 
este necesar ca măsurile de înghe
țare și reducere a bugetelor militare 
și armamentelor să înceapă cu aceste 
state. Este incontestabil că aceasta 
ar aduce o contribuție decisivă la re
ducerea curs’fci înarmărilor, ar sti
mula procesul general de dezarmare, 
ar fi în folosul destinderii și coope
rării internaționale.

Sumele economisite ca urmare a 
acestor măsuri să fie folosite ' ~ 
scopuri pașnice. România propune ca 
o parte a acestora să fie alocată de 
fiecare stat pentru dezvoltarea pro
priei economii, pentru acțiuni sociale 
și ridicarea nivelului de trai al po
porului său. Cealaltă parte să fie 
depusă intr-un fond al Organizației 
Națiunilor Unite în vederea sprijini
rii țărilor în curs de dezvoltare, în 
primul rind a celor cu un venit pe 
locuitor de pînă la 500—600 dolari 
anual, pentru a grăbi dezvoltarea lor 
economică și socială. în felul acesta, 
procesul dezarmării ar stimula pro
gresul economic al tuturor statelor, 
inclusiv al celor avansate economic, 
ar permite creșterea nivelului de 
trai al tuturor popoarelor, ar fi legat 
de la bun început de rezolvarea pro
blemelor sociale acute, ale maselor 
largi populare din toate țările, a li
chidării fenomenului atît de grav al 
subdezvoltării, care afectează o mare 
parte a omenirii.

2. Un alt grup al măsurilor preco
nizate de România are în vedere 
dezangajarea militară și reducerea 
pericolului confruntării între state.

în acest cadru, propunem adoptarea 
de către toate statele a angajamen
tului de a nu amplasa noi trupe și 
armamente pe teritoriile altor state 
și de a trece apoi la reducerea trep
tată a efectivelor existente și demo
bilizarea lor, asigurînd retragerea 
tuturor trupelor străine în limitele 
frontierelor naționale și desființarea 
bazelor militare de pe teritoriile altor 
țări.

Ca o măsură importantă pe 
linia dezangajării militare, propunem 
stabilirea unor zone de securitate, 
demilitarizate, pe o adîncime de 
15—20 km de la frontierele naționale, 
precum și asumarea angajamentului 
ferm al tuturor statelor privind 
notificarea mișcărilor de trupe și 

manevrelor militare de anvergură, 
renunțarea la manevre militare, in 
special multinaționale, in apropierea 
frontierelor altor state.

3. România consideră că pentru 
asigurarea destinderii și păcii în 
lume este necesară înlăturarea scin
dării omenirii in blocuri militare. 
Pentru a se înfăptui acest deziderat, 
guvernul român propune In actuala 
etapă asumarea de către statele 
membre ale diferitelor alianțe mili
tare a angajamentului de a nu 
primi noi membri, de a nu spori 
efectivele militare si nivelul arma
mentelor peste nivelul anului fn curs, 
de a reduce treptat activitatea blocu
rilor militare.

Astfel, s-ar putea crea condițiile 
trecerii la negocieri privind desfiin
țarea concomitentă a blocurilor mili
tare. inclusiv a N.A.T.O. și a Trata
tului de la Varșovia.4. în cadrul măsurilor propuse 
de România, un important obiectiv 
îl constituie dezarmarea si. In acest 
scop, dezangajarea militară in Eu
ropa — fără de care nu se poate 
vorbi de securitate si pace. Nu poate 
fi ignorat că tocmai pe acest conti
nent — de unde s-au declanșat cele 
două războaie mondiale — se află cea 
mai mare concentrare de trupe si 
armament, atît conventional sau cla
sic. cit șl armament nuclear, se gă
sesc fată în fată cele mai puternice 
blocuri militare. Pentru* a depăși 
asemenea stări de lucruri, tinind 
seama și de rezultatele nesatisfăcă
toare ale recentei reuniuni de la 
Belgrad. România consideră nece
sare :

— asumarea de către toate statele 
europene a unor angajamente ferme 
privind reducerea si Încetarea mane
vrelor militare, a oricăror demon
strații do forță la granițele altor 
țări :

— reducerea, plnă in 1985. cu 10—15 
la sută a trupelor si armamentelor 
străine aflate pe teritoriile altor 
state europene, concomitent cu dimi
nuarea. în aceeași proporție, a tru
pelor naționale ale tuturor țărilor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa de 
la Helsinki ;

— desființarea bazelor militare 
străine, în primul rind a bazelor nu
cleare, și retragerea tuturor trupelor 
în interiorul granițelor lor naționale, 
în așa fel incit Europa să devină un 
continent în care să nu mai existe 
forte sau instalații militare dislocate 
pe teritoriul altor state :

— trecerea la negocieri pentru des
ființarea concomitentă a N.A.T.O. si 
Tratatului de la Varșovia. în condi
țiile unor măsuri care să garanteze 
securitatea si suveranitatea tuturor 
popoarelor din Europa, să excludă 
posibilitatea unor atacuri prin sur
prindere împotriva vreunei țări :

— încheierea unui pact general- 
european, la care să ia parte toate 
statele participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, conținînd angajamentul de 
renunțare la folosirea forței si la 
amenințarea cu folosirea forței, crea
rea condițiilor pentru a nune fiecare 
națiune la adăpost de pericolul unei 
agresiuni, de ingerințe si presiuni din 
âfdiră

5. România susține cu fermitate 
că în eforturile consacrate dezarmă
rii trebuie acordată prioritate dezar
mării nucleare — imperativ determi
nat de marile pericole pe care ar
mele nucleare le reprezintă pentru 
soarta civilizației umane.

în legătură cu această problemă, 
România se pronunță pentru :

— încheierea unui acord prin care 
statele posesoare de arme nucleare 
să-și asume angajamentul de a nu 
folosi astfel de arme împotriva sta
telor nenucleare — aceasta fiind o 
cerință esențială a asigurării secu
rității acestora :

— renunțarea de către statele nu
cleare la amplasarea de noi arme 
nucleare pe teritoriul altor țări ;

— încetarea perfecționării armelor 
nucleare, oprirea producției de arma
ment nuclear ;

— încetarea producției de materiale 
fisionabile cu destinație militară ;

— reducerea treptată a stocurilor 
de armament nuclear si mijloace 
de transportare la țintă, pină la li
chidarea lor completă ;

— asumarea de către statele parti
cipante la această sesiune a angaja
mentului solemn de a trece Ia ne
gocierea unui acord de interzicere 
totală a armelor nucleare.

în același sens, propunem înce
tarea producției, eliminarea din do
tarea forțelor militare, interzicerea 
folosirii și scoaterea in afara legii a 
armelor chimice, biologice, ecologice, 
radiologice, inclusiv a armei cu neu
troni și a oricăror arme de extermi
nare in masă.

6. Guvernul român ține să re
afirme și cu acest prilej că măsurile 
îndreptate spre reducerea înarmări
lor nucleare nu trebuie în nici un 
caz să impieteze asupra folosirii de 
către toate statele a energiei nu
cleare in scopuri pașnice.

Pornind de la realitatea că în epoca 
actualei revoluții tehnico-științifice 
folosirea pașnică a energiei nucleare 
reprezintă un mijloc important de 
dezvoltare rapidă a economiei, sînt 
inacceptabile încercările de a se 
institui regimuri de monopol asupra 
tehnologiilor nucleare — încercări ce 
se fac sub pretextul că extinderea 
acestora ar duce la proliferarea ar
melor atomice. în virtutea egalității 
suverane, toate țările au dreptul să 
beneficieze de cele mai noi realizări 
ale științei, inclusiv în domeniul teh
nologiei nucleare. Aceasta ne și de
termină să subliniem necesitatea de 
a se adinei colaborarea și cooperarea 

dintre state în domeniul folosirii e- 
nergiei nucleare în scopuri pașnicș, 
de a se înlătura orice practici discri
minatorii, asigurindu-se accesul 
nestingherit al tuturor țărilor la cu
ceririle științifice șl tehnologice din 
aceste domenii.

Guvernul român propune, în acest 
sens, să se elaboreze un program 
concret de acțiune sub egida Agen
ției Internaționale pentru Energia 
Atomică privind conlucrarea și coo
perarea internațională in domeniul 
folosirii energiei atomice pentru sco
puri pașnice.

7. în vederea creării condițiilor 
pentru realizarea dezarmării nuclea
re. România consideră necesar să se 
convină măsuri concrete privind 
crearea unor zone de pace șl coo
perare internațională, in care să nu 
se amplaseze armament nuclear. 
România sprijină în mod hotărit 
propunerile cu privire la crearea 
unor asemenea zone in Europa cen
trală. in Europa de Nord, in zona 
Mediteranei si în Orientul Mijlociu, 
în Africa, în Oceanul Indian, precum 
și Tratatul încheiat privind interzice
rea armelor nucleare în America 
Latină.

Vom susține si în viitor orice ase
menea propuneri, avind în vedere 
că crearea unor astfel de zone, prin 
consensul statelor interesate și în 
condițiile respectării suveranității lor 
naționale si garantării depline a 
securității, ar contribui considerabil 
la stimularea unor raporturi de bună 
vecinătate și colaborare rodnică în
tre state, ar reduce continuu aria 
răspîndirii pe glob a armelor nu
cleare. ar determina condiții tot mai 
propice dezarmării nucleare.

în acest context, guvernul român 
reiterează propunerea sa privind 
transformarea Baleanilor într-o zonă 
de bună vecinătate, pace și largă 
cooperare. fără arme nucleare. 
Aceasta ar răspunde intereselor de 
pace. colaborare si securitate ale 
tuturor popoarelor balcanice, consti
tuind totodată o contribuție majoră 
la înfăptuirea securității în Europa 
și în lume.

Subliniem în mod deosebit că, în 
concepția României, statele din zo
nele geografice denuclearizate tre
buie să se bucure de garanții reale 
din partea puterilor nucleare de a 
nu folosi niciodată și în nici o îm
prejurare armele nucleare împotriva 
lor. precum și de a li se asigura 
accesul liber la tehnologiile nucleare 
în scopuri pașnice.

8. Pronunțîndu-se șl acționînd 
ferm pentru înfăptuirea dezarmării, 
România consideră necesar să sub
linieze dreptul indiscutabil al fiecă
rui stat de a se dezvolta în condiții 
de securitate deplină, de a-și asi
gura capacitatea de apărare atît timp 
cit nu se realizează dezarmarea, de a 
dispune de garanții ferme împotriva 
oricăror ingerințe în treburile inter
ne. a pericolului vreunei agresiuni 
armate. Toate măsurile care vor fi 
convenite pe linia dezarmării trebuie 
să garanteze statelor condiții de 
securitate, să le asigure că nu vor 
fi victimele unor atacuri, că nu le 
vor fi periclitate independenta și 
suveranitatea națională.

în acest scop, pentru a se asigura 
ca tarile să nu fie atrase în con
flicte militare. RoVnânia propune 
încheierea unui acord internațional 
prin care toate statele să se anga
jeze să soluționeze orice diferende 
și probleme litigioase exclusiv prin 
mijloace pașnice, pe cale politică, 
prin tratative între părțile interesate. 
Fără îndoială că încheierea unui 
asemenea acord ar avea efecte pozi
tive profunde asupra climatului po
litic mondial, ar înlesni stingerea 
grabnică a focarelor de război, ar 
crea un cadru deosebit de favorabil 
trecerii la măsuri de dezarmare.

în același context. Republica So
cialistă România propune înființarea 
unui Organism de bune oficii și con
ciliere, subordonat Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite, me
nit să contribuie la prevenirea stă
rilor de încordare, a conflictelor mi
litare. la sprijinirea statelor intere
sate pentru găsirea unor soluții de 
împăcare, bună vecinătate si con
viețuire pașnică.

9. în definirea, stabilirea si Înfăp
tuirea măsurilor de dezarmare. Re
publica Socialistă România atribuie 
cea mai mare importantă creșterii 
rolului Organizației Națiunilor Unite.

Avem în vedere faptul că o pro
blemă de dimensiunea si implicațiile 
dezarmării, în primul rînd ale dezar
mării nucleare, care interesează in 
mod vital toate statele, nu-șl poate 
găsi rezolvări unilaterale, bilaterale 
sau în cadrul unor grupuri restrinse 
de state. Pentru a se ajunge la re
zolvări durabile, echitabile șl gene
rai acceptabile este imperios necesar 
ca la soluționarea problemelor dezar
mării să poată participa toate sta
tele, în condiții de deplină egalitate. 
Fiecare popor are dreptul la secu
ritate, la pace — și aceasta legiti
mează dreptul tuturor statelor de a 
participa la efortul mondial de so
luționare a problemelor dezarmării, 
iar Organizația Națiunilor Unite, 
prin caracterul său universal, oferă 
în acest sens cadrul cel mai cores
punzător.

Considerăm că Organizația Națiu
nilor Unite, prin organul său suprem 
— Adunarea Generală — trebuie să 
analizeze sistematic activitatea pe 
tărîmul dezarmării, să definească 
principiile care guvernează negocie
rile si să vegheze asupra respec
tării lor, să formuleze recomandări 
pentru organismele de deliberare și 
de decizie, să primească rapoarte pe
riodice asupra îndeplinirii și respec
tării lor, să urmărească realizarea 

efectivă a dezarmării, In primul rind 
a dezarmării nucleare.

în acest sens, România se pronun
ță pentru convocarea in viitor a unor 
noi sesiuni ale Adunării Generale 
consacrate dezarmării, care să anali
zeze stadiul aplicării recomandărilor 
ce vor fi convenite la această sesiu
ne, să stabilească noi măsuri pe ca
lea dezarmării. împărtășim, de ase
menea, ideea convocării unei Confe
rințe mondiale a dezarmării sub e- 
gida O.N.U., care să Întrunească a- 
cordul tuturor statelor și cu partici
parea unor largi cercuri politice, 
obștești și sociale.

în același timp, considerăm nece
sar să se adopte măsuri de îmbună
tățire a funcționării și creștere a efi
cienței Comitetului de dezarmare 
de la Geneva, in vederea eliminării 
defecțiunilor din structura, formele 
și metodele de activitate care au 
contribuit ca acest comitet să nu-și 
exercite corespunzător mandatul în
credințat. în mod concret, propunem 
să se adopte la această sesiune reco
mandări care să asigure concentra
rea activității Comitetului de la Ge
neva asupra problemelor esențiale 
ale dezarmării, democratizarea orga
nizării și conducerii lucrărilor sale șl 
renunțarea la sistemul copreședin- 
ției, participarea în condiții de 
egalitate a tuturor statelor interesa
te Ia negoeieri, caracterul deschis »I 
dezbaterilor, astfel incit ele să fie 
supuse controlului opiniei publice.

10. Interesele de securitate Inter
națională ale tuturor statelor impun 
ca aplicarea ansamblului de măsuri 
vizlnd oprirea cursei înarmărilor și 
trecerea la dezarmare să se facă sub 
un control internațional corespun
zător. Este necesar ca obiectul con
trolului, modalitățile de exercitare și 
mecanismele acestuia să fie conve
nite cu acordul tuturor statelor in
teresate. Considerăm util ca acordu
rile pe linia dezangajării militare, 
reducerii înarmărilor și realizării 
dezarmării să cuprindă măsuri adec
vate de verificare, astfel îneît să se 
asigure îndeplinirea corectă, cu bună 
credință și în totalitate a obligațiilor 
asumate de state.

Pornind de la aceste considerente. 
România propune constituirea unui 
organism internațional adecvat pen
tru dezarmare, deschis participării 
tuturor statelor și care să funcțio
neze in cadrul Organizației Națiuni
lor Unite, sub directa autoritate • 
Adunării Generale.

De asemenea, considerăm indicat 
ca Comitetul nr. I al Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
să se ocupe în exclusivitate de pro
blemele dezarmării, aceasta fiind o 
componentă de însemnătate esențială 
a asigurării securității internaționale.

Domnule președinte.
Republica Socialistă România con

sideră că, pentru a fi rodnice, lucră
rile acestei sesiuni a Adunării Ge
nerale a Națiunilor Unite trebuie să 
se desfășoare într-un spirit de lucru, 
constructiv, concentrîndu-se toate 
eforturile spre elaborarea unul do
cument final cuprinzător, cu preve
deri clare și angajante, în toate com
ponentele sale — Declarația. Pro
gramul de acțiune și Mecanismele de 
negociere. Sesiunea noastră va trebui 
să deschidă o perspectivă nouă in 
abordarea problematicii dezarmării, 
să elaboreze recomandări clare me
nite să determine progrese reale în 
domeniul dezarmării, să stabilească 
cadrul viitoarelor negocieri de dezar
mare, al căror obiectiv final trebuie 
să fie încheierea unui tratat de 
dezarmare generală si completă, sub 
control internațional concret și 
eficace.

Dezarmarea fiind dezideratul prin
cipal al tuturor popoarelor lumii, că
tre această sesiune sint îndreptate 
privirile opiniei publice interna
ționale.

Popoarele înseși sînt făuritoarele 
istoriei, ale civilizației, ale destinelor 
umanității. Iată de ce considerăm 
necesar să se acționeze mai ferm 
pentru mobilizarea opiniei publice 
mondiale, a forțelor politice și so
ciale înaintate de pretutindeni, pentru 
imprimarea unui curs viguros miș
cării generale spre înfăptuirea dez
armării.

Ne exprimăm speranța că factorii 
de răspundere, guvernele tuturor ță
rilor vor acționa cu toată energia și 
perseverența pentru înfăptuirea unor 
pași reali in direcția rezolvării pro
blemei dezarmării.

Din însărcinarea președintelui 
României. Nicolae Ceaușescu. declar 
solemn de Ia această înaltă tribună 
că România va depune toate efortu
rile sale pentru a contribui la suc
cesul lucrărilor sesiunii, pentru rea
lizarea dezarmării, corespunzător 
aspirațiilor întregii omeniri, intere
selor păcii în lumea întreagă.

Omenirea se află astăzi la o 
răscruce de drumuri, dispunînd de 
minunate posibilități de progres și 
înflorire — dar fiind, in același timp, 
amenințată de spectrul pericolelor 
tot mai grave pe care le comportă 
continuarea cursei înarmărilor. Iată 
de ce dorim să declarăm aci. în fo
rul suprem al Națiunilor Unite, că 
nu există cauză mai nobilă în nu
mele căreia națiunile să fie mai 
unite ca aceea a dezarmării — ga
ranția cea mai sigură a păcii. Prin 
unirea eforturilor statelor si po
poarelor. să deschidem largi ori
zonturi spre eliminarea definitivă a 
armelor și războaielor din viata so
cietății. spre făurirea unei lumi a 
păcii și colaborării, în care munca, 
cuceririle geniului uman să slujească 
bunăstării și fericirii tuturor po
poarelor de pe planeta noastră 1

Vă mulțumesc pentru atentie 1

■ ■ ■ ■ ■■■■■■■■■■■
Convorbiri economice 

sovieio-române. A£lat la Mos' 
cova, tovarășul Dumitru Bejan, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării E- 
conomice Internaționale, a avut la 
8 iunie o întrevedere cu V. G. Mo
rozov, prirri-vicepreședinte al Comi
tetului de stat pentru relații econo
mice externe al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Au fost discutate, 
într-o atmosferă de lucru, priete
nească, probleme actuale ale dezvol
tării relațiilor de colaborare eco
nomică dintre țara noastră și Uniu
nea Sovietică.

In zilele de 6 șl 7 iunie, co
lectivul Teatrului „Ciulești" din 
București a prezentat in sala 
Teatrului „Radnoti Miklos" din 
Budapesta spectacole cu piesa 
„Năpasta" de I. L. Caragiale. 
Publicul a răsplătit cu vii 
aplauze arta interpretativă a 
artiștilor români. La spectacol 
au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, 
Ministerului Culturii, oameni de 
cultură și artă din Budapesta.

agențiile de presă transmit:
întrevedere între repre

zentanți ai U.C.I. și P.C.I. 
Aleksandar Grlicikov, secretar în Co
mitetul , Executiv al Prezidiului C.C. 
al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via. s-a întîlnit cu Adalberto Minucci. 
membru al Direcțiunii Partidului 
Comunist Italian, și Romano Ledda, 
membru al C.C. al P.C.I. — infor

mează agenția Taniug. Cu acest pri
lej s-a efectuat un schimb de opinii 
privind relațiile dintre U.C.I. și 
P.C.I.. precum și asupra unor pro
bleme legate de activitatea pe plan 
internațional a celor două partide.

Convorbiri chino-zuire- 
26, Ministrul afacerilor externe al 
R.P. Chineze. Huan Hua. și-a înche

iat vizita oficială întreprinsă în Zair, 
unde a fost primit și a avut con
vorbiri cu președintele Mobutu Șese 
Seko și cu Umbadi Lutete. comisar 
de stat pentru afacerile externe si 
cooperarea internațională. în cursul 
acestor întrevederi au fost exami
nate în esență probleme ce privesc 
relațiile dintre cele două țări și 
perspectivele lor de dezvoltare in di
ferite domenii de activitate.

In perioada 7—II iunie, la 
Centrul egiptean al artelor din 
Cairo are loc, sub patronajul 
ministrului egiptean al culturii 
și informațiilor, Abdel Moneim 
El Sawy, un festival al filmului 
românesc de artă sub genericul: 
„Artele in România".

La festivitatea de deschidere 
a participat Mahmoud El Shi- 
niety, prim-adjunct al minis
trului culturii și informațiilor, 
președintele Organizației gene
rale pentru artă și literatură.

La Berlin, Erich HoneckeL ?e- 
cretar general al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D. Germane, a primit delegația 
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei (O.E.P.), condusă de pre
ședintele Comitetului Executiv al 
O.E.P., Yasser Arafat. După cum 
precizează agenția A.D.N.. au fost 
examinate probleme ale situației in
ternaționale și cele mai recente evo
luții din Orientul Apropiat. S-a sub
liniat că problema Orientului Apro
piat nu poate fi soluționată decît 
prin eforturi colective, cu partici
parea deplină, egală în drepturi a 
O.E.P.
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Vizita președintelui Nicolae Ceauș», 
împreună cu tovarășa Elena Ceausescu, 

așteptată cu mare interes in Marea Britanie
• „Președintele României, personalitate proeminentă a vieții internaționale, spre 
care privim cu respect și admirație" —•. apreciază reprezentanți ai cercurilor poli
tice britanice • La Londra se subliniază importanța deosebită a apropiatei vizite 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări • Pregătiri intense în vederea 

primirii înaiților oaspeți români

Primul ministru al Franței l-a primit 
pe viceprim-ministrul guvernului român

LONDRA 8 (Agerpres). — Cores
pondentă de la Florea Țuiu : Vizita 
de stat a președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceausescu in Marea Britanie. la invi
tația Maiestății Sale regina Eiisabcta 
a Il-a și a ducelui de Edinburgh, este 
așteptată aici, la Londra, cu mare 
interes. în cele mai diferite cercuri 
— guvernamentale, politice, econo
mice. culturale si de presă — aces
tei vizite i se acordă o importanță 
deosebită, fiind apreciată drept un 
eveniment de însemnătate majoră 
pentru dezvoltarea relațiilor pe mul
tiple planuri si a prieteniei dintre 
cele două țări si popoare. Aceste 
aprecieri se bazează pe faptul că re
lațiile româno-britanice, mai ales 
după dialogul dintre președintele 
României și primul ministru al Ma
rii Britanii din iunie 1375. de la 
Londra, au cunoscut o evoluție me
reu ascendentă. Acest curs de apro
piere și întărire a colaborării româ
no-britanice este — așa cum se a- 
preciază aici — o consecință firească 
a conlucrării bilaterale pozitive în 
numeroase domenii, întemeiată pe 
principiile egalității în drepturi, res
pectării stricte a independentei și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne și avantajului 
reciproc, principii care stau la baza 
dezvoltării și adîncirii legăturilor de 
prietenie și cooperare ale României 
cu toate statele lumii, indiferent de 
orânduirea lor socială, de sistemul 
politic, mărime sau stadiu de dez
voltare economico-socială.

„Așteptăm cu mare interes vizi
ta președintelui României, domnul 
Nicolae Ceaușescu, vizită care va 
marca o dată memorabilă si va con
tribui la dezvoltarea in continuare a 
excelentelor relații dintre cele două 
țări ale noastre, a declarat lord 
GORONWY ROBERTS, ministru de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
și al Commonwealthului. Președinte
le României este nu numai un set 
de stat, ci și un om politic de talie 
mondială, spre care privim cu res
pect și admirație. Vizita de stat pe 
care domnia sa o va întreprin
de in Regatul Unit, și pe care 
o salutăm cu bucurie, reprezintă 
pentru noi și posibilitatea de a con
solida relațiile foarte prietenești și 
eficiente, in permanentă ascensiune, 
dintre cele două țări ale noastre. 
Marea Britanie și România au sis
teme social-politice diferite, dar 
aceasta nu ne împiedică să împărtă
șim același țel — pacea. Există o 
serie de lucruri comune intre Marea 
Britanie și România, care sînt două 
țări independente ce doresc să coo
pereze și care își respectă reciproc 
independenta, așa cum s-a întîmplat 
și în trecut".

Deputatul laburist JAMES JOHN

PANMUNJON

Reuniunea Comisiei militare 
de armistițiu din Coreea

PHENIAN 8 (Agerpres). — La reu
niunea Comisiei militare de armisti
țiu din Coreea, desfășurată la 
Panmunjon, reprezentantul R.P.D. 
Coreene a condamnat actul pro
vocator săvîrșit de autoritățile 
sud-coreene prin scufundarea, la 19 
mai. a unei nave pașnice de pescuit 
nord-coreene și răpirea pescarilor 
care se aflau la bord — informează 
agenția A.C.T.C. Apreciind această 
acțiune ca un act inuman, reprezen
tantul R.P.D. Coreene a cerut elibe
rarea neîntîrziată a pescarilor răpiți. 
Ca urmare a acestei atitudini ferme, 
partea sud-coreeană a răspuns că va 
elibera pe toți pescarii.

în evoluția mereu ascendentă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
româno-nigeriene, ultima săptămînă 
a fost marcată de un eveniment cu 
profunde semnificații : la invitația 
președintelui Republicii Socialiste 
România. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, generalul locotenent Olu- 
segun Obasanjo, șeful Guvernului 
militar federal, comandant suprem al 
Forțelor armate ale Republicii Fe
derale Nigeria, a întreprins o vizită 
oficială în țara noastră.

în cursul prezenței sale la Bucu
rești. al intîlnirilor cu colective ale 
unor mari întreprinderi industriale 
din Capitală și din județul Argeș, 
înaltul oaspete s-a bucurat de o pri
mire călduroasă, ceea ce a dat ex
presie sentimentelor de simpatie 'și 
stimă pe care poporul român le 
nutrește față de poporul nigerian. în 
această atmosferă prietenească, con
vorbirile oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful Guvernu
lui militar federal nigerian, gene
ralul locotenent Olusegun Obasanjo, 
s-au dovedit deosebit de rodnice. O 
strălucită sinteză a convorbirilor o 
constituie Declarația solemnă comună 
și Comunicatul comun, documente 
de excepțională însemnătate, care 
evidențiază voința celor două țări de 
a promova raporturi tot mai strânse, 
de a-și aduce o contribuție activă la 
rezolvarea marilor probleme ale vie
ții internaționale, la făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Evocînd bunele relații statornicite 
între cele două țări și popoare, con
vorbirile oficiale au evidențiat con
tribuția de cea mai mare însemnătate 
în impulsionarea conlucrării pe mul
tiple planuri pe care a avut-o vizita 
întreprinsă de președintele Nicolae 
Ceaușescu în urmă cu un an în Ni
geria. Acordurile și înțelegerile în
cheiate cu acel prilej au oferit o am
plă perspectivă pentru adîncirea și 
amplificarea colaborării reciproc 
avantajoase. Numai in ultimul an 
schimburile comerciale au crescut de 
aproape cinci ori. A sporit numărul 
societăților mixte de cooperare 
româno-nigeriene. s-au intensificat 

SON, președintele Grupului parla
mentar de prietenie Marea Britanie— 
România, apreciază : „Sînt foarte în- 
cintat că președintele dumneavoastră 
va veni printre noi, ca invitat al 
reginei Elisabeta a Il-a, si salut 
această invitație, pe care o consider 
binevenită. Faptul că va fi găzduit 
la palatul Buckingham este apreciat 
aici ca o onoare deosebită. împărtă
șesc părerea larg răspîndită că pre
ședintele Ceaușescu este omul unei 
politici independente, este un om de 
curaj și urmărește binele poporului 
său. Este o personalitate deosebită, 
atit domnia sa. cit și poporul dumnea
voastră singularizindu-se ca un tot, 
printr-o orientare internațională pro
prie, liberă și demnă".

Importanța care se acordă la Lon
dra apropiatului eveniment își are 
sorgintea și în realitatea apreciată 
astăzi pe plan internațional că Ro
mânia socialistă, prin președintele 
Nicolae Ceaușescu, „personalitate cu 
reputație binemeritată de om de stat 
la nivel mondial" — cum aprecia în 
interviul său, acordat Agerpres, pri
mul ministru James Callaghan — 
joacă un rol tot mai marcant de pro
motoare a unei politici de colaborare, 
destindere și pace în lume.

Posturile 1 și 2 ale Societății de 
televiziune B.B.C., precum și ziare 
londoneze comentează, în aceste zile 
premergătoare vizitei, evoluția rela
țiilor româno-britanice, subliniind in
teresul reciproc de a impulsiona coo
perarea economică dintre cele două 
țări, perspectivele largi existente în 
acest domeniu, avîndu-se în vedere 
potențialul binecunoscut al Marii 
Britanii și eforturile României so
cialiste pentru edificarea unei econo
mii modeme. Posturile de televiziune 
menționate, ziarele „THE TIMES" și 
„THE GUARDIAN" informează des
pre perspectiva promițătoare de a se 
lărgi cooperarea româno-engleză în 
domenii de vîrf ale tehnicii mo
derne.

Pregătirile în vederea acestui e- 
veniment cu semnificații profunde 
sint vizibile în primul rind în 
Westminster, cartier central al Lon
drei. Pe marea arteră „The Mali" 
dintre palatul Buckingham și cu
noscuta Trafalgar Square, precum și 
pe clădirea Foreign Office-ului, în- 
cepînd de joi, flutură, alături, drape
lele de stat ale României și Marii 
Britanii.

„Drapelele românești —■ relevă 
postul de radio Londra — flutură 
alături de drapelele britanice în aș
teptarea vizitei de stat în Marea 
Britanie a președintelui Nicolae 
Ceaușescu. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și doamna Elena 
Ceaușescu sosesc marțea viitoare, 
în cursul dimineții, în vizita de 
stat care va dura trei zile. Una din
tre clădirile pe care flutură astăzi

Deschiderea sesiunii Conferinței Internaționale 

a Muncii
GENEVA 8 (Agerpres). — La Pa

latul Națiunilor din Geneva s-au 
deschis lucrările celei de-a 64-a se
siuni a Conferinței Internaționale a 
Muncii, for reprezentativ al Orga
nizației Internaționale a Muncii 
(O.I.M.). La reuniune participă re
prezentanții a peste 130 de guverne, 
ai muncitorilor și conducătorilor de 
întreprinderi din țările membre ale 
O.I.M. România este prezentă cu o 
delegație condusă de Hie Cișu, 
adjunct al ministrului muncii.

Conferința va discuta o serie de 
probleme curente ale organizației, 
între care programul și bugetul, in
formări și rapoarte privind aplicarea 

relațiile în domeniile științei și teh
nicii, învățămîntului, sănătății și 
culturii. Un succes deosebit a înre
gistrat cooperarea în producție. Ca 
rezultat al conlucrării muncitorilor 
și specialiștilor români cu muncitorii 
și specialiștii nigerieni, construcția 
celor două mari complexe pentru 
exploatarea și industrializarea lem
nului din localitățile Calabar și Ondo 
se află într-un stadiu avansat. Se 
definitivează proiectele pentru înăl
țarea celui de-al treilea obiectiv de 
același profil.

Pornind de la aceste rezultate, cel 

Noi perspective pentru dezvoltarea conlucrării 
prietenești româno-nigeriene

doî șefi de stat au subliniat necesi
tatea ridicării pe o treaptă superi
oară a relațiilor româno-nigeriene. 
„Desigur — declara președintele 
Nicolae Ceaușescu — finind seama 
de marile posibilități de cooperare 
între țările noastre, putem considera 
aceste realizări doar ca un început 
bun". „Consider că vizita dum
neavoastră constituie un nou moment 
important, care va da noi dimensiuni 
colaborării dintre România si Nige
ria, atit pe plan bilateral, cit si pe 
plan internațional. Prin aceasta noi 
servim, în primul rind, interesele 
celor două țări și popoare, dar și 
cauza prieteniei și păcii în lume". 
„In timpul convorbirilor noastre de 
la Lagos — declara, la rîndul său, 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo — am identificat mai multe 
domenii diverse și am stabilit cadrul 
necesar pentru o colaborare econo
mică și tehnică mai intensă. Am ho- 

drapelele românești și britanice este 
și Biblioteca Victoria din cartierul 
central al Londrei. Aici, în cadrul 
unei ceremonii, a fost inaugurată ex
poziția de cărți și discuri românești, 
care va fi deschisă timp de trei săp- 
tămîni. Guvernul român a donat a- 
cestei importante biblioteci 400 de 
cărți și 80 de discuri. La ceremonia 
inaugurală, primarul districtului 
Westminster a mulțumit pentru 
acest dar.

Așadar, de acum înainte, locuito
rii acestui district londonez, precum 
și studenți de la institutele de în- 
vâțămînt de aici vor putea să îm
prumute în mod gratuit, pe lîngă di
feritele cărți în limba engleză, și fru
moasele albume de artă, ca și 
discuri românești cu muzică de 
George Enescu sau executată de 
maestrul Gheorghe Zamfir, ale că
rui interpretări sînt tot mai populare 
aici, în Marea Britanie".

în timp ce oficialitățile fac ulti
mele pregătiri intense, în diferite 
părți ale marii metropole britanice 
și în alte orașe din Marea Britanie 
au loc manifestări de prietenie și cul- 
tural-artistice organizate de munici
palități, de diferite instituții șl 
asociații. Astfel, sub patronajul in
stitutului „Visiting Arts Unit", la ga
leria de artă „Somerset House" din 
Londra, s-a deschis expoziția de pictu
ră și sculptură intitulată „100 de ani 
de artă românească", unde se înregis
trează o mare afluență de vizitatori. 
Este deschisă, de asemenea, o ex
poziție de carte românească în sa
loanele prestigioasei „Victoria Li
brary" din Westminster, unde 
londonezii apreciază bogăția și va
rietatea activității editoriale din țara 
noastră. între manifestările de acest 
fel se înscrie și „Seara româneas
că" organizată de Asociația de prie
tenie Marea Britanie — România în 
„Sudbury Conference Hall" din Lon
dra.

în aceste zile, la Scarborough, an
samblul folcloric „Călușul" din 
Scornicești, care participă la Festi
valul internațional de muzică și dan
suri tradiționale, a prezentat o se
rie de spectacole în cadrul manifes
tărilor „Zilele României", organiza
te de municipalitatea acestui oraș în
frățit cu Galațiul. Spectacolele sus
ținute de ansamblul „Călușul", lau
reat al Festivalului național „Cin- 
tarea României" ediția 1977, s-au 
bucurat de un mare succes și de a- 
precierile unanime ale publicului 
spectator din Scarborough, care a a- 
plaudat îndelung talentul și virtuo
zitatea interpreților de pe meleagu
rile românești.

în Marea Britanie și-au început, 
totodată, turneul orchestra „Rapso
dia" și ansamblul de dansuri „Cio- 
cirlia". Ele vor prezenta, între al
tele, un spectacol în celebra „Royal 
Albert Hall" din capitala britanică.

convențiilor și recomandărilor din 
domeniul muncii, structura O.I.M. De 
asemenea, vor fi analizate propuneri 
de reglementare juridică a duratei 
muncii și perioadelor de repaos în 
transporturile rutiere, protecția do
cherilor contra accidentelor de mun
că, administrația muncii, libertatea 
sindicală etc.

Un loc important în cadrul aces
tor discuții urmează să-l ocupe pro
gramele de asistentă pentru țările în 
curs de dezvoltare, cooperarea O.I.M. 
cu aceste țări — acțiuni vizînd înca
drarea organizației în eforturile pen
tru instaurarea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

tării, de asemenea, să explorăm toate 
posibilitățile pentru creșterea conti
nuă a volumului și valorii comerțului 
nostru bilateral și a fluxului de 
schimburi culturale și în domeniul 
invățămintului. Sper că actuala mea 
vizită va da un impuls și mai puter
nic realizării acestor obiective".

Corespunzător acestor deziderate, 
în timpul convorbirilor de la Bucu
rești au fost încheiate un șir de în
țelegeri concrete menite să stimuleze 
schimburile reciproce de mărfuri si 
servicii. întărirea cooperării în agri
cultură, industria de prelucrare a 

lemnului, transporturi, petrochimie, 
electrificare. Pentru a facilita rela
țiile economice șl comerciale, a fost 
semnat și un Acord privind serviciile 
aeriene dintre cele două țări.

Convorbirile oficiale, purtate într-o 
ambiantă de prietenie si înțelegere 
reciprocă, s-au referit, totodată, la 
principalele aspecte ale vieții inter
naționale. scotînd în evidentă con
vergenta punctelor de vedere ale 
României si Nigeriei in problemele 
fundamentale ale lumii de azi. Se cu
vine a fi relevată în acest sens sem
nificația deosebită a Declarației so
lemne comune, care proclamă hotă- 
rirea României si Nigeriei de a pro
mova în relațiile reciproce, precum 
si în raporturile cU celelalte state, 
principiile fundamentale ale eticii si 
dreptului international — respectul 
independentei si suveranității națio
nale. neamestecul în treburile inter
ne. egalitatea în drepturi si avanta-

SECRETARUL GENERAL AL ONU. DECLARĂ: I

întreaga lume este conștientă de 
contribuția unică a președintelui 
Nicolae Ceaușescu la soluționarea 

problemelor internaționale 
întrevederea primului ministru 

al guvernului român, Manea Mănescu, 
cu secretarul general al O.N.U., Kurt Waldheim

NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres).
— De la trimisul special Corneliu 
Vlad : Joi, primul ministru al guver
nului român a avut o întrevedere cu 
secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim.

Din însărcinarea președin
telui Nicolae Ceaușescu. âu fost 
exprimate cordiale urări de sănătate 
si fericire, precum si aprecierea de
osebită pe care România, președin
tele său o acordă activității desfă
șurate cu abnegație si perseverentă 
de secretarul general al O.N.U. în 
slujba păcii si securității interna
ționale.

La rindul său, Kurt Waldheim a 
rugat să se transmită președin
telui României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena 
Ceaușescu sentimentele sale de 
profund respect si cele mai bune 
urări, iar poporului român prieten 
urarea de a obține noi succese pe 
calea progresului si prosperității.

Secretarul general al O.N.U. a dat 
o înaltă apreciere contribuției va
loroase a României, aportului unic 
al președintelui Nicolae Ceaușescu la 
îmbunătățirea relațiilor dintre state, 
la întărirea rolului O.N.U.. la afir
marea idealurilor păcii si colaboră
rii în viata internațională

întrevederea, desfășurată într-o at
mosferă de prietenie si cordialitate, 
a prilejuit efectuarea unui schimb 
de vederi în legătură cu problemele 
aflate pe ordinea de zi a actualei, 
sesiuni speciale a O.N.U.. precum și 
un tur de orizont asupra unor as
pecte majore ale vieții Interna
tionale.

La întrevederi au luat parte Iile 
Radulescu, ministru secretar de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, și 
ambasadorul Ion Datcu, reprezen
tantul permanent al României la 
O.N.U.

Secretarul general al O.N.U. a 
oferit un dejun în onoarea primului 
ministru al guvernului român.

Au participat Lazar Moisov. pre
ședintele sesiunii speciale a Adună
rii Generale, șefi de delegații ale 
statelor participante la lucrările se
siunii. inalti demnitari ai O.N.U.

în toastul rostit cu acest prilej, 
secretarul general al O.N.U. a subli
niat că România s-a distins prin ata
șamentul său ferm fată de idealurile 
și principiile O.N.U. și prin partici
parea sa deosebit de activă la efor
turile generale pentru edificarea 
unei ordini internaționale mai juste 
și mai echitabile, pentru înfăptuirea 
dezideratului dezarmării. Relevînd 
că atașamentul României la cauza 
păcii, înțelegerii si cooperării reci
proce între toate națiunile este pe 
deplin ilustrat de multiplele ei 
initiative la Națiunile Unite și in 
alte instanțe, vorbitorul a arătat că 
dintre aceste initiative sînt deosebit 
de semnificative propunerile privind 
întărirea rolului O.N.U.. soluționarea 
problemelor internaționale cu parti
ciparea tuturor statelor. în domeniul 
dezarmării, care a prilejuit această 
sesiune — a spus în .continuare vor
bitorul — exprimăm aprecierile cele 
mai calde pentru participarea foarte 
activă a României la dezbaterile și 
negocierile privind dezarmarea, unde 
România a prezentat propuneri con
structive. Șste potrivit să amintesc
— a continuat secretarul general al 
O.N.U. — că raportul pe care l-am 
prezentat Adunării Generale cu pri
vire la consecințele economice și so
ciale ale cursei înarmărilor si chel
tuielilor militare a fost elaborat ca 
urmare a unei initiative a României.

Kurt Waldheim a apreciat că la 
actuala sesiune consacrată dezarmării 
România a prezentat o analiză pro
fundă a vieții politice Internationale, 
a implicațiilor înarmărilor, a căilor 

jul reciproc, nerecurgerea la forță 
sau la amenințarea cu forța — adică 
acele principii care constituie o con
diție esențială a afirmării depline, 
nestlngherite. a fiecărei națiuni si 
asigură o colaborare rodnică pe plan 
internațional. Acest document ce se 
adaugă unui șir de alte instrumenta 
politico-diplomatice similare semnate 
de România cu țări din diferite col
turi ale lumii, reprezintă o nouă 
contribuție esențială la promovarea 
unei politici noi. bazată pe colabo
rarea egală între toate națiunile, la 
democratizarea relațiilor intematio- 

nale. în acest spirit. în Declarația 
solemnă comună se adresează tutu
ror statelor chemarea de a acționa 
cu deplină răspundere pentru elimi
narea completă a războiului, a ori
cărei amenințări cu forța sau folo
sirea forței în relațiile internaționale, 
pentru înfăptuirea dezarmării, și în 
primul rând a dezarmării nucleare, 
instaurarea unei noi ordini econo
mice si politice pe planeta noastră, 
întărirea rolului O.N.U. în menți
nerea si consolidarea păcii.

Ca țări situate în zone geografice 
diferite. România si Nigeria au abor
dat în cursul dialogului lor la nivel 
înalt si o serie de probleme speci
fice ale regiunilor respective. A fost 
relevată, cu acest prilej. însemnăta
tea edificării securității în Europa, 
aceasta fiind de natură să exercite 
o influență pozitivă asupra climatu
lui politic international, asupra 
păcii si securității în întreaga lume. 

de acțiune pentru realizarea dezar
mării. formulînd propuneri con
structive pe linia dezarmării.

Rolul și participarea României în 
problemele internaționale, a eviden
țiat secretarul general al O.N.U., 
sint în mod eminent ilustrate de ac
tivitatea dinamică a prestigiosului 
său conducător, președintele Nicolae 
Ceaușescu. întreaga lume este con
știentă de contribuția sa unică la 
normalizarea relațiilor dintre state, 
la reglementarea conflictelor si dis
putelor internaționale prin negocieri 
între părțile implicate și instaurarea 
unui nou tip de relații între state.

Secretarul general al O.N.U. a ru
gat pe primul ministru român să 
transmită Excelenței Sale, pre
ședintele României, Nicolae 
Ceaușescu, și doamnei Elena 
Ceausescu sentimentele sale profunde 
de respect, cele mai bune urări de 
sănătate și fericire. El a evocat cu 
deosebită plăcere convorbirile deose
bit de interesante și utile pe care 
le-a avut cu ocazia vizitelor șefului 
statului român la sediul O.N.U.

Răspunzînd, tovarășul Manea Mă
nescu a exprimat mulțumiri pentru 
aprecierile prietenești, călduroase 
făcute la adresa politicii externe și a 
activității pe care România o desfă
șoară în cadrul Națiunilor Unite. în 
mod deosebit — a spus vorbitorul — 
am reținut sublinierea rolului deter
minant. hotărâtor, pe care pre
ședintele României. Nicolae 
Ceaușescu, îl are în definirea și apli
carea acestei politici. Intr-adevăr, 
putem afirma că dinamismul politi
cii externe românești, clarviziunea 
ei. caracterul său constructiv sînt 
inseparabil legate de numele pre
ședintelui republicii, de prodigioasa 
sa gîndire si acțiune social-politică, 
larg recunoscute pe Plan mondial.

Primul ministru al guvernului ro
mân a subliniat apoi că Republica 
Socialistă România va continua să 
acționeze cu aceeași vigoare neobo
sită pentru creșterea rolului O.N.U. 
în rezolvarea marilor probleme cu 
care este confruntată comunitatea in
ternațională. Vorbitorul a exprimat 
în încheiere convingerea că. prin e- 
forturile comune ale tuturor forțelor 
doritoare de pace, se vor putea în
registra progrese pe drumul spre 
măsuri reale de dezangajare militară, 
spre reducerea si încetarea cursei 
înarmărilor.

★
Tot joi, primul ministru al guver

nului român, Manea Mănescu, a a- 
vut la sediul O.N.U. o întrevedere 
cu președintele sesiunii speciale a 
Adunării Generale, Lazar Moisov.

Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul ministru al guver
nului român a transmis președinte
lui Adunării Generale a O.N.U. un 
mesaj de caldă prietenie, precum și 
urări de succese în îndeplinirea sar
cinilor de înaltă răspundere încredin
țate de Adunarea Generală în ca
drul actualei sale sesiuni speciale.

Mulțumind pentru mesaj, președin
tele Adunării Generale a rugat să 
se transmită președintelui Nicolae 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, de noi succese 
în activitatea prodigioasă desfășura
tă pentru progresul și prosperitatea 
României, pentru crearea unei lumi 
a păcii și înțelegerii, iar poporului 
român sentimentele sale de prețui
re și adine respect pentru realiză
rile obținute pe calea edificării noii 
societăți.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, prietenească, 
au fost abordate probleme referitoa
re la actuala sesiune specială a A- 
dunării Generale a O.N.U. consacrată 
dezarmării.

în cadrul convorbirilor oficiale a 
fost, reafirmată solidaritatea militantă 
a României si Nigeriei cu lupta po
poarelor oprimate din Namibia. Zim
babwe și Africa de Sud pentru lichi
darea definitivă a politicii colonia
liste și neocolonialiste, a discri
minării rasiale și a apartheidu
lui. Exprimîndu-și îngrijorarea față 
de agravarea relațiilor dintre di
ferite state ale Africii, de apa
riția unor conflicte și tensiuni, 
de intervențiile militare străine, tara 
noastră a subliniat si cu acest prilej 
necesitatea de a se face totul pen
tru solutionarea problemelor ivite în
tre unele tari africane pe calea tra
tativelor. care să excludă orice ames
tec din afară.

Reliefind, cu deosebită satisfacție, 
colaborarea fructuoasă statornicită 
intre cele două țări pe plan interna
țional, șefii de stat au fost de acord 
să întărească și să lărgească această 
conlucrare, in cadrul O.N.U., al orga
nismelor sale, al „Grupului celor 77", 
al mișcării statelor nealiniate, precum 
și în alte foruri mondiale. în scopul 
creșterii contribuției guvernelor lor 
la rezolvarea democratică a proble
melor majore ale vieții țnternationale. 
în concordantă cu interesele si aspi
rațiile tuturor popoarelor.

Prin rezultatele sale rodnice, dialo
gul româno-nigerian la nivel înalt se 
înscrie ca un nou și important mo
ment in relațiile dintre cele două 
țări, ca o contribuție de seamă la dez
voltarea pe o treaptă superioară a 
colaborării româno-nigeriene. Surve- 
nind la scurtă vreme după călătoria 
istorică întreprinsă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în țări din Asia, 
convorbirile româno-nigeriene con
stituie o nouă și elocventă ilus
trare a dinamismului politicii noas
tre externe, a consecventei cu care 
România socialistă acționează pentru 
dezvoltarea unor relații de înțelegere 
si colaborare cu toate statele lumii, 
corespunzător telurilor nobile ale 
păcii, progresului si destinderii in
ternaționale.

Nicolae N. LUPU

PARIS 8 (Agerpres). — Joi. pri
mul ministru al Franței. Raymond 
Barre, l-a primit pe Gheorghe Rădu- 
lescu, yiceprim-ministru al guvernu
lui României, care se află la Paris 
cu ocazia celei de-a 9-a sesiuni a 
Comisiei mixte interguvemamentale 
româno-franceze de cooperare eco
nomică și tehnico-științifică.

în acest cadru, viceprim-ministrul 
român a rugat să fie transmise din 
partea președintelui Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceaușescu, 
președintelui Republicii Franceze. 
Valc-ry Giscard d’Estaing, urări de 
sănătate si dorința de a se întări în 
continuare relațiile economice dintre 
România și Franța, precum si urări 
de prosperitate pentru poporul fran
cez. La rîndul său. primul ministru 
francez a transmis din partea pre
ședintelui Franței, Valery Giscard

ADEN ;

Convorbiri româno-yemenite
ADEN 8 (Agerpres). — Secretarul 

general al C.C. al Organizației Poli
tice Unificate a Frontului Național 
din Republica Democratică Populară 
a Yemenului, Abdul Fattah Ismail, a 
primit pe ambasadorul României în 
R.D.P. a Yemenului, Constantin Că- 
runtu, cu care a avut o convorbire 
referitoare la relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și O.P.U.F.N., la 
activitatea celor două partide pe li
nia edificării socialismului.

Din partea secretarului gene
ral al Partidului Comunist Român, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ambasa
dorul român a transmis lui Abdul 
Fattah Ismail un salut de prietenie, 
sănătate și fericire, urări de succese 
în activitatea ce o desfășoară pe li

O declarație a președintelui Sadat 
„Sîntem gata sâ reluam contactele directe cu Israelul, în 
momentul în care vom constata o schimbare în atitudinea sa 

actuala"
CAIRO 8 (Agerpres). — Luînd cu- 

vîntul la Suez, în fața ofițerilor și 
soldaților armatei a treia egiptene, 
președintele Anwar El Sadat a de
clarat : „Nu am anulat inițiativa de 
pace în Orientul Mijlociu. Sîntem 
gata să reluăm contactele directe cu 
Israelul în momentul în care vom 
constata o schimbare în atitudinea sa 
actuală. Sîntem gata să asigurăm Is
raelul în ce privește pacea și secu

Precizări ale șefului statului etiopian 
în legătură cu situația din Eritreea

ADDIS ABEBA 8 (Agerpres). 
— într-o declarație transmisă 
de postul de radio Addis Abeba, 
șeful statului etiopian. Mengistu 
Haile Mdaridm, s-a referit la situația 
creată în țară în urma evenimente
lor din Eritreea. După ce a arătat că 
daunele provocate de ciocnirile ar
mate care au loc în Eritreea se ridică 
la 1,2 miliarde dolari distrugeri ma
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• PETROL DIN NISIP 
BITUMINOS. în Canada se 
construiește prima exploatare 
industrializată din lume pentru 
extracția petrolului din nisip bi- 
tuminos. Uzina, denumită Syn
crude, care a și început să pro
ducă, va extrage în 1981, cînd 
va lucra la întreaga capacitate, 
129 000 barili de petrol pe zi 
dintr-o cantitate de 312 000 tone 
nisip bituminos. Un calcul anti
cipativ arată că, pină la sfîrși- 
tul secolului, ea va realiza o 
producție cumulată de un mi
liard de barili, respectiv 7 la 
sută din consumul de petrol al 
Canadei. Nisipurile bituminoase 
din regiunea Athabasca a aces
tei țări se numără printre cele 
mai importante zăcăminte pe
trolifere ale planetei, reprezen- 
tînd aproape o treime din tota
litatea rezervelor Orientului 
Mijlociu. Din păcate, partea cea 
mai importantă din fabulosul 
rezervor se află la mare adin- 
cime, iar tehnicile actuale per
mit doar exploatarea părții sale 
superioare prin metoda extrac
ției la zi.

• COSTUL EXORBI
TANT AL FUMATULUI. 
Un raport publicat recent la 
Paris de un grup de sociologi 
încunoștințează că fumatul, a- 
cest mare dușman al sănătății 
omului, este, în același timp, 
extrem de costisitor. în lume se 
cheltuiește anual pentru procu
rarea țigărilor fabuloasa sumă 
de 85—100 miliarde dolari, bani 
care ar putea fi folosiți pentru 
îmbunătățirea hranei a milioa
ne de subnutriți, pentru con
struirea de locuințe, eradicarea 
analfabetismului și asistență sa
nitară. Numai in Statele Unite, 
fumătorii cheltuiesc în fiecare 
an pe țigări 20 miliarde de do
lari. consumul mediu anual ridi- 
cîndu-se în această tară la circa 
2 750 țigări pe un locuitor.

• CLUBUL URIAȘI
LOR. Peste 500 de persoane 
s-au întîlnit la Ziirich în cadrul 
celui de-al 8-lea congres anual 
al... Clubului uriașilor. Clubul, 
care reunește membri din Elve
ția, R.F. Germania, Austria, 
Danemarca, Suedia, vizează și 
unele scopuri practice, inclusiv 
fabricarea, la prețuri modice, a 
unor articole de îmbrăcăminte 
pe măsura staturii aderenților 
săi. Criteriile de admitere : pen
tru femei — înălțimea minimă 
de 1,80 m, iar pentru bărbați — 
de peste 1.90 m. „Uriașul" 
clubului, vest-germanul Jack 
Werner, măsoară 2,13 m.

• „GLUMĂ" COSTI
SITOARE. Un de fa
ceri elvețian, care din do
rința de a glumi a declarat, pe 
aeroportul din Stockholm, că 
are asupra sa o bombă, urmea
ză să compară în fața unui 

d’Estaing. președintelui Nicolae 
Ceaușescu urări de sănătate și de 
prosperitate pentru poporul român.

în cursul convorbirii s-a analizat 
modul în care se realizează acțiunile 
convenite la întîlnirile la nivel înalt, 
constatindu-se că schimburile co
merciale și cooperarea economică și 
tehnico-științifică au cunoscut o 
dezvoltare continuă, și s-au stabilit 
căi pentru finalizarea unor acțiuni 
importante care să conducă la lăr
girea și diversificarea relațiilor eco
nomice.

La întrevedere a participat Jean 
Franțois Deniau. președintele părții 
franceze în comisia mixtă. Au fost 
prezenți, de asemenea, ambasadorul 
României în Franța, Corneliu Mănes
cu. șl ambasadorul Franței la Bucu
rești, Pierre Cerles.

nia constituirii partidului de avan
gardă și a dezvoltării țării pe calea 
socialismului.

La rîndul său, secretarul general 
al C.C. al O.P.U.F.N. a mulțumit 
călduros pentru mesajul primit și a 
rugat să se transmită secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
expresia sentimentelor sale de res
pect și stimă tovărășească, urările 
sale de bine, de succese tot mai mari 
în activitatea de partid și de stat, în 
opera de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în Româ
nia. Abdul Fattah Ismail a acceptat 
Invitația ce i-a fost adresată din par
tea secretarului general al Partidului 
Comunist Român și a Marii Adunări 
Naționale de a vizita România,

V-.

ritatea sa. dar nu-i vom ceda nici o 
porțiune din teritoriul și suveranita
tea noastră".

Reafirmînd hotărârea sa de a re
aliza o pace bazată pe dreptate, șeful 
statului egiptean a adăugat : „Sîntem 
pentru pace, și nu pentru o soluție 
separată. Pacea nu poate fi stabilită 
însă fără rezolvarea problemei pales
tiniene, ca problemă politică, și nu 
ca simplă chestiune de refugiati".

teriale. 13 000 de soldați etiopieni 
uciși și alți 30 000 pină la 50 000 de 
civili uciși sau răniți — șeful statu
lui etiopian a anunțat amnistierea 
tuturor celor care participă la luptele 
din zonă dacă ei se predau autorită
ților. El a precizat că. în aceste ca_- 
zuri, amnistia intră imediat in vi
goare.

JTINDENI
tribunal suedez sub inculparea 
de „alarmă falsă". Interogat de 
un om al forțelor de ordine de 
pe aeroport de ce caută in 
servietă, „glumețul" a răspuns: 
„Am pus o bombă înăuntru". 
Suficient pentru ca în secunda 
următoare să se dea alarma, 
aeroportul să fie evacuat, deco
larea avioanelor să fie întîrziată 
șî specialiștii în explozive, con- 
vocați urgent la fața locului. 
Potrivit legilor în vigoare în 
Suedia, inculpatul este pasibil 
de doi ani închisoare. O „glu
mă" cu... complicații !

• BERE Șl STATIS
TICĂ. în cadrul unei reuniuni 
internaționale a colecționarilor 
de suveniruri „de braserie"■’ 
ca de pildă stacane de bei-;,- 
sticle, suporturi, etichete — des
fășurată recent la Hamburg, în 
R.F. Germania, a fost confir
mat, statistic, un fapt îndeobște 
cunoscut : „campioni mondiali" 
in ale consumului de bere sint 
locuitorii Germaniei federale, 
cu 147 litri pe locuitor anual ; 
urmează cu 143 litri belgienii, 
iar locul trei și-l împart, cu 142 
litri, Cehoslovacia și Australia. 
Amatorii sosiți din 20 de țări au 
folosit prilejul pentru a-și îm
bogăți colecțiile prin schimb și, 
de asemenea, pentru a premia 
cea mai bogată colecție : a unui 
cetățean din Berlinul occidental, 
constînd din 33 de mii de astfel 
de obiecte.

• FIECARE CU GUS
TUL SĂU. încă din ziua ver- 
nisajului' Salonul de pictură din 
Frankfurt pe Main, R.F.G., a 
înregistrat un mare succes de 
public, dar și de cumpărători. 
Deosebit de solicitate s-au do
vedit pînzele semnate de Ja- 
masaki. în numai cîteva ore, 
s-au vîndut 22 de tablouri. Cei 
ce s-au grăbit să le achizițio
neze aveau să afle puțin mai 
tirziu că autorul este... un cim
panzeu în vîrstă de 6 ani, după 
cum informează ziarul „Inter
national Herald Tribune", foarte 
„îndemînatic" : el realizează 
aproape 100 de „lucrări" pe oră. 
Și încă un amănunt. „Pictorul" 
aparține proprietarului unui circ 
aflat într-o mare jenă finan
ciară...

• POLUAREA RHO- 
NULUI A LUAT PRO
PORȚII care îngrijorează opi
nia publică franceză. Anual, 
apele Rhonului aduc în mare 
peste o sută de mii de tone de 
substanțe chimice toxice. O de
osebită îngrijorare provoacă po
luarea fluviului cu metale și 
compuși ai acestora. Conținutul 
de plumb și mercur al apelor 
sale depășește de aproape 300 
de ori norma admisă de lege. 
Specialiștii au semnalat, în ul
timul timp, dispariția din apele 
Rhonului a multor specii de 
pești.
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