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PRIN MUNCA NOASTRĂ, 
BUNĂSTAREA NOASTRĂ
Experiența construcției socialiste 
din România demonstrează grăitor 
că pe măsura creșterii ratei fondului 
de dezvoltare se accelerează și 
ritmul de creștere a venitului 
national — baza ridicării nivelului

PRIMIRl LA TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU

Ministrul zootehniei, pădurilor și pășunilor 
din Republica Democratică Somalia

de trai al
1

în cuvintarea rostită la marea a- 
dunare populară, organizată în Ca
pitală cu prilejul sărbătoririi a 130 
de ani de la revoluția burghezo-de- 
mocratică din 1848 și a trei decenii 
de la naționalizarea principalelor 
mijloace de producție, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a evidențiat preg
nant atenția deosebită pe care par
tidul nostru a acordat-o, în întreaga 
perioadă a construcției socialiste, ri
dicării bunăstării materiale și spiri
tuale a tuturor oamenilor muncii, 
fără deosebire de naționalitate. Cu 
acest prilej a fost subliniată, din 
nou. concepția după care partidul 
nostru s-a călăuzit și se călăuzește 
în promovarea acestei politici : indi
solubila legătură intre dezvoltarea 
generală a economiei, creșterea ve
nitului national și ridicarea nivelului 
de trai. în viziunea partidului nostru,

PERIOADA
Rata 

fondului de 
acumulare 

(in procente)

Sporul absolut 
de venit 
național 

(în miliarde lei)

Ritmul mediu 
anual 

de creștere 
a fondului 
de consum 

(in procente)
1956—1960 16,0 27 4,5
1961—1965 24.3 51 5.3
1966—1970 28.8 66 7.0
1971—1975 34,1 150 7,5
1976—1980 33—34 Circa 250 8,0

Se desprinde clar concluzia că pe 
măsura creșterii ratei fondului de 
acumulare sporește și ritmul de creș
tere a venitului național — baza ri
dicării nivelului de trai al poporului. 
Dacă în cele trei cincinale cuprinse 
în intervalul 1956—1970 unei rate a 
acumulării sub 30 la sută i-au cores
puns creșteri ale venitului național 
de 27—51—66 miliarde lei, in anii 
1971—1975, cind rata acumulării s-a 
ridicat la circa 34 la sută, sporul ab
solut de venit național a atins 150 
miliarde lei, adică mult mai mult 
decit se obținuse în 15 ani anteriori. 
Menținerea aceleiași rate înalte de 
acumulare și in actualul cincinal a- 
sigură un spor de venit național de

Cifre și date 
privind ridicarea 

continuă 
și generală 
a bunăstării 

poporului 
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IALOMIȚA

Se iriga 
zi și noapte în 
toate sistemele

Precipitațiile căzute au aco
perit pentru un timp nevoia de 
apă a plantelor. în prezent insă, 
consumul și evaporația puter
nică necesită aplicarea udărilor, 
în ordinea urgenței s-au irigat 
culturile de furaje, floarea-soa- 
relui, soia, sfecla de zahăr, le
gumele și porumbul. Luni, 12 
iunie a.c., toate agregatele de 
udare și aripile de ploaie au 
fost puse in funcțiune. în în
treprinderile agricole de stat 
Ciulnița, Ciocănești, Dragalina, 
Jegălia și Ivănești, în coopera
tivele agricole Nicolae Bălces- 
cu, Al. Odobescu, Borcea, Pie- 
troiu, Albești și Dor Mărunt, 
printr-o bună organizare a 
muncii se irigă pe tot parcursul 
celor 24 de ore. (Mihal Vișoiu).

poporului
elementul decisiv care stă la baza 
acestei politici profund umaniste il 
constituie repartizarea judicioasă a 
venitului național între fondul de 
dezvoltare economico-socială și fon
dul de consum.

Descifrind științific cerințele epo
cii actuale, partidul nostru a stabi
lit ca linie strategică fundamentală 
in politica sa economică înfăptuirea 
unei rate înalte, rațional dimensio
nate, a acumulării. Ca urmare, in 
ultimii 10—12 ani rata acumulării a 
sporit in țara noastră de la circa 25 
la sută la 33—34 la sută, nivel ca
racteristic și pentru actualul cincinal.

Cit de îndreptățită și profund pa
triotică este această politică de acu
mulare, promovată de partidul nos
tru, o dovedește evoluția venitului 
național și, strins legat de aceasta, a 
fondului de consum.

circa 250 miliarde lei — cu peste 65 
la sută mai mult ca în cincinalul 
precedent.

Urmărind mai departe corelațiile 
din tabelul de mai sus, se distinge 
faptul că, tocmai pe baza creșterii 
continue a venitului național, a sporit 
și ritmul mediu anual de creștere a 
fondului de consum : de la 4.5 la 
sută in anii 1956—1960 și 5,3 la sută 
în perioada 1961—1965, la 7,0 la sută, 
respectiv 7.5 la sută în cincinalele 
1966—1970 și 1971—1975 ; sporul sub
stanțial de venit național din acest 
cincinal permite ridicarea, în conti
nuare, a ritmului mediu anual de
(Continuare in pag. a Il-a)

MESAJUL ADRESAT 
DE TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU 
Teatrului german de stat 
din Timișoara cu prilejul 

împlinirii a 25 de ani de existență
Dragi tovarăși,
Cu prilejul împlinirii a 25 de ani de existență a Teatrului german de 

stat din Timișoara. îmi face o deosebită plăcere să adresez un salut cordial 
și cele mai calde felicitări membrilor colectivului artistic, tuturor slujitorilor 
acestei scene, care aduc o prețioasă contribuție la dezvoltarea culturii noi, 
socialiste in patria noastră.

Creație a regimului socialist, Teatrul german de stat din Timișoara este 
expresie a grijii și preocupării societății noastre d.e a crea un cadru tot mai 
larg de manifestare a naționalității germane din România, o vie ilustrare 
a politicii naționale juste a Partidului Comunist Român, care face totul pentru 
a asigura tuturor celor ce muncesc din patria noastră — români, maghiari, 
germani si de alte naționalități — cadrul cel mai favorabil pentru afirmarea 
lor plenară, in condiții de deplină egalitate in drepturi in toate domeniile 
de activitate. Constituie o realitate de necontestat a României socialiste 
faptul că. împreună cu întregul popor, oamenii muncii de naționalitate 
germană din țara noastră se bucură de posibilități depline de a munci, de 
a invăța și a crea în limba proprie, de a se afirma in toate sferele vieții 
politico-sociale, inclusiv în domeniul artei și culturii. în țara noastră 
funcționează astăzi 14 teatre de stat in limbile naționalităților conlocuitoare, 
din care trei in limba germană.

în decursul celor 25 de ani de existență, Teatrul german de stat din 
Timișoara a desfășurat o activitate meritorie, propagind in mase atit creația 
clasică germană și română, cit și creația contemporană, contribuind la 
lărgirea orizontului de cultură și înțelegere al maselor, la înlesnirea 
contactului oamenilor muncii de naționalitate germană din România cu 
marile comori ale culturii și artei. Prin repertoriul său, teatrul a contribuit 
la educarea socialistă a maselor, la promovarea nobilelor idealuri ale societății 
noastre noi, a concepției partidului despre lume și viață. El a militat și și-a 
adus contribuția la întărirea prieteniei și frăției dintre oamenii muncii 
români și germani, la intărirea colaborării și unității lor in munca și lupta 
pentru progresul și înflorirea patriei comune — România socialistă.

Apreciind activitatea de pînă acum, vă adresez, dragi tovarăși, chemarea 
de a acționa și mai hotărit. în viitor pentru ca teatrul dumneavoastră să 
devină un focar tot mai puternic de cultură și artă socialistă, de educare 
in spirit nou a oamenilor muncii, de ridicare a conștiinței lor socialiste. 
Militind cu pasiune și dăruire pentru răspindirea ideilor înaintate, pentru 
promovarea fermă a politicii profund umaniste a partidului și statului nostru, 
de unitate, egalitate deplină, solidaritate și frăție între toți oamenii muncii, 
colectivul teatrului dumneavoastră să-și facă un titlu de onoare din a aduce 
permanent in fața maselor — prin piesele pe care le interpretează — 
exemplul oamenilor avansați din țara noastră, fie ei români, germani, maghiari 
sau de alte naționalități, care, in strinsă unitate, muncesc și creează ca 
ădevărați stăpiriî in patria lor liberă și independentă, faureăc toate minunatele 
realizări cu care se mîndrește orinduirea noastră nouă, socialistă. Este de 
înțeles că. odată cu aceasta, teatrul trebuie să militeze ferm, prin întregul 
său repertoriu, pentru combaterea concepțiilor reacționare, a mentalităților 
individualiste, egoiste moștenite din trecut. Cea mai nobilă misiune a teatrului 
dumneavoastră trebuie să fie aceea de a sădi și înrădăcina puternic în inimile 
tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, dragostea pentru 
pămintul natal, pentru țara in care s-au născut și au trăit ei și părinții lor, 
dorința de a face totul pentru progresul și înflorirea patriei noastre socialiste, 
care asigură tuturor fiilor săi — români, maghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități — o viață liberă și demnă, de bunăstare și fericire.

Sînt încredințat, dragi tovarăși, că această aniversare a teatrului 
dumneavoastră va constitui pentru întregul colectiv un imbold de a-și pune 
și mai puternic in valoare talentul și capacitatea sa de creație pentru a 
obține noi și tot mai mari succese în activitatea minunată pe care o 
desfășurați pe tărîmul artei și culturii socialiste.

Cu această convingere, vă urez tuturor succese și satisfacții și mai mari 
în muncă și in viață, multă sănătate și fericire.

NICOLAE CEAUȘESCU

într-una din secțiile întreprinderii de tricotaje din Miercurea Ciuc.
Foto: E. Dichiseanu

Mo unde experiența și înțelepciunea 

au vîrsta medie de 21 de ani
Au trecut vreo trei ani 

de cind am scris prima 
oară despre colectivul în
treprinderii ..Conect" din 
București. Cum o să ne 
descurcăm numai cu oa
menii noștri ? 1 era, in 
acea perioadă de rodaj, 
o întrebare la ordinea zi
lei, căreia trebuia să i se 
răspundă neintirziat prin 
fapte. I-am auzit atunci 
pe mulți spunind : As- 
ta-i prima uzină in care 
lucrez... Experiență de 
uzină aveau doar tehni
cienii și muncitorii ve- 
niți de la „Electronica", 
„Electrotehnica" și de la 
alte cîteva întreprinderi : 
ei formau nucleul de 
bază, avind nobila misiu
ne de a-i ridica pe cei
lalți la nivelul lor. in- 
tr-un timp record. Desi
gur, un număr sporit de 
specialiști ar fi scurtat 
perioada de rodaj. Aflu

acum că s-au făcut toate 
demersurile în această 
privință. Cu aprobările 
de rigoare, s-a pornit 
după specialiști. Rezulta
tul : uzina „Conect" a 
fost solicitată să dea ea

de vîrsta este de 21 de 
ani s-a ajuns in timpul 
prevăzut la calitate și la 
diversificarea producției. 
Aici se fabrică utilaje 
tehnologice pentru indus
tria electronică, matrițe,

La „Conect66 - București
specialiști altor uzine... 
Și a dat vreo cinci. Sin- 
teți tineri, entuziaști, vă 
descurcați ! înapoi, deci; 
la treburile noastre : 
cursuri de calificare și de 
recalificare, disciplină,
calitate. Electronica și e- 
lectrotehnica sînt în pli
nă dezvoltare la noi, pes
te tot e nevoie de cadre 
— de-aici încolo o să tre
buiască să mai dăm... Cu 
un colectiv a cărui medie

conectori, comutatori, alte 
diferite piese. Numărul 
reclamațiilor a scăzut 
simțitoi- (se ține o evi
dență exactă, reflectind 
hotărirea de a crește con
tinuu calitatea), exportul 
se extinde chiar in țări 
cu mare experiență in
dustrială. Și totul se face 
cu oamenii aceștia care 
spuneau în urmă cu nu
mai trei, patru ani : as- 
ta-i prima uzină în care 
lucrez...

„Eu am vrut să fiu doc
toriță. Am învățat mult, 
n-am reușit la admitere, 
iar am învățat, poate că 
alții erau mai pregătiți, 
am fost și suplinitoare de 
limba română, cu gindul 
la medicină, pasiunea 
mea..." Margareta' Precul 
este muncitoare la ate
lierul de galvanizări. Me
seria pe care o aveți 
acum vă pasionează ? sau 
există semne că are să 
vă pasioneze intr-un vii
tor apropiat ? A venit din 
Coțușca-Botoșani hotărî- 
tă să-și ciștige existența 
muncind cinstit și din 
răsputeri, fără să se gin- 
dească la o anume mese
rie (Nici nu mai intrase

Nicolae TIC
(Continuare 
in pag. a III-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, pe Iusuf 
Aii Osman, ministrul zootehniei, pă
durilor și pășunilor din Republica 
Democratică Somalia, care se află 
într-o vizită în țara noastră.

La întrevedere a luat parte Ange
lo Miculescu. viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare.

Ministrul somalez a transmis pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut călduros, multă sănătate și fe
ricire din partea președintelui Con
siliului Revoluționar Suprem al Re
publicii Democratice Somalia, Mo

Ambasadorul
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, pe Luke 
Salisu Momodu OsObase, ambasador

Interviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu 

companiei britanice de televiziune I. T. N.
Așa cum s-a mai anunțat, in ziua de 1 iunie 1978, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe publi
cistul Keith Hatfield, trimis special al companiei britanice de televiziune 
„Independent Television News" (I.T.N.), căruia i-a acordat următorul in
terviu :

ÎNTREBARE : Care este sem
nificația vizitei dumneavoastră 
in Marea Britanie ? Ce rezul
tate așteptați de la această vi
zită ? Ce aranjamente comer
ciale si economice sperați că 
vor fi încheiate ?

RĂSPUNS : Vizita pe care urmează 
să o efectuez in curind in Marea 
Britanie este rezultatul relațiilor 
bune dintre cele două state și care in 
ultimul timp au cunoscut o dezvoltare 
continuă. în cursul vizitei avem in 
vedere realizarea unor înțelegeri de 
extindere a cooperării economice in 
diferite domenii de activitate, inclu
siv in domeniul aviației.

Sper că vizita, convorbirile pe care 
le voi avea cu primul ministru, cu 
alți oameni politici englezi vor da 
noi dimensiuni relațiilor noastre bi
laterale, cit și conlucrării pe plan in
ternațional in înfăptuirea securității 
europene, a unei politici de pace.

ÎNTREBARE : Ați vizitat re
cent Statele Unite si apoi Chi
na, iar acum veniți in Marea 
Britanie. In legătură cu aceasta, 
ne-arr interesa să cunoaștem 
care sint relațiile dumneavoas
tră cu Uniunea Sovietică si ță
rile din Europa răsăriteană 1

RĂSPUNS : Atit vizita in Statele 
Unite ale Americii, cit și vizita în 
Republica Populară Chineză • și alte 
state socialiste din Asia se înscriu in 
cadrul politicii României de dezvol
tare a relațiilor de colaborare cu 
toate statele, fără deosebire de orân
duire socială.

În ceea ce privește colaborarea și 
relațiile României cu Uniunea Sovie
tică și celelalte țări socialiste din 
Europa, vreau să menționez cu satis
facție că ele cunosc un curs ascen
dent, că raporturile de colaborare, 
atit bilaterală, cit și pe plan interna
țional — in interesul unei politici de 
securitate, pace și conlucrare intre

Interviul acordat de președintele 
Nicolae Ceaușescu 

ziarului britanic „The Guardian44
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președin

tele Republicii Socialiste România, a primit în ziua de 9 iunie 1978 pe 
ziarista britanică Hella Pick, corespondent diplomatic al cotidianului 
„The Guardian", căreia i-o acordat următorul interviu :

ÎNTRE B A R E : Acum, in 
preajma plecării dumneavoastră 
in Anglia, pot să intreb cum 
apreciați relațiile anglo-române ? 
Cu ce rezultate ați dori să se 
încheie vizita dumneavoastră, 
domnule președinte 1

RĂSPUNS : Aș dori, in primul rind, 
să menționez cu multă satisfacție 
cursul ascendent al colaborării ro- 
mâno-engleze. In ultimii ani, colabo
rarea economică și tehnico-științifică 
a cunoscut o dezvoltare importantă. 
De aceea aș putea spune că vizita 
are loc în condițiile favorabile ale 
existenței unor relații bune între ță
rile noastre.

Pregătirea vizitei a prilejuit iden
tificarea de noi domenii de colabo
rare și cooperare în producție între 
România și Anglia. De aceea sper 
că, pe lingă prilejul ce mi-i va oferi 
de a cunoaște mai bine munca și 
viața poporului englez, vizita va duce 
și la relevarea a noi posibilități de 
întărire a colaborării și prieteniei 
româno-rengleze. Sperăm să fie reali
zate cu această ocazie și unele în
țelegeri de cooperare, inclusiv în do
meniul aviației.

De asemenea, fără. îndoială că dis
cuțiile ce vor avea loc cu privire la 
securitatea europeană și alte pro
bleme internaționale vor permite în
tărirea colaborării țărilor noastre în 
scopul soluționării lor în mod demo
cratic, în interesul păcii și prieteniei 
între popoare în Europa și în întreaga 
lume.

ÎNTREBARE : în Anglia s-a 
exprimat o mare dezamăgire in 

hamed Siad Barre, iar poporului ro
mân urări de succes și prosperitate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, mul
țumind, a rugat pe oaspete să trans
mită președintelui Mohamed Siad 
Barre un cordial salut, urări de pros
peritate și progres poporului soma
lez.

în cadrul convorbirii au fost apre
ciate bunele raporturi de prietenie 
și colaborare dintre România și So
malia, dintre popoarele celor două 
țări și evidențiată dorința comună 
de a dezvolta aceste relații pe mul
tiple planuri, inclusiv in domeniul 
agriculturii și silviculturii. S-a rele
vat, in același timp, că dezvoltarea 
economiilor celor două țări creează

Republicii Federale Nigeria
extraordinar 
Republicii 
București, 
bun. in

și plenipotențiar al 
Federale Nigeria la 
în vizită de rămas 
legătură cu încheie

națiuni — se desfășoară cu rezultate 
bune.

ÎNTREBARE : Atit israelienii, 
cit si egiptenii sugerează că 
dumneavoastră ați jucat un rol 
substanțial in începerea convor
birilor de pace in Orientul Mij
lociu ; cum vedeți acum per
spectiva unei reglementări paș
nice in această zonă ?

RĂSPUNS : România s-a pronunțat 
și se pronunță pentru soluționarea 
politică, pe calea tratativelor, a con
flictului din Orientul Mijlociu. Avem 
in vedere retragerea Israelului din 
teritoriile arabe ocupate in războiul 
din 1967 și soluționarea problemei pa
lestiniene, inclusiv constituirea unui 
stat palestinian independent, precum 
și realizarea unei păci care să garan
teze integritatea teritorială și inde
pendența tuturor statelor din zonă.

Consider că nu există altă cale de- 
cît cea a tratativelor și trebuie făcut 
totul pentru a contribui la încheierea 
Cît mai grabnică a păcii în această 
zonă.

ÎNTREBARE : Ce părere aveți 
despre ceea ce este denumit 
„eurocomunism" în special in 
Spania, Italia si Franța ? Ce rol 
considerați că joacă el. ce spri
jin ii acordați si ce părere a- 
veți despre criticile ce i se a- 
duc ?

RĂSPUNS : Prin noțiunea de 
„eurocomunism" înțeleg dorința par
tidelor comuniste din Italia, Franța, 
Spania și alte state occidentale de a 
sublinia faptul că in activitatea lor 
pornesc de la realitățile istorice, eco
nomice, sociale și naționale, că tre
cerea spre socialism trebuie să se 
realizeze în concordanță cu aceste 
realități și năzuințele maselor largi 
populare, in colaborare cu socialiștii, 
social-democrații, creștinii și alte 
forțe democratice și progresiste. Noi 
considerăm că această noțiune subli

legătură cu rezultatele reuniunii 
de la Belgrad si o mare îngrijo
rare privind perspectivele cursu
lui spre destindere, spre colabo
rare. In acest context, as dori 
să vă intreb. domnule președinte, 
cum apreciați dumneavoastră 
aceste probleme, cum vedeți si
tuația internațională actuală, 
avind în vedere exprimarea în
grijorării in legătură cu eveni
mentele recente.

RĂSPUNS : într-adevăr, Conferința 
de la Belgrad, consacrată securității 
și cooperării in Europa, s-a încheiat 
cu rezultate nesatisfăcătoare. Aceasta 
se datorește faptului că în viața in
ternațională au apărut noi compli
cații, cum se spune — nori prevesti
tori de furtună, s-a accentuat ten
dința spre o politică de reîmpărțire 
a lumii in zone de influență și do
minație. Aceasta a dus la o anumită 
accentuare a contradicțiilor dintre 
diferite state și grupuri de state, in- 
fluențind direct și rezultatele Con
ferinței de la Belgrad. Constituie to
tuși un lucru pozitiv faptul că s-a 
hotărit organizarea unei noi reuniuni 
la Madrid, în 1980.

Tinind seama de aceasta si de si
tuația internațională generală, se im
pune intensificarea activității pentru 
înfăptuirea documentelor semnate la 
Helsinki. în acest sens consider că 
este de datoria tuturor statelor, a 
popoarelor continentului nostru, să 
facă totul pentru dezvoltarea cola
borării pe principiile egalității, res
pectului independentei și suveranită
ții naționale, neamestecului în trebu
rile interne. în toate domeniile — 

posibilități tot mai largi extinderii 
colaborării și cooperării româno-so- 
maleze, in interesul reciproc, al cau
zei păcii și înțelegerii în lume.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții internaționa
le, scoțîndu-se în relief necesitatea 
soluționării pe cale pașnică a conflic
telor și problemelor litigioase dintre 
state, instaurării unei noi ordini e- 
conomice internaționale, a unor re
lații noi între state, întemeiate pe 
dreptate, egalitate și echitate, care 
să favorizeze o largă colaborare, 
progresul economic și social al tu
turor țărilor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

rea misiunii sale în tara noastră.
Cu acest prilej, a avut loc o con

vorbire care s-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială.

niază calea independentă, proprie, 
de trecere spre socialism. Pornind 
de la aceasta, am apreciat și apre
ciem că este dreptul acestor partide 
— ca al oricăror partide — de a-și 
elabora linia politică in mod inde
pendent. Sprijinim această orientare 
și o considerăm in întregime justă.

ÎNTREBARE : Se spune că 
România are o economie inter
nă austeră, deoarece afirmați că 
aveți nevoie de dezvoltare in
dustrială si economică. Vă rog 
să explicați.

RĂSPUNS : Intr-adevăr, România 
face eforturi susținute pentru dez
voltarea in ritm inalt a economiei 
sale naționale. Acordăm atenția co
respunzătoare atit industriei, cit și 
agriculturii, considerind că acestea 
sint două ramuri de bază ale econo
miei noastre naționale.

În cadrul industrializării, producția 
bunurilor de consum ocupă un loc 
deosebit de important și aș menționa 
că, în momentul de față, preocuparea 
noastră este de a asigura desfacerea 
în bune condiții a produselor, ți- 
nind seama de creșterea peste nece
sități a stocurilor din comerț- Men
ționez aceasta pentru că tocmai in
dustrializarea șl dezvoltarea agricul
turii au ajutat la ridicarea mai ra
pidă a nivelului de trai al maselor 
largi populare.

Fără o politică de industrializare, 
de dezvoltare in ritm înalt a forțelor 
de producție nu am dispune de mij
loacele necesare satisfacerii cerințe
lor maselor populare, atit in ce pri
vește consumul, locuințele, cit și ce
lelalte necesități sociale.

Este greu să fiu de acord cu ceea 
ce dumneavoastră denumiți „o eco
nomie internă austeră" atunci cind 
in acești cinci ani — 1976—1980 — 
veniturile reale ale oamenilor muncii 
vor crește cu peste 32 la sută, iar con
sumul pe locuitor la unele produse 
agroalimentare sau industriale va 
ajunge sau chiar va depăși nivelul 
dintr-o serie de țări dezvoltate.

Menționez toate acestea pentru a 
sublinia că tot ceea ce realizăm in 
România se reflectă in creșterea 
bunăstării poporului — țelul suprem 
al intregii noastre politici.

economic. științific. cultural. al 
schimbului de persoane. în mod deo
sebit este necesar să se depună efor
turi pentru trecerea la măsuri de 
dezangajare militară in Europa, 
tinind seama dd concentrarea celor 
mai puternice forte militare din 
lume pe acest continent : numai in 
condițiile trecerii la dezangajare mi
litară se poate asigura mersul îna
inte spre o politică de destindere, 
pace și colaborare.

ÎNTREBARE : în România 
există mai multe minorități na
ționale. în ultima vreme s-a 
acordat o atenție deosebită ma
ghiarilor. Care este politica gu
vernului dumneavoastră fată de 
minoritățile din tara dumnea
voastră ? Care este părerea dum
neavoastră in legătură cu unele 
critici exprimate in Occident in 
legătură cu această problemă ? 
Poate că ele se datoresc lipsei 
de informație, necunoașterii 
realităților din tara dumnea
voastră.

RĂSPUNS : Dezvoltarea istorică a 
făcut ca pe teritoriul României — 
ca de altfel și pe al altor state — să 
existe, alături de români, si popu
lație de altă naționalitate. îndeosebi 
în Ardeal există maghiari, germani, 
în Banat sirbi, precum și alte națio
nalități.

Pornind de la această realitate. 
Partidul Comunist Român, guvernul 
României socialiste au acționat pen
tru asigurarea deplinei egalități în 
drepturi a tuturor cetățenilor tării, 
fără nici o deosebire de naționali
tate. Toate drepturile sint înscrise cu 
deplină claritate în Constituția tării, 
în alte legi. Putem spune că asigu
rarea manifestării depline a egali
tății în drepturi reprezintă una din
(Continuare in pag. a III-a)



PAGINA 2 SCÎNTEIA - mafii 13 iunie 1978

Munca noastră, a tuturor pentru dezvoltarea economiei și creșterea venitului național asigură
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întreaga dezvoltare a tarii în anii construcției socialiste dovedește magistral că PARTIDUL COMUNIST ROMÂN ȘI-A 
FĂCUT DIN PREOCUPAREA PENTRU RIDICAREA BUNĂSTĂRII TUTUROn OAMENILOR MUNCII DE LA ORAȘE Șl SATE 
ȚELUL SUPREM AL POLITICII SALE. Tot ceea ce partidul proiectează și se înfăptuiește, tot ceea ce trasează ca sarcină 
curentă sau ca obiectiv strategic are un unic scop — omul, ridicarea continuă a bunăstării întregului popor, astfel ca toți 
cei ce muncesc în țara noastră — români, maghiari, germani și de alte naționalități — să se bucure într-o măsură crescîndă 
de binefacerile civilizației socialiste.

Concepția generală care a stat și stă la baza politicii partidului de creștere a nivelului de trai — expresia fidelă a 
intereselor vitale ale întregului popor — a fost și este aceea că poporul, în condițiile în care este liber și ștăpîn pe toate 
mjjloacele de producție, pe toate resursele țării, își poate făuri el însuși propria bunăstare — și aceasta, prin dezvoltarea 
unei economii puternice, prospere, ca fundament trainic al creșterii rapide a avuției naționale. Progresele mari înregis
trate sînt vizibile astăzi în absolut toate componentele definitorii ale nivelului de trai.

-Sporirea substanțială- 
a retribuției sociale 

VENITURILE OBȚINUTE DE POPULAȚIE 
DIN FONDURILE SOCIALE

(în miliarde lei)

Prin munca
noastră

(Urmare din pag. I)

--------------Creșterea mereu 
a tuturor 

VENITURILE GLOBALE ALE POPULAȚIEI
(In miliarde lei)

1950 1965 1975 1977 1980

mai accentuată---------------
veniturilor

Dacă în perioada 1951—1965 veniturile globale ale 
populației au sporit cu 85,7 miliarde lei, adică de 3,6 ori, 
în anii 1966—1977, ca rezultat al dezvoltării vertiginoase a 
economiei, al creșterii mai rapide a venitului național — 
ceea ce a creat resurse sporite pentru ridicarea mai accele
rată a nivelului de trai — aceste venituri s-au majorat cu 
PESTE 170 MILIARDE LEI, adică de mai bine de 5 ORI 
față de 1950.

EVOLUȚIA VENITURILOR PERSONALULUI MUNCITOR 
Șl ALE ȚĂRĂNIMII

U.M 1950 1965 1975 1977

— Veniturile din 
retribuirea mun
cii personalului 
muncitor

miliarde 
lei 10,1 57,2 127,3 153,5

— Retribuția 
medie netă a 
personalului 
muncitor

lei 
lunar 337 1028 1595 1 818

— Veniturile din 
munca în C.A.P. 
și gospodăriile 
populației

miliarde 
lei 13,2 33,6 47,7 56,1

— Veniturile no
minale nete ale 
țăranilor obținu
te din munca în 
C.A.P. și gospo
dăriile persona
le (pe o persoa
nă activă)

lei 
lunar 167 495 990 1 195

I

1950 1965

Ji/''.

c

Puterea de cumpărare- tot mai ridicată
ELEMENTE DEFINITORII 

ALE STANDARDULUI DE VIATĂ 

AL POPULAȚIEI
CONSUMUL MEDIU ANUAL DE BUNURI ALIMENTARE 

Șl INDUSTRIALE PE UN LOCUITOR

DRUMUL BUNĂSTĂRII
PE... SCARA TIMPULUI

1975 1977

de consum ce reve-1950 fondurile sociale
anual pe o familie totalizau 772 lei, nivelul 

în 1975 și

Daca în
în medie
sporit la 3 858 LEI — în 1965, 8 783 LEI
LEI — în 1977.
Pînă la sfîrșitul actualului cincinal, aceste fonduri vor

neau
lor a
9 563
.•

ajunge la 11 766 LEI pe familie.
EVOLUȚIA PRINCIPALELOR CHELTUIELI 

DIN FONDURILE SOCIALE DE CONSUM 
(în miliarde lei)

1950 1965 1975 1977 1980

învățămînt 1,3 6,5 12,9 15,3 17,7
Sănătate 0,6 4,8 9,9 11,7 13,4
Ajutorul de stat
pentru copii 0,1 27 7,4 7,7 12,8
Pensii (inclusiv C.A.P.) 0,6 4,7 17,9 19,9 26,6

După cum rezultâ din aceste date, consumul pe locuitor a sporit 
simțitor în perioada 1950—1977 la toate produsele de bază: de 
3,1 ORI la carne, de peste 4 ORI la ouă, de circa 2 ORI la țesături 
(Inclusiv confecții), de peste 5 ORI la încălțăminte etc.

U.M. 1950 1965 1975 1977 1980

Carne șl produse 
din carne kg 16,7 26,6 45,7 51,9 57,0

Lapte șl produse 
din lapte i 107,6 105,0 132,6 143,9 200,0

Ouâ buc. 59 115 214 238 . 245
Zahâr șl produse 

din zahâr kg
O-
6,9 15,0 20,3 25,2 30,0

Legume șl produse
75,3 112,6 124,4 140,0din legume kg

Fructe șl produse 
din fructe kg 20,7 26,7 42,8 50,2 56,0

Țesături (inclusiv 
confecții) mp 13,19 16,26 24,19 26,08 30,50

încălțăminte per. 0,62 1,97 3,06 3,31 4,10

DOTAREA POPULAȚIEI CU OBIECTE DE FOLOSINȚĂ 
ÎNDELUNGATĂ

TIMPUL DE MUNCĂ UTILIZAT PENTRU REALIZAREA 
VENITURILOR NECESARE CUMPĂRĂRII UNOR PRODUSE 

DE LARG CONSUM (*)

Produsul U. M. 1955 1965 1975
Ț

1977

Pilne albă 500 g 54’ 26’ 17’ 15’
Mălai tip superior 1 kg 1h 30’ 19’ 17’
Zahăr tos n 3h41’ 1h47* 1h9* 1h
Lapte de vacâ 1 I 49’ 25’ 18’ 15’
Carne de porc tranșatâ 1 kg 5h19’ 3h58’ 3h12* 2h48*
Pui de găină 1 kg 7h9’ 4h58’ 3h4’ 2h42*
Salam italian 1 kg 8h59’ 5h33’ 4h36‘ 4h2’
Bere blondă 500 ml 1h14’ 36’ 23’ 20’
Cartofi 1 kg 22* 13’ 11’ 9’
Tomate 1 kg 34’ 22’ 17’ 15’
Costum fârâ vestă 

(stofă 360 lel/m) 
pentru bărbați 1 buc. 522h 253h22’ 163h19’ 143h19*

Palton (stofă 400 lei/m) 
pentru bărbați JB 549h53’ 266h52’ 172h 150h57’

Rochie (stofă 130 lel/m) 157h24’ 71h50’ 46h18’ 40h37’
Pantofi din piele 

pentru bărbați 1 per. 85h51’ 41h40’ 26h51’ 23h34’
Pantofi din piele 

pentru femei 1 per. 77h16’ 37h30' 24h10* 21h12’
Pantofi din piele 

pentru copii 1 per. 23h43’ 11h30’ 7h25‘ 6h30’
Bicicletă (producție 

internă) 1 buc. 351 h36’ 136h54* 88h15’ 77h26’
Energie electrică 1 kWh 15’

1—
4’ 2’ 2’

(număr la 1 000 locuitori, la sflrșltul anului)

1955 1965 1975 1977 1980

Aparate de radio 37,4 123,9 206,6 220,1 254,0
Televizoare — 28,8 144,9 172,5 195,0
Mașini de spălat rufe 0,5 22,9 67,9 80,4 87,0
Aspiratoare de praf 0,7 11.6 34,2 40,1 50,2
Autoturisme 0,2 1,2 13,7 19,0 25,0

Deși s-au înregistrat creșteri spectaculoase la toate categoriile 
de bunuri, de folosință îndelungată, volumul necesităților ce trebuie 
satisfăcute în continuare se menține încă ridicat. De aceea, în pro
gramul de perspectivă privind ridicarea nivelului de trai al întregii 
populații s-au prevăzut, la unele categorii de bunuri de folosință 
îndelungată, creșteri de 2—4 ori.

*) Calculele au fost făcute tn funcție de nivelul retribuției medii 
nete lunare și al prețurilor cu amănuntul din perioadele respective.

La fiecare dintre produsele cuprinse în tabel, ca de altfel 
' la toate celelalte bunuri de consum, de bază, s-a înregistrat 
de-a lungul anilor o diminuare apreciabilă — de la 2 la peste 
7 ori — a timpului de muncă utilizat pentru realizarea veni
turilor necesare cumpărării acestora de către populație. 
Această evoluție pozitivă se datorește SPORIRII SUBSTAN
ȚIALE A RETRIBUȚIILOR OAMENILOR MUNCII CA URMARE 
Ă CREȘTERII CONTINUE A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII în 
condițiile în care numeroase prețuri de vînzare cu amă
nuntul au rămas neschimbate — de exemplu, la pîine, făină, 
mălai, zahăr, anumite sortimente de încălțăminte — unele 
prețuri chiar reducîndu-se în această perioadă — bunăoară, 
la aparate de radio, biciclete, antibiotice ș.a.

Milioane de oameni

Datele statistice din pagina de față, la 
care s-ar mai fi putut adăuga multe altele 
semnificative, degajă ferm concluzia că în anii 
construcției socialiste și, cu deosebire, în anii 
de după Congresul al IX-lea al partidului, 
bunăstarea întregului popor a sporit necon
tenit, an de an. Schimbarea fundamentală 
survenită în acest scurt răstimp istoric constă

în faptul că A CRESCUT CONSIDERABIL NI
VELUL MEDIU AL BUNĂSTĂRII POPORULUI, 
nivel care a cuprins milioane de oameni ai 
muncii, fără deosebire de naționalitate.

O perspectivă însuflețitoare pentru ridicarea 
bunăstării și a gradului de civilizație al po
porului au deschis ISTORICELE HOTĂRÎRI ALE 
CONGRESULUI AL XI-LEA AL P.C.R., PROGRA

MUL DE CREȘTERE MAI ACCENTUATĂ A 
NIVELULUI DE TRAI ÎN ANII 1976—1980, a- 
doptat de Conferința Națională a partidului, 
care se traduce consecvent în viață prin mă
surile aplicate piuă acum.

întregul conținut al acestui program atestă 
că amplificarea resurselor și posibilităților de 
progres ale economiei noastre socialiste, de

creștere a avuției naționale și de ridicare în 
continuare, pe această bază, a bunăstării se 
află în mîinile fiecărui om al muncii, ale între
gului popor. Tocmai de aceea, este mai în
dreptățită ca oricînd deviza: „CU CÎT VOM 
MUNCI MAI SPORNIC, MAI EFICIENT, LA UN 
NIVEL CALITATIV TOT MAI RIDICAT, CU 
ATÎT VOM TRĂI MAI BINE".

creștere a fondului de consum — la 
circa 8 la sută.

Apare limpede și indiscutabil fap
tul că alocarea unei părți însemnate 
din venitul național pentru fondul 
de dezvoltare nu numai că nu afec
tează consumul, ci dimpotrivă pe te
melia trainică a avintului rapid al 
economiei, se asigură creșterea tot 
mai accentuată a nivelului de trai 
al poporului.

Viața însăși a validat acest adevăr. 
Privind in timp, constatăm că orice 
pas înainte in direcția creșterii ve
nitului național, a avuției naționale a 
constituit temelia trainică spre un 
nou pas înainte pe drumul creșterii 
bunăstării întregului popor. Tocmai 
sporirea de 12 ori a venitului națio
nal în anii 1951—1977 a asigurat în 
această perioadă creșterea venituri
lor globale ale populației de la 33,5 
miliarde lei, la 289,5 miliarde — a- 
dică de peste 8,6 ori — estimîndu-se 
pentru anul 1980 o creștere de circa 
11 ori. i

în politica sa de ridicare a nive
lului de trai, partidul nostru a pus 
un accent deosebit pe creșterea ve
niturilor directe provenite din mun
că, tendință ce s-a accentuat sensibil 
în actualul cincinal. Dacă în 1975 re
tribuția medie netă a personalului 
muncitor era mai mare față de 1950 
de 4,7 ori, ea sporește în ac
tualul cincinal — față de același an 
— de 6,6 ori, adică de la 1 595 lei, cit 
a fost în 1975 la 2 238 lei în 1980 — 
creștere fără precedent în întreaga 
perioadă a construcției socialiste.

Ar fi simplist să reducem imensele 
avantaje ale dezvoltării economice 
doar la creșterea veniturilor directe 
ale oamenilor muncii. Desigur, a- 
ceasta este o latură importantă a 
creșterii nivelului de trai, dar nici pe 
departe unica. Industrializarea acce 
lerată a tării, pe baza unei rațe 
înalte de acumulare, a permis crea
rea a milioane și milioane de noi 
locuri de muncă, atragerea a mili
oane de oameni din sectoarele „tra
diționale" cu o productivitate scăzută 
a muncii și deci cu venituri miji 
mici, către activități de inalt randa
ment și eficiență, superior re
munerate. Astfel, dacă in urmă 
cu ani, de regulă, exista o sin
gură remunerație într-o familie, as
tăzi multe familii dispun de doi și 
chiar trei membri cu remunerații.

Să reținem și alte consecințe deo
sebit de favorabile ale ratei înalte 
de acumulare pentru ridicarea nive
lului de trai al oamenilor muncii. 
Construirea a mii de întreprinderi 
pe întreg teritoriul țării, dezvoltarea 
industriei in toate județele — 
proces care s-a accentuat in ultimele 
cincinale — a creat condiții de 
muncă și retribuții egale pentru toți 
oamenii muncii, indiferent de națio
nalitate. Totodată, politica de dez- 

, voltare și amplasare a forțelor de 
producție pe intreg teritoriul țării a 
atras după sine și realizarea unui 
amplu program de construcții de lo
cuințe. Numai în anii 1950—1977 au 
fost construite peste 4 milioane lo
cuințe noi; S-au generalizat 
larg elementele de viață modernă, 
civilizată, prin construirea unui mare 
număr de teatre, case de cultură, 
spitale, policlinici, baze sportive, prin 
realizarea unui volum considerabil de 
lucrări edilitar-gospodărești.

în spiritul înaltei echități care 
definește societatea noastră, pentru a 
da șanse egale tuturor membrilor so
cietății să se instruiască, să-și afirme 
plenar personalitatea, an de an sînt 
cheltuite de la bugetul statului fon
duri din ce in ce mai mari sub for
ma retribuției sociale. Dacă în 1950 
s-au alocat pe această cale 3,5 mi
liarde lei, suma a atins aproape 65 
miliarde lei in anul 1977, ceea ce în
seamnă o majorare de 18,5 ori. Din 
aceste fonduri sociale de consum se 
asigură invățămintul gratuit pentru 
5,4 milioane elevi și studenți, ceea 
ce reprezintă un sfert din populația 
țării, se acordă alocații de stat pen
tru peste 4 milioane de copii, se plă»- 
tesc pensii pentru un număr de 3.1 
milioane de oameni ; anual se chel- 
cordată gratuit populației 11,7 mi
liarde. lei etc. „Adăugate, una lingă 
alte, toate aceste— sume trw - tota
lizat în “1977, îfl : fnț!®<i. 9 563 
lei pe o familie, adică de 12,1 
ori mai mult ca în 1950 ; pînă in 
1930 se estimează depășirea sumei de 
11 760 de lei pe o familie. Or, nu 
există familie in țara noastră care, 
intr-o formă sau alta, să nu bene
ficieze de aceste venituri spo
rite din fondurile sociale de con
sum. reprezentind aproximativ o 
cincime din totalul veniturilor 
populației.

Firește, fiecare dintre noi năzuiește 
să trăiască cit mai bine, să ajungă — 
așa cum preconizează Programul 
partidului — la nivelul țărilor avan
sate ca nivel de bunăstare, dar aceas
tă înaintare fermă este nemijlocit 
condiționată, cum a demonstrat în
treaga experiență, de resursele noas
tre. de nivelul dezvoltării noastre 
economice, al productivității muncii, 
al cheltuielilor materiale, al eficienței 
economice. Nu putem dobindi mai 
mult decît producem 1 — este un 
adevăr capital pe care partidul 
il respectă cu rigurozitate, pornind 
tocmai de la interesele vitale ale oa
menilor muncii, ale întregului popor. 
A consuma mai mult decit producem 
ar însemna să secătuim însuși izvorul 
dezvoltării noastre viitoare.

Această corelație esențială dintre 
dezvoltarea generală a economiei, 
creșterea venitului național și ridi
carea nivelului de trai a fost puter
nic subliniată la Conferința Naționa
lă a partidului și Plenara C.C. al 
P.C.R. din 22—23 martie a.c.. care au 
adoptat un cuprinzător ansamblu de 
măsuri avînd drept numitor comun 
tocmai valorificarea mai intensă a 
marilor posibilități și resurse de 
progres și mai accelerat al econo
miei noastre socialiste. Asigu- 
rind sporirea mai rapidă a efi
cientei economice, afirmarea pu
ternică a factorilor calitativi ai dez
voltării economice, transformarea e- 
conomiei noastre într-o economie 
preponderent intensivă, vom crea 
premise materiale sporite și traini
ce ridicării tot mai accentuate a ni
velului nostru de trai. Este un țel 
pentru a cărui înfăptuire nici un 
efort nu este prea mare din partea 
fiecăruia dintre noi și a tuturor oa
menilor muncii.

i
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realizările de seamă ale societății 
noastre socialiste.

Aceasta se reflectă, în primul rind. 
In crearea condițiilor materiale in 
sensul dezvoltării industriei si agri
culturii in toate zonele tării, asigu- 
rind astfel posibilități ca toti ce
tățenii să se bucure din plin de cuce
ririle societății noastre. In același 
timp, am creat condiții optime, odată 
cu dezvoltarea generală a invătă- 
mintului. științei și culturii, ca popu
lația de altă naționalitate, deci și de 
naționalitate maghiară, să poată in- 
văta și desfășura diferite activități 
cultural-artistice în propria limbă. 
Astfel, naționalitatea maghiară dis
pune de 1 440 de școli generale, de 
112 licee, de institute și facultăți, de 
predarea în învățămintul superior a 
diferitelor cursuri în limba proprie. 
In limba maghiară apar, de aseme
nea. 32 de publicații cu un tiraj la 
o apariție de peste 600 000 de exem
plare. iar în 1977 s-au tipărit cărți 
în această limbă într-un tiraj de 
2 420 000 de exemplare.

Aș putea spune că România se 
numără printre putinele țări care a 
rezolvat într-un mod democratic, 
umanist problema națională si toc
mai aceasta explică de ce întregul 
popor, inclusiv naționalitățile conlo
cuitoare. sprijină în întregime poli
tica. internă si externă a tării.

în ce privește unele comentarii și 
critici — cum le numiți dumnea
voastră — care au apărut în presa 
din Occident, ele se pot datora, desi
gur, și necunoașterii realităților. Dar 
am impresia că multe din ele au o 
anumită sursă de dezinformare, rău
voitoare. care încearcă să aducă pre
judicii politicii României. Dar, tre
buie să menționez cu satisfacție că. 
totodată. în presa occidentală, in 
presa din alte țări și-au făcut 
loc știri și atitudini realiste, ba
zate pe_ cunoașterea realităților 
din România, s-au manifestat po
ziții corespunzătoare împotriva dez
informării și a denigrării politicii 
României.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, ați anunțat recent unele 
schimbări in politica economică 
din România. De ce ați consi
derat necesar să faceți aceste 
schimbări și cum vedeți dum
neavoastră in viitor dezvoltarea 
economică in țara dumnea
voastră?

RĂSPUNS: Aș dori să menționez 
că politica economică a României nu 
va suferi in fond nici o modificare, 
ea urmi nd să asigure in continuare 
creșterea în ritm inalt a economiei 
naționale pe baza dezvoltării indus
triei și agriculturii — cele două sec
toare de bază ale economiei noastre 
— a promovării rapide a cuceririlor 
științei si tehnicii moderne, a spori
rii eficientei si rentabilității întregii 
activități economice.

Măsurile pe care le-am stabilit în 
ultimul timp se referă la 'perfectio
narea conducerii economice, a siste
mului financiar, la accentuarea auto- 
conducerii muncitorești si autogestiu- 
nii întreprinderilor. Prin aceste măsuri 
urmărim creșterea răspunderii con
siliilor de conducere ale oamenilor 
muncii, ale adunărilor generale din 
întreprinderi în întreaga activitate 
economică, crearea unor condiții mai 
bune pentru înfăptuirea politicii eco
nomice generale de dezvoltare in 
ritm înalt a forțelor de producție si. 
pe această bază, de ridicare a nive
lului de trai material si spiritual al 
poporului.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte. România este singura 
țară din Europa răsăriteană 
care are relații bune atit cu 
țările arabe, cit și cu Israelul. 
Cum vedeți dumneavoastră po
sibilitatea realizării unor pro
grese in asigurarea păcii in a- 
ceastă zonă și cum contribuiți 
la realizarea acestui proces?

RĂSPUNS: Menținerea încordării în 
Orientul Mijlociu constituie un pe
ricol deosebit de mare pentru pacea 
nu numai din această zonă, ci din 
întreaga lume. De aceea, consider 
necesar să se facă totul pentru so
lutionarea politică cit mai grabnică a 
acestui conflict. In acest scop, este 
necesar ca Israelul să se retragă din 
teritoriile ocupate în 1967, să se re
zolve problema palestiniană De baza 
dreptului la autodeterminare a a- 
cestui popor, inclusiv prin constitui
rea unui stat independent palestinian. 
Totodată, realizarea unei păci juste 
și trainice trebuie să asigure ga
ranția corespunzătoare pentru inte
gritatea si suveranitatea tuturor sta
telor din zonă.

Consider că în această direcție 
există încă condiții favorabile si că 
trebuie făcut totul pentru încheierea 
unei păci juste si trainice în O- 
rientul Mijlociu.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, intrucît tot mai multe 
partide comuniste, vest-europe- 
ne își afirmă independenta, care 
este, după părerea dumnea
voastră. rolul pe care îl joacă 
eurocomunismul in mișcarea 
comunistă mondială?

RĂSPUNS: Insusi faptul că a- 
ceastă problemă preocupă astăzi, 
practic, toată lumea demonstrează 
rolul tot mai important pe care îl 
joacă partidele comuniste, mișcarea 
muncitorească — deci si partidele so
cialiste si social-democrate — în dez
voltarea vieții internaționale. Tot
odată. aceasta arată că politica inde
pendentă a partidelor comuniste oc
cidentale se bucură de o înțelegere 
tot mai mare in rîndul maselor popu
lare.

Noi am pornit și pornim de la 
faptul că partidele comuniste, ca. de 
altfel, orice partid, trebuie să-și ba
zeze activitatea pe realitățile istorice, 
sociale și naționale concrete. Edifi
carea unei noi orinduiri sociale nu 
se poate realiza decit în concordanță 
cu aceste realități, cu sprijinul ma
jorității maselor largi populare din 
tara respectivă.

în acest sens, noțiunea de euroco- 
munism vrea să sublinieze tocmai 
faptul că partidele comuniste occi
dentale vor să țină și mai mult 
seama de această realitate, vor să 
acționeze in strinsă legătură cu cele
lalte forțe politice și sociale din țara 
respectivă in dezvoltarea democra
ției. in soluționarea problemelor 
multiple ale dezvoltării economice și 
sociale, in asigurarea independenței 
naționale, in crearea unor condiții de 
viață mai bune, de manifestare li
beră a popoarelor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. in legătură cu vizita 
domnului Willy Brandt in Româ
nia, aș dori să vă întreb : Vă 
așteptați, la o întărire a colabo
rării cu Internaționala socialistă, 
cu partidele care aparțin aces
teia, cu Partidul Laburist din 
Marea Britanie ?

RĂSPUNS : Partidul Comunist Ro
mân întreține relații foarte largi și 
active cu toate partidele socialiste și 
social-democrate din Europa, cu 
multe partide socialiste de pe alte 
continente. Considerăm că este ne
cesar să se dezvolte această colabo
rare — ca o necesitate în soluționa
rea problemelor multiple ale vieții 
internaționale și asigurarea păcii.

In acest sens, vizita președintelui 
Partidului Social-Democrat German 
și al Internaționalei socialiste. Willy 
Brandt, va contribui, fără îndoială, 
la o mai bună înțelegere și la o dez
voltare a colaborării noastre atit bi
laterale, cit și pe plan internațional.

In ce privește relațiile noastre cu 
Partidul Laburist, trebuie să men
ționez că ele sint bune. Au loc 
schimburi de vizite, de informări, 
inclusiv participări la congrese și 
considerăm că aceste raporturi se vor 
intensifica în viitor.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, in legătură cu vizita 
dumneavoastră in Statele Unite 
ale America, aș dori să vă în
treb dacă considerați că convor
birile cu Administrația ameri
cană au dus la o înțelegere mai 
corespunzătoare a încercărilor 
constante pe care le faceți de 
a armoniza participarea la Tra
tatul de la Varșovia cu o poli
tică externă independentă ?

RĂSPUNS : Trebuie să subliniez că 
vizita în Statele Unite ale Americii, 
convorbirile cu președintele Carter 
și alți membri ai Administrației ame
ricane s-au desfășurat cu rezultate 
bune atit în ce privește impulsiona
rea colaborării bilaterale în domeniile 
economic, științific, cultural, cit și 
cooperarea în viața internațională 
pentru înfăptuirea securității euro
pene și soluționarea altor probleme 
complexe, pe baza respectării inde
pendenței și suveranității fiecărei na
țiuni. Âș putea spune deci că vizita 
a constituit un nou moment impor
tant in evoluția conlucrării și înțele
gerii dintre România și Statele Unite 
ale Americii.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, aș vrea să vă întreb cum 
vedeți dumneavoastră situația 
actuală din Africa, problemele 
care există pe acest continent și 
cum interpretați dumneavoastră 
efectul evenimentelor care au 
loc pe continentul african asupra 
dezvoltării relațiilor dintre Mos
cova și Washington ?

RĂSPUNS : In primul rind. trebuie 
să menționez că sintem profund în
grijorați de încordarea in relațiile 
dintre diferite state din Africa, de 
intervenția în treburile Africii a al
tor state din afara continentului. A- 
ceasta creează primejdia izbucnirii de 
noi conflicte, pune în primejdie inde
pendenta popoarelor africane, des
chide calea politicii de forță, a po
liticii colonialiste. Ne pronunțăm îm
potriva oricărui amestec in treburile 
Africii, considerind că popoarele 
africane trebuie să-și rezolve proble
mele pe calea tratativelor. în mod 
pașnic, întărind solidaritatea și co
laborarea dintre ele. asigurindu-si 
independența și suveranitatea.

Nu consider că Africa trebuie să 
constituie un motiv de confruntare 
între Uniunea Sovietică si Statele 
Unite ale Americii sau între oricare 
alte state.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. după vizita dumnea
voastră in China, unde vi s-a 
făcut o primire deosebit de en
tuziastă. cum vedeți perspecti
vele de cooperare intre Româ
nia și China ?

RĂSPUNS : Relațiile României cu 
China sint foarte bune. Vizita a con
stituit o manifestare a prieteniei din
tre partidele si popoarele noastre, 
contribuind totodată Ia identificarea 
de noi posibilități privind dezvoltarea 
colaborării economice, tehnico-stiin- 
tifice, culturale, intensificarea legă
turilor dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Comunist Chinez, a 
colaborării pe plan international în 
soluționarea problemelor complexe, 
în direcția păcii și colaborării între 
popoare.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte. in urma vizitei în Co
reea de Nord, credeți în posibi
litatea unei apropieri intre Co
reea de Nord și cea de Sud și pe 
ce bază considerați că ar putea 
fi făcută această apropiere ?

RĂSPUNS : In primul rind, aș dori 
să spun că vizita în Republica Popu
lară Democrată Coreeană a constituit 
o puternică afirmare a relațiilor bune 
dintre partidele și țările noastre, o 
nouă manifestare a solidarității active 
dintre cele două popoare, inclusiv în 

direcția reunificării pașnice a Coreei 
de Nord si de Sud.

Consider că acest obiectiv național 
al poporului coreean se va realiza, 
tinind seama de dorința populației 
din Nord și din Sud de a trăi intr-un 
singur stat unitar. Desigur, procesul 
reunificării pașnice presupune o ac
țiune susținută pentru democrati
zarea vieții politice în Sud care să 
permită desfășurarea negocierilor în
tre cele două părți, inclusiv cu Sta
tele Unite ale Americii.

Eu am deplina convingere că a- 
cest deziderat legitim se va îndeplini !

ÎNTREBARE : Referitor la 
Kampuchia. domnule președin
te, după vizita dumneavoastră 
acolo, considerați că sint per
spective pentru o reglementare 
pașnică a conflictelor dintre 
Kampuchia și Vietnam ?

RĂSPUNS : Atît vizita In Vietnam, 
cît și vizita în Kampuchia mi-au 
produs în general impresii bune des
pre activitatea popoarelor respective 
pe calea dezvoltării economice si 
sociale. Am rămas cu convingerea 
că există dorința de a se ajunge la 
soluționarea problemelor ce s-au 
ivit, pe calea tratativelor pașnice, ba
zate pe respectul independentei, al 
frontierelor, pe neamestecul în tre
burile interne.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, noi cunoaștem cu toții 
de cită admirație vă bucurați în 
întreaga lume și de aceea v-aș 
ruga să definiți obiectivele po
liticii externe a României. Tot
odată, v-am ruga să ne spuneți 
cum vedeți perspectivele evo
luției situației internaționale, a- 
vînd în vedere îngrijorarea pro
fundă care există în legătură cu 
posibilitatea reîntoarcerii la 
„războiul rece" ?

RĂSPUNS : In politica sa interna
țională, România pornește de la fap
tul că în lume există țări cu orin
duiri sociale diferite și că această 
situație se va menține multă vreme. 
De aceea, relațiile dintre state trebuie 
să se bazeze pe principiul coexisten
tei pașnice, al egalității depline in 
drepturi, al respectului independen
ței, suveranității și neamestecului in 
treburile interne, renunțării la forță 
și la amenințarea cu forța. Pe aceas
tă bază România dezvoltă larg rela
țiile atît cu țările socialiste, cu ță
rile în curs de dezvoltare, cît ,și cu 
țările capitaliste dezvoltate. Promo
văm o politică de deplină indepen
dență, considerind că păstrarea și 
consolidarea independenței naționa
le a României, ca a oricărui stat de 
altfel, constituie o cerință obiectivă 
pentru colaborare internațională, pen
tru pace în întreaga lume.

în ce privește perspectivele inter
naționale, intr-adevăr, asistăm la o 
anumită încordare datorată accentuă
rii unor contradicții, politicii de re
împărțire a lumii în zone de influ
ență. Norii prevestitori de furtună 
care se ridică sint rezultatul, in ace
lași timp, al cursei înarmărilor, a! 
faptului că două treimi din omenire 
trăiește în'stare de subdezvoltare, al 
altor probleme ce continuă să rămi- 
nă nesoluționate. De aceea, pentru 
asigurarea cursului spre destindere, 
este necesar să se acționeze de către 
toate statele în direcția soluționării 
acestor probleme, a făuririi noii or
dini economice, a dezarmării gene
rale și, în primul rind. a dezarmă
rii nucleare. Este necesar . să se 
facă totul pentru respectarea inde
pendenței și suveranității tuturor 
statelor, a dreptului fiecărei națiuni 
de a-și hotări calea dezvoltării în 
mod independent, fără nici un a- 
mestec din afară.

Am ferma-) convingere că. în ciuda 
situației actuale, forțele ce se pro
nunță pentru colaborare și pace 
sint în stare și vor asigura depăși
rea acestor stări de lucruri, dezvoi- 
tarea vieții internaționale pe drumul 
colaborării și păcii !

Furnalul „amiral" al siderurgiei românești, așa cum a fost denumit furnalul nr. 5 de la Combinatul siderurgic 
Galați, recent pus în funcțiune, impresionează atît prin dimensiunile sale, cît și prin înaltul grad de tehnicitate 
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PENTRU RECOLTĂ RĂSPUNDE 
Întreaga obște a satului

Există condiții favorabile ca în 
acest an să fie obținute recolte bune 
la toate culturile. Ploile abundente 
din ultima perioadă, totalizind între 
73 și 200 litri de apă pe metru pă
trat, au mărit umezeala solului atît 
de necesară dezvoltării plantelor. 
Specialiștii apreciază că rezervele de 
apă pe un metru adîncime sint mai 
mari de 1 000 metri cubi la hectar 
și doar in unele zone din sud și sud- 
estul țării acestea sînt mai reduse, 
dar aici se află marile sisteme de 
irigații, unde apa poate fi asigurată 
Ia nevoie. Rezultă, așadar, că semă
năturile de toamnă au la dispoziție 
umezeală suficientă care le va ajunge 
pînă la sfirșitul perioadei de vege
tație. Porumbul și celelalte plante 
prășitoare vor avea, de asemenea, 
apa necesară în sol pentru o bună 
bucată de timp. Dacă în ce privește 
cerealei^ păioase 
important- este 
să fie recoltate la 
timp si depozita
te cu grijă. la 
plantele prăsitoa
re nivelul pro
ducției se hotă
răște in aceste 
zile, precum si în 
perioada care va 
urma prin lucrările de întreținere 
a culturilor. Pe lingă condițiile fa
vorabile create in urma precipitații
lor abundente din ultima perioadă, 
trebuie avut în vedere că agricultura 
noastră dispune de circa'două mili
oane de hectare amenajate pentru 
irigații. Totul este să folosim din 
plin aceste posibilități pentru a asi
gura in acest an recolte mari la 
toate culturile — sarcină de cea mai 
mare răspundere a oamenilor muncii 
din agricultură, subliniată la Confe
rința Națională a partidului.

Campania agricolă de vară fiind 
una din cele mai aglomerate din tot 
timpul anului — în aceste zile, con
comitent cu lucrările de întreținere 
a culturilor de cîmp. a legumelor, se 
recoltează și se însilozează furajele, 
se pregătesc utilajele ce vor fi folo
site la stringerea cerealelor păioase 
— impune o organizare judicioasă a 
muncii, astfel incit fiecare lucrare 
să poată fi executată în limitele tim
pului optim stabilit de specialiști, 
cu respectarea strictă a tehnologiei 
fiecărei culturi. Conducerea partidu
lui a subliniat necesitatea ca lucră
rile agricole, în general munca în 
agricultură, să se desfășoare pe o 
bază temeinic organizată, la fel cum 
se desfășoară munca în industrie. în 
lumina acestei indicații, an de an, în 
fiecare campanie agricolă se stabi
lesc programe de lucru pe culturi și 
orare de lucru, cu sarcini zilnice o- 
bligatorii pentru toate formațiile de 
muncă, pentru toți locuitorii satelor. 
Și in această campanie agricolă, in 
care lucrările în cîmp, în grădinile 

de legume și în plantațiile de vii 
sînt atît de aglomerate, printr-o or
ganizare temeinică a muncii. întro
narea unui spirit de ordine și disci
plină, toți cooperatorii și mecaniza
torii, ceilalți locuitori ai satelor tre
buie să știe exact, în cadrul fermei, 
brigăzii sau echipei în care lucrea
ză ce au de executat în fiecare zi, 
cind trebuie să se termine prășitul 
fiecărei suprafețe, să participe cu 
toate puterile lor la efectuarea tutu
ror lucrărilor prevăzute.

în majoritatea unităților agricole, 
pe baza unei temeinice organizări a 
muncii, prin instaurarea unui spirit 
de ordine și disciplină, lucrările de 
întreținere se execută potrivit progra
melor stabilite. Din datele centrali
zate luni la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare rezultă că 
prașila a doua mecanică la sfecla de 

în această perioadă, în agricultură volumul de lucru 
este mare, dar și forțele sint mari. Sînt necesare 
participarea tuturor, buna organizare a muncii în 

fiecare unitate, în fiecare zi

zahăr s-a făcut in proporție de 51 la 
sută mecanic, floarea-soarelui 74 la 
sută. Principalele forțe din agricul
tură sint concentrate acum la lucră
rile de întreținere a porumbului, a 
doua prașilă mecanică fiind executată 
în proporție de 27 la sută, 
iar cea manuală — 15 la sută. 
Din controalele efectuate de or
ganele de specialitate a rezultat aă. 
în unele locuri, datorită intîrzierii 
lucrărilor de întreținere, plantele 
cultivate nu se dezvoltă normal, s-au 
înmulțit buruienile. De altfel, com- 
parind rezultatele obținute intre ju
dețe vecine, cu condiții naturale a- 
semănătoare, rezultă diferențe mari 
în ce privește ritmul executării lu
crărilor de întreținere. în cooperati
vele agricole din județele Caraș-Se- 
verin. Bacău. Vilcea, Gorj. Vaslui — 
a întirziat executarea primei prașile 
mecanice la porumb.

Agricultorii cunosc, din propria 
lor experiență, ce spor mare de re
coltă se obține atunci cind lucrările 
de întreținere se execută la timp și 
de bună calitate ; ei știu, de aseme
nea, cit de mult se diminuează pro
ducția cind culturile sint prășite de 
mintuială. Avind in vedere că ase
menea situații continuă să se întîl- 
nească in destule locuri, trebuie să 
fie reactualizate programele pe cul
turi, astfel incit să cuprindă preve
deri exacte : să se știe cu precizie 
ce suprafață va fi prășită zilnic, uti
lajele și forța de muncă necesare, 
normele de lucru pentru fiecare din 
membrii echipelor. Și hotăritor este 
ca, zi de zi, aceste prevederi să fie 
îndeplinite exemplar, ceea ce presu

pune o amplă participare la muncă, 
folosirea deplină a timpului de lu
cru. Tocmai de aceea, in aceste zile 
trebuie să participe la prășit toți ce
tățenii de la sate, inclusiv cadrele de 
conducere de la comune și din uni
tățile agricole, personalul instituții
lor din comune, asigurindu-se peste 
tot ordine și disciplină la executarea 
lucrărilor.

După cum se știe, în acest an au 
fost erbicidate 2112 000 hectare cu 
culturi prășitoare, ceea ce, evident, 
reduce mult volumul lucrărilor exe
cutate manual. Numai că in unele 
unități agricole, datorită administră
rii necorespunzătoare a erbicidelor, 
acestea n-au avut efectul scontat, 
buruienile invadind culturile. Spe
cialiștii și cadrele de conducere din 
unele unități agricole, dintr-un mo
tiv sau altul, neglijează să intervină 

imediat cu pra
șile manuale, 
ceea ce poate 
duce la diminua
rea recoltelor. De 
aci se desprinde 
necesitatea ca fie
care cultură — 
porumb, floarea- 
soarelui. sfeclă de 
zahăr, legume și 

cartofi — să fie îngrijită exemplar. 
Conducerile unităților agricole, spe
cialiștii, direcțiile agricole județene 
nu trebuie să admită nici o aminare 
a prașilelor, nici un fel de abatere 
de la normele de calitate prevăzute 
la executarea lucrărilor de întreți
nere a culturilor !

întreaga activitate din agricultură 
în această perioadă cind este de e- 
xecutat un mare volum de lucrări, 
cind interesele economiei naționale, 
ale întregii societăți cer să se facă 
totul pentru a se obține recolte mari 
la hectar pe toate suprafețele culti
vate, trebuie să se desfășoare sub 
îndrumarea și controlul direct al or
ganelor și organizațiilor de partid. 
Aceasta înseamnă o bună cunoaștere 
a realităților, a situațiilor din fie
care unitate agricolă, ceea ce presu
pune prezența nemijlocită pe teren 
a activiștilor de partid și ai consi
liilor populare, a specialiștilor din 
direcțiile agricole. Pretutindeni, or
ganele și organizațiile de partid, ac
tiviștii și specialiștii prezenți pe te
ren au datoria să sprijine Îndeaproa
pe conducerile unităților agricole in 
mobilizarea forțelor tehnice și uma
ne. in organizarea muncii, să exer
cite un control riguros pentru ca 
programele privind desfășurarea lu
crărilor agricole de vară să fie în
deplinite exemplar. Cu stăruință tre
buie urmărit ca în fiecare unitate 
agricolă aceste lucrări să fie efec
tuate cu cea mai mare răspundere, 
la timp, cu grijă pentru calitate — 
condiție hotăritoare de care depinde 
obținerea de recolte superioare in 
acest an.

ț » wtoițrnnri rtizxurro hj » (<»•• REPORTAJ DIN ACTUALITATEA SOCIALISTĂ A ȚĂRIIImportante 
planului

HUNEDOARA. 03 rezultat 
al stabilirii și aplicării unor mă
suri eficiente de organizare 
științifică a producției si a mun
cii, utilizarea la parametri supe
riori a agregatelor, mașinilor si 
instalațiilor, folosirea cu ran
dament sporit a materiilor pri
me și materialelor, colectivele 
de muncă din industria județu
lui. Hunedoara raportează im
portante depășiri ale planului 
producției fizice. în special la 
piodusele solicitate in cantităti 
sporite de economia națională. 
Astfel, s-au realizat si livrat 
peste sarcinile de plan la zi, de 
la începutul anului, mai mult 
de 92 milioane kWh energie e- 
lectrică, aproape 79 000 tone fon
tă. otel si laminate finite. 30 000 
mp dale mozaicate și placaj fi
nit de marmură. însemnate can
tități de minereuri, ciment și 
alte bunuri materiale.

Se evidențiază cu rezultate 
bune obținute pe linia îndepli
nirii și depășirii sarcinilor de 
plan la toți indicatorii unitățile 
miniere din bazinul Poiana Rus- 
căi, de la Deva. Barza si Certej.

VASLUI. Preocupați per
manent de îmbunătățirea ca
lității produselor, oamenii mun
cii din unitățile economice 
ale județului Vaslui au reu
șit, în cele 5 luni care au 
trecut din acest an. să livreze, 
suplimentar, beneficiarilor ' ex
terni produse in valoare de 5 
milioane lei-valută. sumă care 
depășește substanțial angaja
mentul pentru această perioadă. 
Pe primul loc se situează între
prinderea de rulmenți din Birlad. 
care a depășit sarcinile de ex
port aferente acestei perioade 
cu 8,5 la sută, întreprinderile de

succese în îndeplinirea 
și a angajamentelor

prelucrare a lemnului si de con
fecții din Vaslui și altele.

SUCEAVA. Sub mobi- 
lizatorul generic : „Angaja
mentul în cincinal : peste 3 
miliarde lei", colectivele de 
oameni ai muncii din unitățile 
industriale, sucevene înscriu noi 
succese in’ întrecerea socialistă. 
Astfel. în fabricile de mobilă ale 
județului a fost realizată pină 
acum o producție fizică supli
mentară in valoare de 13.6 mi
lioane lei. De asemenea, preocu
pările forestierilor din această 
zonă a tării, orientate spre o- 
norarea exemplară a sarcinilor 
de producție si diminuarea chel
tuielilor materiale, se regăsesc, 
între altele, in depășirea indice
lui de productivitate a muncii, 
față de planul la zi. cu peste 15 
la sută.

în aceeași direcție se acțio
nează și la întreprinderea de 
tricotaje ..Zimbrul". In ultimul 
timp, specialiștii de aici au a- 
dus noi perfecționări meselor de 
spănuit prin adaptarea unor 
benzi transportoare care contri
buie atit la sporirea randamen
tului mașinilor, cît și la îmbu
nătățirea calitativă a semifabri
catelor. Calculele arată că s-au 
asigurat astfel condiții ca la 
operațiunea de șpănuit producti
vitatea muncii să înregistreze o 
creștere de circa 40 la sută.

CLUJ. Măsurile tehnico- 
organizatorice întreprinse pen
tru asigurarea gospodăririi, cu 
maximum de eficiență, a ener
giei electrice — in rindul 
cărora perfecționarea tehno
logiilor de fabricație, înlă
turarea unor consumatori nee- 
conomicoși, întărirea spiritului

de responsabilitate al fiecărui 
om al muncii ocupă un loc cen
tral — s-au soldat in acest an 
la nivelul industriei județului 
Cluj cu economisirea a peste 
15 200 MWh. Calculele arată că 
pentru producerea acestei can
tităti de energie — suficientă 
funcționării pe timp de o lună 
a Combinatului metalurgic din 
Cîmpia Turzii. ori timp de 60 
de zile a întreprinderii „Carbo- 
chim" — ar fi fost necesară arde
rea a 22 800 tone lignit sau a 
peate 4.8 milioane metri cubi gaz 
metan. Cele mai bune rezultate 
în această acțiune le-au înregis
trat. pînă in prezent, colectivele 
întreprinderilor ..Unirea". „Car- 
bochim", „Metalul roșu", Com
binatului de pielărie și încălță
minte „Clujeana" etc.

Colectivul întreprinderii de 
sticlărie din Turda — cea 
mai importantă unitate in
dustrială de acest fel din ju
dețul Cluj — și-a sporit la peste 
2 000 numărul articolelor aflate 
in fabricație. Dintre acestea, 
1 700 sortimente sint destinate 
laboratoarelor sau altor utilizări 
în industrie, produse din sticlă 
termorezistentă. realizate la ni
velul celor mai înalte exigențe. 
Bunul renume al produselor 
purtind marca „Sticla Turda" a 
făcut ca în momentul de față 
20 de firme de peste hotare să 
se numere în rîndul parteneri
lor permanenți ai întreprinderii. 
Semnificativ în acest sens este 
faptul că pînă acum. în acest 
an. întreprinderea a livrat, su
plimentar, la export produse în 
valoare de 4,6 milioane lei-va
lută, depășindu-și. în același 
timp, nivelul planificat al va
lorii producției nete cu 2 mili
oane lei. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)
într-o uzină pînă atunci, nu 
știa meseriile). S-a pregătit 
la „Electromagnetica" pen
tru „Conect". Matrițer... fie 
și matrițer... După intrarea 
în funcțiune a „Conect"- 
ului, s-a înscris la cursul de 
galvanizare. Meserie difici
lă, de răspundere, de miga
lă. Cu asta vrea Să rămină. 
Cei care o cunosc, spun că 
este o muncitoare pasio
nată. E și o pasionată ac-' 
tivistă U.T.C.. secretara or
ganizației de atelier...

După douăzeci de ani de 
muncă la ..Electronica". Ion 
Dinu si-a cerut transfer la 
„Conect". Pentru anumite 
meserii, pasiunile se nasc 
ușor, mai ales cind ești tî- 
năr — si se sting repede. 
Vezi un pilot, ți-1 imagi
nezi în zbor pe un super
sonic. și vrei să te faci a- 
viator. Un medic te scapă 
de o boală grea, si-ti pui 
în gînd să ajungi medic. 
Dar. cu matriteria. să zi
cem. e mult mai greu : 
vezi niște forme, se toarnă 
o piesă — ei. și ? Cam zece 
ani de strădanii îti trebuie 
pînă să te poți considera un 
matriter de înaltă clasă. Pa
siunea începe în momentul 
cînd îti dai seama că pen
tru toate piesele e nevoie 
de o matrită... Ion Dinu 
este șef de atelier în sec
ția sculărie. lucrează cu oa
meni tineri, si discuții des
pre pasiuni aude în fiecare 
zi. Ambiția lui este să-i a- 
jute pe tineri să se pasio
neze de sutimile de mili
metru. piesele executate de 
ei fiind de mare complexi
tate. „Am frezori de nădej
de : Constantin Buzoianu. 
Nicolae Miinea. Mircea Gri- 
goriu : să vă dau si un 
strungar, pe Ioniță Con
stantin : si-un rectificator : 
Alexandru Negoiță. Dacă 
mai treceti pe la noi peste 

vreun an. doi. am să vă dau 
o listă întreagă"...

„Eu am vrut să fiu pro
fesoară de istorie-geografie. * 
Am învățat mult, n-am reu
șit la admitere, iar am în
vățat. Dacă a fost o pasiu
ne ?"... Eu v-o prezint acum 
pe Mariana Ion în calitatea 
ei de tehnician-proiectant 
la „Conect". Important i se 
pare că a reușit să termine 
cu bine Școala tehnică la 
seral si să descopere utili
tatea noii ei meserii, fără Acolo unde experiența și înțelepciunea au vîrsta medie de 21 de ani
de care — înțelegeți că nu 
se poate... Așadar. într-un 
colectiv cu pregătire temei
nică (oameni serioși, sim
patici si studiosi-studiosi). 
Mariana Ion proiectează u- 
tilaie tehnologice de mare 
diversitate (diversitatea asta 
dă mare bătaie de cap. dă 
și satisfacții...). E membră 
in comitetul U.T.C. pe uzi
nă — Mariana, trebuie să 
rezolvăm... Mariana, după- 
amiazâ la ședință, dupâ-a- 
miază la instruire. ...îm
preună cu părinții și-a con
struit un apartament pe 
Pantelimon. Pe cînd căsăto
ria ? O să aflati curind.

Ion Stan : 38 de ani. 20 
de meserie în autoutilare. 
treabă complicată, de mi
gală. mereu plouă cu nou
tăți.'Maistru la sectoiul u- 
tilaje-specifice. A venit aici 
de la I.P.R.S.-Băneasa. nu 
singur, cu alti băieți care 
vor să lucreze ..pină la ca
păt" alături de el. A fost de 

curind cu băieții la Curtea 
de Argeș, unde au instalat 
o linie, tehnologică. Poate 
că altul, mai repezit, cu 
mai putină experiență, și-ar 
fi pierdut răbdarea in pe
rioada de început a ,.Co- 
nect“-ului. Pe multi a tre
buit să-i ia „de la zero". 
Unii n-aveau nici bancuri 
de lucru. Alfabetul înseam
nă aici desen tehnic, aten
ție. disciplină. Cea mai 
mare satisfacție a unui mai
stru este să-i vadă pe ti

neri trecînd de la piesele 
simple la cele de mare 
complexitate.

Trei ani — mecanic de 
calculatoare : după care. în
vinge curiozitatea : e tim
pul să vedem ce fac calcu
latoarele astea. Inginerul 
Radu Aron. de loc din Po
iana Sibiului, a absolvit Fa
cultatea de tehnologia con
strucțiilor de mașini în 1971, 
fiind repartizat la între
prinderea de calculatoare. 
In august ’77 i s-a propus 
să vină aici, la greu, si a 
venit fără ezitări. Are un 
colectiv de șapte oameni (o- 
peratori la mașinile de fac
turat si contabilizat). Uzina 
nu are calculator — se a- 
pelează la calculatorul cen
tralei. ..Aici e greu fiindcă 
sintem la început. Mai tîr- 
ziu. o să fie greu din alte 
pricini : se diversifică pro
ducția. cresc pretențiile, va 
fi un volum de muncă- din 
ce in ce mai mare. Totul

este să ne ținem de muncă 
și să învățăm necontenit". 
Radu Aron este un nume 
cunoscut în uzină. Cu căl
dură mi-1 recomandă secre
tarul comitetului de partid. 
Aurel Rugină. Cu elogii 
temperate — directorul teh
nic Aristide Buzuloiu. sub 
a cărui îndrumare Radu A- 
ron îsi desfășoară activita
tea. Și alții, multi, tot cu 
căldură......Eu cu ce să mă
recomand ? Cu refacerea 
tuturor fiselor tehnice, co- 

dificarea utilajelor, a locu
rilor de muncă, a materia
lelor din magazii : cu pre
gătirea documentației pen
tru trecerea pe calculator ; 
cu o colecție de fișier ; cu 
treburi din astea"...

Coleg de facultate, de an 
cu Radu Aron — inginerul 
Paul Beea. bucurestean. cu 
anii de stagiu la uzina de 
aparatai electrotehnic din 
Titu. „Asta a fost o șansă 
pentru mine să întîlnesc oa
meni pregătiți si înțelegă
tori : m-au ajutat, mi-au 
dat voie să experimentez, 
«să mă joc» eu folos". Aici, 
la ..Conect". Paul Beca este 
șeful unei grupe de proiec
tare a S.D.V.-urilor. „Cheia 
succesului (astrf am prins-o 
la Titu) : să te afli în con
tact permanent cu muncito
rii din secții. Ei știu ce tre
buie făcut. Numai să-i în
trebi. să-i asculți, să te tii 
pe urmele lor. Locul de 
muncă îti indică si nevoile

I
si noutățile. Multe dispozi
tive lucrate aici la -Conect- 
sint creația colectivului de 
proiectare. în urma propu
nerilor recepționate in sec
ții. a necesităților ce s-au 
ivit. Concepția proprie tin
de a fi elementul funda
mental în proiectare".

Una dintre preocupările 
cele mai importante în mo
mentul de fată la „Conect" : 
reducerea unor cheltuieli 
materiale. Sint îndem
nat să port o discuție cu 
unul dintre economiștii uzi
nei. Acesta se prezintă sub 
înfățișarea unui tînâr chib
zuit. pe nume Ovidiu Baciu. 
Liceul, la Medias. Am rude 
în Mediaș. îi spun, am fost 
acolo... Dacă aveți rude, 
trebuie să mă știe, că am 
jucat fotbal. Un economist 
pasionat de fotbal. Econo
miștii sint cu banii, cu si
tuațiile. în capul lor se 
sparg toate... Dacă îmi sint 
simpatici ? Da. sigur... Ovi
diu Baciu este chiar foarte 
simpatic cînd vine vorba de 
fotbal — și sever si parcă 
puțin întunecat îndată ce 
trece la analiza valorilor... 
Cit despre cheltuielile ma
teriale. ele pot creste din 
pricini subiective si obiec
tive... Au fost depistate, e- 
xistă soluții, garanții... Co
relare cu piața externă ; 
exportul va fi extins : în ’77 
„Conect" a participat la 35 
de tîrguri internaționale. 
Pricini subiective : stadiul 
de pregătire a cadrelor, 
pregătirea producției ; o- 
biective: neeorelări de
plan... A uitat de fotbal : în 
timpul liber. în loc să aler
ge la stadion. îsi caută un 
loc mai liniștit, unde să 
poată studia în voie...

Cum nu mă pricep la a- 
naliza valorilor în econo
mie. m-am gîndit să aduc 
în fata cititorului valori u- 
mane de la o tînără uzină 
bucurestean ă.
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Sărbătorirea a 25 de ani Festivalul național „CINTAREA ROMÂNIEI” Vacanța de vară a elevilor
de la înființarea Teatrului german

de stat din Timișoara

DECRET PREZIDENȚIAL

Meritul cultural" clasa I Teatrului
german de stat din municipiul Timișoara

Pentru contribuția adusă la înfăptuirea politicii Partidului Comunist 
Român de construire a societății socialiste, la educarea oamenilor muncii 
în spiritul unității frățești între poporul român șl naționalitățile conlocui
toare, cu prilejul aniversării a 25 ăe ani de la înființare,

președintele Republicii Socialiste România decretează:
Articol unic. — Se conferă Ordinul „Meritul cultural" clasa I Teatru

lui german de stat din municipiul Timișoara.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

ADUNARE FESTIVĂ
La Teatrul german de 

misoara a avut loc. luni 
ză, o adunare festivă cu 
plinirii a 25 de ani de 
acestei prestigioase instituții de arta 
din tara noastră.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid si de stat, 
ai Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, ai organizațiilor de masă 
și obștești, personalități ale vieții 
noastre artistice și culturale, nume
roși oameni ai muncii.

Salutînd pe cei prezenți la această 
festivitate.. Hans Linder, directorul 
teatrului, a evocat drumul parcurs 
de instituția sărbătorită, contribuția 
adusă de slujitorii ei la înfăptuirea 
politicii partidului nostru in dome
niul creației spirituale, al procesului 
de educare și formare a omului nou, 
profund devotat triumfului cauzei 
socialismului si comunismului, prie
teniei frățești cu toți cei ce mun
cesc si trăiesc în patria noastră. Ală
turi de instituțiile de invătămint. 
culturale si artistice, teatrul nostru
— a spus vorbitorul — este o expre
sie a condițiilor create oamenilor 
muncii de naționalitate germană pen
tru accesul larg la comorile artei și 
culturii, la afirmarea deplinei liber
tăți. a posibilităților egale de muncă 
si creație, pentru toți locuitorii aces
tor meleaguri. Teatrul german de 
stat din Timișoara, care își desfășoa
ră activitatea in aceeași clădire cu 
Teatrul Național, Teatrul maghiar de 
stat și Opera Română din localitate
— coincidentă simbolică a colaboră
rii frățești statornicite intre oamenii 
de artă timișoreni — ă înscris in re
pertoriul său peste 180 de premiere 
cu lucrări din dramaturgia autohto
nă și universală, peste 70 de piese 
aparținind unor autori români, ger
mani si de alte naționalități din tara 
noastră. Cele 6 471 spectacole 
zentate pină acum de Teatrul 
man timișorean, din care mai 
de jumătate jucate pe scenele
cluburi muncitorești, case de cultură 
și cămine culturale din diferite loca
lități din tară, au fost vizionate de 
aproape 2 milioane persoane.

Tovarășul Mihai Telescu. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean Timiș al 
P.C.R.. președintele Consiliului popu
lar județean, a dat citire mesajului 
adresat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu Teatrului german de stat 
din Timișoara cu prilejul jubileului. 
Mesajul a fost primit cu vii aplauze, 
cu deosebită însuflețire de partici- 
pantii la adunare.

Inminînd Ordinul „Meritul cultu
ral" clasa I. conferit teatrului prin 
Decret prezidențial, primul secretar 
al Comitetului județean de partid a 
felicitat apoi călduros colectivul in
stituției sărbătorite.

în continuare, au rostit cuvinte de 
salut Dumitru Preda, președintele 
Comitetului județean pentru cultură 
si educație socialistă, Tamara Dobrin, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
si Educației Socialiste. Eduard 
Eisenburger. președintele Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană. Horea Popescu, director
adjunct artistic al Teatrului Național 
„I.L. Caragiale" din București. Tra
ian Bunescu, directorul Teatrului Na
tional din Timișoara. Karoly Sinka, 
directorul Teatrului maghiar de stat 
din localitate. Adam Bittembinder, 
muncitor la întreprinderea mecanică 
din Timișoara, și artista amatoare 
Saal Waltraut din comuna Peciu 
Nou.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participant!! la adunarea 
festivă au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. o te
legramă, in care se spune :

Cu gînduri de înaltă stimă și vie 
recunoștință pentru grija ce 'o pur
tat! înfloririi culturii si artei în tara 
noastră, colectivul Teatrului german

stat din Ti- 
după-amia- 
prilejul îm- 
activitate a

stat din Timisoara vă transmite 
acest moment solemn cele mai

de 
în 
calde mulțumiri pentru onoarea ce 
ne-ati făcut-o de a ne adresa me
sajul dumneavoastră si de a decora 
instituția noastră cu Ordinul „Meri
tul cultural" clasa I.

Alături de toți oamenii muncii de 
naționalitate germană din județul 
Timiș, noi vedem în această cinstire 
încă o expresie a prețuirii pe 
conducerea partidului și statului

pre- 
ger- 
mult 
unor

. , . care
conducerea partidului șl statului nos
tru. dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, o aveți pentru contribuția 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, la înfăptuirea progra
mului de construire a socialismului 
și comunismului in patria comună 
— Republica Socialistă România, 
înalta cinstire cu care ne onorați 
este încă o dovadă grăitoare a con
secventei cu care Partidul Comunist 
Român, sub conducerea dumneavoas
tră, aplică politica marxist-leninistă 
in problema națională, creind condi
ții optime pentru afirmarea liberă 
și plenară a spiritualității naționali
tăților conlocuitoare în ansamblul 
oomplexului proces de făurire a omu
lui. nou, constructor conștient și de
votat al celei mai drepte orinduiri 
sociale — comunismul.

Vă asigurăm, mult iubite și stimate 
• tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
participa cu tot talentul, cu toată 
forța noastră de muncă la înfăp
tuirea marilor aspirații ale României 
socialiste, la formarea omului nou, 
la cultivarea sentimentului că marile 
realizări ale patriei sint opera co
mună a. tuturor fiilor săi, fără deose
bire de naționalitate.

în aceste clipe solemne, de mare 
emoție, ne angajăm în fața dumnea
voastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, să mun
cim cu deplină dăruire pentru a con
tribui la înflorirea artei teatrale din 
țara noastră, să participăm la Festi
valul național al muncii și creației 
„Cîntarea României" cu spectacole 
valoroase care să exprime gindurile, 
sentimentele și faptele făuritorilor 
societății socialiste multilateral dez
voltate, să dea o pregnantă expresie 
artistică idealurilor poporului nostru 
de pace și prietenie.

Sintem profund convinși că intere
sele noastre, ale naționalității ger
mane, se pot realiza numai în<tr-o 
indestructibilă frăție cu toți oamenii 
muncii din patria noastră, fără deo
sebire de naționalitate, și vedem în 
politica Partidului Comunist Român 
propria noastră politică.

Permiteți-ne să dăm glas și eu 
acest prilej sentimentelor noastre de 
profundă recunoștință, dragoste și 
atașament deplin față de partid, față 
de dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe secretar general, și 
să vă urăm din inimă multă sănă
tate, putere de muncă în fruntea 
partidului și statului, spre binele 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

Seara, colectivul Teatrului german 
de stat din Timișoara a prezentat un 
spectacol jubiliar cu piesa „Meșterul 
lakob și fiii săi" de scriitorul timi
șorean Hans Kehrer, după romanul 
cu același nume al lui Adam Miiller- 
Gutenbrunn.

(Agerpres)
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Egalitate reală - 
participare activă

• CONSTANȚA. Sub generi
cul „Zilele dobrogene ale demo
grafiei", la Constanța a fost or
ganizat un program de manifes
tări cuitural-științifice care a 
cuprins : o expoziție de fotogra
fii artistice pe tema „Copilărie 
fericită", în holul cinematogra
fului „Republica", o expoziție 
de carte pe aceeași temă, la bi
blioteca județeană, întîlniri cu 
tinerii la „Casa căsătoriilor", o 
expoziție de artă plastică inti
tulată „Constanța — dimensiuni 
contemporane" etc. Manifestă
rile s-au încheiat cu un coloc
viu, condus de acad. Ștefan Mil- 
cu, intitulat „Implicațiile demo
grafice ale creșterii economice". 
(George Mihăescu) • VASLUI. 
în orașul de reședință al județu
lui și în municipiul Birlad au 
avut loc manifestări prilejuite de 
lansarea cărții „Eminescu și 
India" de dr. in științe filologice 
Amita Bohse (India), apărută în 
editura „Junimea", autoarea 
prezentînd publicului conferința 
„Eminescu — poet național și 
universal". în sala „Arta" de la 
Muzeul județean Vaslui a fost 
deschisă expoziția / pictorului

ricul „Cîntării României", 
cum sint brigăzile artistice 
de la I.T.B.. „Semănătoa
rea". cooperativa „Artă și 
precizie" sau cea a Facul
tății de comerț din cadrul 
A.S.E.. a căror 
la rampă s-a 
prin adincirea 
cu spectatorul, cit si prin 
preocuparea evidentă pen
tru însușirea unor moda
lități noi. variate, 
presie. în vederea 
continue a ținutei 
a spectacolelor.

publica" — activează oa
meni implicați direct in ac
tivitatea productivă, ceea 
ce conferă nu numai 
autenticitate, ci și autori
tate cuvintului rostit pe 
scenă.

La rampa „Opiniei noas
tre" au putut fi desprinse 
și citeva observații ce me
rită să fie luate în discu
ție. Astfel, prea puține 
programe își propun și 
reușesc să scoată cu con
vingere în evidentă ele
mentul nou. faptele si ini
țiativele valoroase, suscep
tibile de a fi extinse si ge
neralizate. Partea așa-zisă 
pozitivă din aceste progra
me poartă intr-o mare 
măsură amprenta conven
ționalului, a lipsei de fan
tezie. improvizații, care, 
din păcate, se fac simțite și 
atunci bind brigada se 
ocupă de oameni și fapte 
fată de care vrea să adopte 
o atitudine mai mult sau 
mai puțin combativă ape- 
lind la 
șee și 
cestea 
textele 
gadă sint incă departe de 
a fi satisfăcătoare. Nu în 
puține cazuri se vede că 
ele sînt opera unor oameni 
cu anumită experiență în 
materie, dar necunoscători 
ai vieții colectivelor cărora 
li se adresează. De aceea, 
nu întîmplător programele 
cu un conținut mai bogat 
sint tocmai cele ai căror 
autori lucrează în unitățile 
respective și, prin urmare, 
sînt interesați. în primul 
rind. să spună lucrurilor 
pe nume. Iată deci o solu
ție (care, desigur, nu ex
clude și altele) de rezolvare 
a acestei probleme esen
țiale pentru ca brigada 
să-și poată exercita cu 
maximum de eficientă 
funcția sa educativă. A- 
plaudind din toată inima 
eforturile întreprinse în 
acest sens și mentionînd 
conlucrarea rodnică, stator
nicită în ultimul timp între 
artiștii profesioniști și a- 
matori. credem că ea poa
te și trebuie să fie extinsă, 
generalizată și permanenti
zată. Este o idee pentru 
care pledează și concursul 
la care ne-am referit, 
conceput și realizat ca un 
util schimb de experiență, 
ca un mijloc practic de 
perfecționare neîntreruptă 
a artei amatoare.

ți lor. care a avut Ioc la 
Teatrul „Constantin Tă- 
nase". a confirmat din plin 
așteptările artiștilor ama
tori prin interesul viu al 
publicului bucuros de o â- 
semenea întilnire cu spec
tacolul inspirat din cea mai 
fierbinte actualitate. Sălile 
pline pe întreg parcursul 
întrecerii au demonstrat 
încă o dată adevărul, pus 
în lumină de la prima 
ediție a „Cintării Româ
niei". că arta amatoare este 
o artă cu adinei rezonanțe

• Aproape 450 000 de copii și tineri în colonii și tabere
• Un bogat program de manifestări cultural-educative și 

sportive
• 250 milioane lei pentru odihna tineretului școlar

la „Vul- 
Gheor- 

la trata- 
Georgeta 

Vlad, 
centrul de

Zece tineri de 
can' 
ghiu, laborantă 
mente 
Simion și Mioara 
operatoare la 
calcul. Florin Stoian. lăcă- 
tuș-sculărie, Vasile Mari
nescu, sudor-construcții me
talice, Marian Istrate, teh- 
nician-aprovizionare, Vio
rel Mircea, strungar-me- 
canică reductoare. Gheor
ghe Lungu. frezor-sculărie, 
Nicolae Anghel. sudor-te- 
vârie III, și Dumitru Miron, 
forjor) și-au înscris de 
citva timp numele pe afi
șul manifestărilor cultural- 
educative organizate de 
clubul binecunoscutei în
treprinderi bucureștene. 
Spre sfirșitul anului trecut, 
ei au format o brigadă 
artistică și, cum prima 
apariție în fața tovarășilor 
de muncă a însemnat un 
succes cu rezonante ample 
în întreaga uzină, iată-i 
astăzi la a șasea întilnire 
cu spectatorii.

Acum citeva săptămîni 
i-am intilnit la clubul ti
neretului din sectorul 5, 
unde, cu firească emoție, 
urcau pe scenă pentru pri
ma lor confruntare cu alte 
formații similare dintr-un 
șir de Întreprinderi bucu
reștene. participante Ia 
concursul „Opinia noastră", 
organizat, in cadrul etapei 
de masă a celei de-a doua 
ediții a festivalului, de 
Consiliul educației politice 
și culturii socialiste al mu
nicipiului București. De 
data aceasta, scurtul lor 
periplu în universul com
plex al fabricației moder
nelor cazane energetice — 
pentru a evidenția fapte de 
muncă remarcabile sau 
pentru a semnala și ves
teji mentalități și situații în 
care intervenția brigăzii 
artistice se dovedește în
totdeauna mai mult decit 
necesară — urma să fie a- 
preciat prin filtrul specta
torului din afara uzinei, 
ale cărui aplauze aveau să 
ofere un indiciu fără echi
voc asupra calității specta
colului. capacității lui de a 
emoționa și. implicit, de a 
impune opțiunea si atitu
dinea pentru care pledează.

Concursul la care ne re
ferim. desfășurat pe sce
nele cluburilor unor între
prinderi precum „Republi
ca", IREMOAS, Combinatul 
poligrafic „Casa Scinteii". 
I.T.B. sau la „Tehnic-club". 
și încheiat cu gala laurea-

(Cristina
termice.

reapariție 
impus atit 

dialogului

de ex- 
ridicării 
artistice

Autenticitatea
și rezonanța 

artei amatoare împrumutul de cli- 
șabloane. Toate a- 
arată limpede că 

programelor de bri-

concursul

Strălucit

După serbările școlare ale elevilor din ciclul primar și gimnazial ce 
vor avea loc în ziua de 18 iunie — „Ziua pionierilor" — și după înche
ierea cursurilor liceale, la 15 iulie, începe cel de-al „patrulea tri
mestru școlar" : vacanța mare ! Acțiune cu ample valențe educative, 
cu implicații profunde în procesul de formare cetățenească, patriotică, 
de pregătire pentru viață a tinerei generații, vacanța de vară a elevi
lor este pregătită cu atenție și grijă de factorii de răspundere — Mi
nisterul Educației și învățămintului, C.C. al U.T.C., Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor, cu concursul altor foruri, al organizațiilor 
de masă și obștești. Despre principalele aspecte ale organizării vacanței 
ne relatează conf. univ. CORNELIU BAJENARU, directorul Direcției 
științe sociale, activități educative și sportive din Ministerul Educației 
și învățămintului :

în mase. Așa se și explică 
faptul că. asemenea multor 
genuri de formații ale a- 
matorilor. in ultimele luni, 
celor 330 de brigăzi artis
tice existente anul trecut 
în întreprinderile si insti
tuțiile din Capitală li s-au 
mai adăugat incă 33. în
ființate îndeosebi la nive
lul secțiilor și atelierelor. 
Iar pentru cei ce au ur
mărit îndeaproape evoluția 
formațiilor respective de la 
prima ediție a festivalului 
și pină astăzi, „opinia" lor 
din acest an a lăsat să se 
desprindă clar o constatare 
care nu se referă atit la 
creșterea cantitativă, cit 
mai ales la una calitativă, 
concretizată in valoarea su
perioară a programelor 
prezentate. Un prim argu
ment în acest sens este 
prezenta, printre protago
niștii „Opiniei noastre", a 
multor brigăzi artistice 
consacrate, și îndeosebi a 
celor ce s-au afirmat si au 
obtinut laurii marii între
ceri desfășurate sub gene-

O altă mărturie, nu mal 
puțin concludentă, privind 
saltul valoric evidențiat de 
recenta trecere în revistă 
a brigăzilor artistice bucu- 
reștene este, fără îndoială, 
și afirmarea unui număr 
tot mai mare de colective 
noi. care, deși fără cărți de 
vizită impresionante, au 
dovedit că-și pot măsura 
forțele de la egal la egal 
cu cele consacrate : este 
cazul formațiilor artistice 
de la C.I.L. Pipera. „Poli- 
color". întreprinderea de 
mașini grele. „Vulcan". în
treprinderea de utilaj chi
mic „Grivița roșie", între
prinderea de țevi „Repu
blica". spitalul „Grigore 
Alexandrescu". I.C.S. „Vic
toria". cea de la Grupul de 
șantiere nr. 3 din cadrul 
Centralei de construcții 
montaj. In aceste formații 
— cum sint și cea a sudo- 
rițelor de la I.U.C. „Grivița 
roșie", cea de la secția 
taximetre din cadrul I.T.B.. 
sau cea de la secția trăgă- 
torie a întreprinderii „Re- D. T1RCOB

— Vacanța școlară din această vară 
se va desfășura sub semnul marilor 
sărbători ale poporului nostru — 
împlinirea a 2 050 de ani de la 
formarea primului stat dacic, centra
lizat și independent, evocarea eveni
mentelor de acum 60 de ani legate de 
formarea statului național român uni
tar. Se vor organiza numeroase și di
verse manifestări cultural-educative, 
continuare firească — în condițiile 
propice ale vacantei — a operei edu
cative a școlii, a organizațiilor de 
copii și tineret, din timpul anului de 
invătămint. De asemenea, participa
rea activă, entuziastă, creatoare a 
copiilor și tinerilor la Festivalul na
tional „Cintarea României" și com
petiția națională „Daciada" își va afla, 
in lunile vacantei, plenare împliniri, 
dînd relief acțiunilor recreative, de 
odihnă, initiate în aer liber. în zone 
pitorești, la mare și la munte. Aș 
menționa și faptul semnificativ că 
pentru odihna și recreația tineretului 
școlar. în acest an școlar — din con
tribuția statului, a unor organizații 
de masă și obștești și din contribuția 
personală a părinților — au fost a- 
locate 250 milioane lei. In ultimii 5 
ani, fondurile destinate organizării 
vacanțelor școlare au sporit de pes
te două ori.

Din relatările interlocutorului nos
tru am reținut citeva dintre mani
festările și acțiunile mai importante 
ale vacanței de vară ’78. Iată-le :

Mai intii „capitolul" tradițional : 
taberele și coloniile. Sezonul a fost 
deschis, incă de la 24 mai, de „șoi
mii patriei". După 15 iunie le vor 
lua locul elevii din școli generale, 
iar după 15 iulie elevii din licee, 
școli profesionale. Stațiunile de pe 
litoralul Mării Negre — Năvodari, 
„Luminița" — Eforie Nord, Cos- 
tinești și Schitu — ca și numeroasele 
localități de munte vor găzdui, în 
această vară, aproape 450 000 de 
preșcolari și elevi, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități. No
tăm, la acest capitol, cîteva aspecte 
mai inedite : 10 000 de elevi, cei mai

școlar, din cei 
tării, români, 
de alte națio- 
la cel puțin o

interpret alpopulare poloneze
Pe linîa unor vechi 

șl bogate tradiții, 
schimburile cultural- 
artistice româno-polo- 
neze cunosc o intensi
ficare tot mai accen
tuată. în domeniul 
muzicii și spectacolu
lui muzical, acționin- 
du-se cu perseverență 
în direcția îmbogățirii 
conținutului și, conco
mitent, a diversifică
rii formelor de mani
festare au fost reali
zate in ultima vreme 
„Zile ale muzicii", 
„Zile ale artelor dis
tractive", turneul Tea
trului de operetă din 
București și al Secției 
de estradă a Teatrului 
muzical ,,N. Leonard" 
din Galați. premiera 
„Oedipului" enescian 
pe scena Operei Mari 
din Varșovia (regia : 
I. Rînzescu, scenogra
fia R. Laub, coregra
fia A. Checiulescu, 
conducerea muzicală 
C. Trăilescu), urmind 
ca în toamna viitoare 
Opera Română să pre
zinte publicului bucu- 
reștean „Conacul cu 
stafii", de compozito
rul clasic polonez Mo- 
niuszko etc.

în acest cadru, am 
avut de curind prilejul 
să luăm cunoștință de 
una dintre cele mai 
renumite formații ar
tistice poloneze, „An
samblul de cîntece și 
dansuri SLASK", care 
reunește — așa cum 
ne-au relatat oaspeții 
— cei mai talentați 
rintăreți și dansatori 
selecționați cu deose
bită exigență din 
circa 12 000 candidați 
care s-au prezentat la 
concurs venind din 
toate colțurile țării. 
Numeroasele turnee 
efectuate pe diferite

meridiane ale globului 
— în Anglia. Belgia, 
R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Dane
marca, Finlanda, Fran
ța. R. D. Germană, 
Grecia, Italia, R.S.F. 
Iugoslavia, U.R.S.S., 
Algeria, R.P. Chineză, 
India, S.U.A. ș.a. — au 
sporit faima binemeri
tată a ansamblului și 
au dat posibilitate 
miilor de spectatori să

de cîntece
și dansuri SLASK
ia cunoștință de valo
rile inestimabile ale 
artei populare polo
neze.

Spectacolele prezen
tate recent la Bucu
rești și in alte centre 
din țara noastră au 
relevat, intr-adevăr, 
marile disponibilități 
ale acestui entuziast 
colectiv, înalta sa mă
iestrie artistică baza
tă pe o aprofundată1 
cunoaștere a cîntecu- 
lui, dansului și portu
lui din țara prietenă, 
urmărindu-se promo
varea valorilor de 
mare autenticitate, re
prezentative pentru 
spiritualitatea specifi
că poporului polonez.

Depășind faza „rap
sodică", ansamblul de
monstrează o reală 
deschidere spre nou, 
fiind vizibile, în alcă
tuirea programelor, a- 
numite modificări im-

In acest 
dezbaterea 

arta 
>rană“. (Crăciun 

. La

Gheorghe Răducanu. 
cadru a avut loc 
„Tendințe și orientări în 
plastică contemporană". (Cr 
Lăluci) • DÎMBOVIȚA. 
Tirgoviște a avut loc premiera 
operetei „Ana Lugojana" de Fi
laret Barbu, spectacol cu care 
și-a început activitatea teatrul- 
muzica) de amatori din locali
tate. (Gh. Manea) • CLUJ. Co
lectivul Teatrului Național din 
Cluj-Napoca a prezentat în ju
dețul Alba două spectacole : la 
Abrud — poemul dramatic 
„Avram Iancu" de Mircea Micu; 
in Cetatea din Alba Iulia ace
lași poem, urmat și de un con
cert de muzică folk, din bala
dele și cintecele Iancului. realizat 
de cenaclul „Napoca" din Cluj- 
Napoca. La casa, memorială „E- 
mil Isac" din Cluj-Napoca a a- 
vut loc un reușit simpozion li
terar, in care a fost evocată per
sonalitatea progresistă a poetu
lui Emil Isac, legăturile sale de 
prietenie cu poetul maghiar Ady

Endre și cu alte personalități 
proeminente ale vremii. (Al. Mu- 
reșan) • SUCEAVA. în sălile 
muzeului județean este deschisă 
expoziția de pictură din cadrul 
celei de-a treia ediții a Festiva
lului concurs de artă plastică 
„Voronețiana". Participă 58 de 
artiști din 20 de județe ale țării, 
precum și din Capitală, expunind 
aproape 100 de lucrări. (Gheor- 
ghe Parascan). • COVASNA. In 
cadrul Festivalului național 
„Cintarea României", la sala de 
expoziții a Muzeului județean 
din Sf. Gheorghe este deschisă 
expoziția artiștilor plastici din 
județul Covasna. (Tomori Geza). 
• BUZĂU. A treia ediție a 
„salonului cărții" a adus si in a- 
cest an în fața publicului buzo- 
ian noutățile editoriale ale 
producției de carte din țară. (Mi
hai Bâzu). • IAȘI. Colectivul 
Operei Române din Iași a pre
zentat in premieră opera „Aida" 
de Verdi ; conducerea muzicală : 
Corneliu Calistru ; direcția de

artei
puse de unele aspecte 
moderne ale muzicii, 
care caracterizează a- 
cest gen al creației ar
tistice, pâstrîndu-se 
insă autenticitatea și 
unicitatea ansamblului, 
in care importanța 
cintecului se echili
brează cu cea a dan
sului, coregrafiat după 
principii noi, specifice 
baletului cu temă con
temporan.

Spectacolul, con
ceput ca un amplu 
poem, unitar, dar ex
trem de divers, ne-a 
impresionat puternic 
prin rafinamentul a- 
ranjamentelor muzica
le (Stanislav Hadyun, 
Wojciech Kilar, Ire- 
neusz Lojewski), vi
goarea bărbătească și 
sensibilitatea feminină 
a evoluțiilor coregra
fice )(Elvira Kamins- 
ka), explozia cromati
că a costumelor și, 
incoronînd toate aces
tea, virtuțile de înaltă 
clasă ale interpreților 
—coriști, soliști vocali, 
dansatori — care pe 
parcursul a două ore, 
cu o energie parcă 
inepuizabilă, s-au în
trecut pe sine, cuce
rind inimile spectato
rilor și stîrnind 
repetate rînduri 1 
tuni de aplauze.

SLASK 
tr-adevăr, 
ansamblu, iar specta
colele sale — ca și cele 
prezentate, cu egal 
succes, în R.P. Polonă 
de formațiile artistice 
românești — consti
tuie, în modul cel mai 
convingător, o. expre
sie a stimei reciproce 
și a profundei prietenii 
ce animă popoarele 
român și polonez.

este, 
un

l in 
fur-

în-
mare

T. BRATU

scenă : Dimitrie Tăbăcaru. In 
județul Iași se desfășoară con
cursul „Biblioteca comunală — 
prezentă activă în viața social- 
politică și culturală". (Manole 
Corcaci). • TELEORMAN. în 
cadrul celei de a două ediții a 
Festivalului _ național „Cintarea 
României", în orașul Roșiorii de 
Vede, în perioada 5-13 Iunie a.c. 
are loc un complex de acțiuni — 
dezbateri, expuneri, simpozioa
ne, schimburi de experiență — 
care vizează preocupările spe
cialiștilor și oamenilor muncii 
din localitate in promovarea 
progresului tehnic și stimularea 
creației tehnice originale. Cu a- 
cest prilej Ia clubul întreprin
derii textile „Teleorman" a fost 
deschisă o expoziție pe aceeași 
temă. (Ion Toader). • MUREȘ. 
La Tg. Mureș a avut loc un 
schimb de experiență interju- 
dețean privind „Predarea — 
Învățarea în viziune interdisci- 
plinară la obiectele fizică, chi
mie, biologie și geografie". (Gh. 
Giurgiu).

Zilele vacanței de vară vor fi și zile ale sportului nautic

buni la învățătură, cu reale aptitu
dini în domeniul creației tehnico-ști- 
ințifice, își vor petrece o parte a va
canței in așa-numitele tabere pe pro
file de specialitate, 40 la număr ; la 
rîndul lor, 7 000 de elevi din cluburi 
școlare, licee și școli generale cu 
clase de educație fizică iși vor con
tinua activitatea sportivă de perfor
manță în tabere de vară special a- 
menajate ; va continua, și în această 
vară, un experiment educativ inițiat 
anul trecut — taberele mixte, de pio
nieri, uteciștl și student!. Pe profile 
tehnico-științifice, menite unui larg 
schimb de experiență in domeniul 
activității practice, de creație. în ta
bere speciale își vor desfășura lu
crările Forumurile județene (20 iu
nie — 10 iulie) și Forumul național 
al pionierilor (17—26 iulie, la Măgu
rele — București).

Mult îmbogățite și diversificate ca 
tematică și mod de organizare vor fi, 
în această vacanță, excursiile și dru
mețiile. Menționăm preocuparea or
ganizatorilor vacantei de a asigura 
condițiile ca fiecare 
peste 3 milioane ai 
maghiari, germani și 
nalități, să participe
drumeție — în zone pitorești, la mo
numente și locuri istorice, la obiec
tive de interes economic și social . 
realizate în anii socialismului.

Programul vacanței „in haine de 
lucru" consemnează prezenta entu
ziastă și harnică a elevilor în tabe
re de muncă și pe șantierele locale 
și naționale ale tineretului, pe șan
tierele Canalului Dunărea — Marea 
Neagră și Nedeia — Măceșu, la con
strucțiile școlare, la înfrumusețarea 
localităților, în campania agricolă de 
vară etc.

Etapa de masă a Festivalului na
țional „Cintarea României" este mar
cată de prezența pe scenele de con
curs, in fața juriilor și a publicului 
larg, a peste 57 000 de formații, cu- 
prinzînd circa 2,5 milioane „șoimi ai 
patriei", pionieri și uteciști, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități. în vacanță, artiștii amatori 
— elevi vor lua parte activă la ma
nifestări de largă respirație : festiva
lul pionieresc folcloric și de fanfare 
„Litoral ’78“ ; festivalul muzical „Ci- 
prian Porumbescu" ; concursul națio
nal de artă plastică „Românie, plai 
de aur" ; concursul național de artă 
fotografică „Sub flamura partidului, 
creștem odată cu tara" etc.

în sfirșit, pentru elevii care 
rămîne peste vară în localitățile 
tale se vor organiza „cluburi de
cântă", pe lîngâ casele pionierilor și 
șoimilor patriei, in școli.

Și o ultimă mențiune : întregul 
program cultural-educativ al vacan
tei este alcătuit cu participarea „be
neficiarilor". pionieri și uteciști. cu 
concursul direct al cadrelor didactice, 
cu largul sprijin al forurilor locale 
de partid și de stat.

vor 
na- 
va-

Florica DINULESCU

în aspirația sa nobilă de 
a ridica — din nou — 
teatrul la demnitatea unei 
instanțe purificatoare, Gi
raudoux își obișnuise spec
tatorii cu fervoarea apă
rării unei morale a gene
rozității 
estetici 
sele sale afirmau 
Iuri, polemizau cu 
valori, dar indicarea 
telor și naturii răului 
păstra . _____
determinare. Și iată 
„Nebuna din Chaillot", una 
din ultimele și, cred, 
nu dintre cele mai bune 
piese ale autorului francez, 
venea să propună o negare 
violentă a societății con
temporane, ea conținea 
intr-un fel un explicit în
demn la revoltă, la acțiu
ne, pentru apărarea cali
tății umane a vieții, pen
tru îndepărtarea pericole
lor lumii care glorifica, ca 
pe un zeu suprem, banul. 
Ironiei, nu lipsită de gra
vitate. cu care isi obișnui
se spectatorii autorul piesei 
„Războiul Troiei nu va 
avea loc" îi lua locul satira 
incisivă, directă ; zimbetu- 
lui — un rîs grotesc, gri
masă ambiguă.

E drept, revolta lui Gi
raudoux îmbracă in „Ne
buna din Chaillot" forma 
unui protest anarhic, hră
nit dintr-un imens idea
lism. Supremii judecători 
ai lumii, singurii lucizi și 
prin aceasta salvatori, sint, 
în „Nebuna din Chaillot" : 
Irma și Martial, canala- 
giul, gunoierul ș.a.m.d. Ei 
desfășoară (motivul lumii 
pe dos are valori multiple 
aici) o lucidă și tăcută ve
ghe asupra devenirilor a- 
normale și amenințătoare 
ale lumii înconjurătoare. 
Suprema instanță și for e- 
xecutiv al actului de asa
nare publică (socială și mo
rală) este Aurelie, a cărei 
nebunie ii permite să ră- 
mînă „cu scaun la cap".

Mai presus de îndemnul 
la revoltă, mai consubstan
țial omului Giraudoux 
și operei sale rămîne ape
lul la veghe. Și mai ales 
îndemnul de a descifra 
misterul fascinant al uni
versului propice omului, de 
a nu pierde clipa revela
ției poeziei și frumuseții 
vieții ; de a regăsi exis
tența originară în purita
tea ei : de a da trecerii 
noastre pe pămînt un sens 
prin iubire : dragostea din
tre bărbat și femeie, dra
gostea pentru natură. Mai 
implicat în social decît al
tădată, Giraudoux ră-

umane și a unei 
platoniciene. Pie- 

idea- 
false 
for- 

se 
într-o evidentă in- 

că

mîne în „Nebuna din 
Chaillot" nu numai un fiu 
natural al umorului și iro
niei tipic franțuzești, ci și 
unul adoptiv, prin cultu
ră. al lui Jean Paul si al 
romantismului german.

Chiar și această farsă — 
ce e departe de a fi 
o capodoperă — propune, 
chiar dacă în chip rudi
mentar, o meditație asu
pra subconștientului, pu
terii iluziei, funcției eli
beratoare a visului, iubi
rii și suferinței. Chiar și 
aici ființele capătă pro-

micul provenit din inter
ferența seriilor, ori dera
ierile gîndului. Vedeți în 
acest sens scenele iniția
le în care alde Jean Hip- 
polyte. Emile Durachon, 
Roger van Hutten. exem
plare de faună exotică, fa
buloși acționari ai nimi
cului. președinți ai unor 
societăți fantomatice, fan
toșe desprinse mai mult 
din „Misterele Parisului", 
decît din viață, își poves
tesc biografiile fantastice și 
fanteziste. Sau urmăriți 
scenele în care lumea a-

„Nebuna
din Chaillot"

de Jean GIRAUDOUX

LA TEATRUL MIC

porțîi de mit, așa cum 
locuri cunoscute sînt po
menite ca aparținind u- 
nei lumi feerice. Compu
să, în general, din dialo
guri realiste, piesa con
servă ceva din limbajul 
poetic și artificial, specific 
lui Giraudoux.

Inteligentă, lectura tî- 
nărului regizor căruia Tea
trul Mic i-a încredințat 
montarea piesei urmărește 
atent și recrează inspirat 
și rafinat universul ei. Sil
viu Purcărete descifrează 
„Nebuna din Chaillot" din 
perspectiva unui cunoscător 
al întregii creații a lui Gi
raudoux.

El prezintă așadar „Ne
buna din Chaillot" ca pe 
o diatribă violentă și ama
ră la adresa capitalismu
lui (insistind pe acuzele 

ei cele mai lucide), dar. în 
același timp, dezvoltă tocu
rile in parte gratuite 
acestei piese.

Pe jumătate serios, 
jumătate in glumă, 
gia potențează cu 
lent misterul 
piesei prin 
solite, relații 
prin accentul

ale

pe 
re- 
ta-potențează

artificios al 
apariții in- 

paradoxale, 
pus pe co-

genților sanitari de marină 
specializați în extirparea 
căpușelor și calozităților, a 
jonglerilor, a peticarilor 
etc. ne apare ca o 
munitate de mult < 
tuită. O comunitate 
tr-o secretă legătură 
ciprocă, bazată i 
viziune strictă a 
și o ierarhie clar 
nată de respectabila 
bună din Chaillot", 
diți-vă apoi la scena 
care .„sfatul" ținut _ 
ceștia sugerează, cu o iro
nie .gravă, atmosfera, con
tururile și clarobscurul 
unei „cine de taină".

Silviu Purcărete știe, evi
dent in ciuda experienței 
lui reduse, să îndrume ac
torii și să supună jocul lor 
gindului și unei viziuni 
mai largi. Olga Tudorache, 
(interpretă a rolului titu
lar), oferă nebuniei un 
plus de înțelepciune și lu
ciditate, diminuind din ac
centele de capriciu și gra
tuită răutate pe care le 
conținea rolul, potențînd 
în schimb poezia sa înal
tă. Reușita Olgăi Tudora
che e cu atît mai deplină 
cu rit rolul acesta repre-

co- 
consti-

în- 
re- 

pe o di- 
rolurilor 

domi- 
„Ne- 
Gîn- 

in 
de a-

zintă o nouă victorie 
pă „Efectul...") asupra 
dinței actriței de a ___
în forță. Relația Olgăi Tu- 
dorache cu partenerii e 
aici mai autentică, vocea 
ei capătă inflexiuni de 
suavitate și prospețime ne
așteptate. O revelație sînt 
și interpretele celorlalte 
„nebune" : Leopoldina Bă
lănuță, Rodica Tapala- 
gă, Tatiana Iekel, care gă
sesc calea de a descifra în 
partiturile lor prolixe și 
monotone o întreagă psi
hopatologie a monomaniei, 
•a eauzelor ei obscure și de
sub
tiv 
tie _____ _
„nebunie" de creator, 
care aceste actrițe 
nate au acceptat să se 
metamorfozeze. Să se urî- 
țească, să se ascundă în 
spatele pălăriilor și costu
melor de un fast ferfenițit 
și ridicol ; să-și îngroașe 
vocea și să capete o stranie 
strălucire a privirii ; să 
adopte o poză de o stupi
ditate întristătoare ori. ca 
Rodica Tapalagă. să-si îm
puțineze parcă ' 
glasul, afectînd 
absurdă.

Scenografia ____
rol activ de prim rang în 
acest spectacol. Adria
na Leonescu construieș
te cu o ironie gravă, 
inspirată de Giraudoux, un 
sugestiv decor și se întrece 
pe sine în portretizarea eroi
lor. prin costume expresive. 
Roluri mici capătă notabilă 
individualitate în interpre
tarea actorilor. Carmen Ga
lin iși susține cu discreție 
momentele și iși rostește 
cu inteligentă și subtilita
te emoționantă monolo
gul. secundată intru deli
catețe și distincție de 
Mișu Dinvaie. Cu fan
tezie, umor și precizie iși 
construiesc aparițiile si 
ceilalți interpreți ai re
prezentanților capitalului 
sau ai lumpenului pitoresc 
și omenos al cafenelei „La 
Francis" : Nicolae Pomoje, 
Vistrian Roman, Vasile Ni- 
țulescu, Dan Condurache, 
Jean Lorin Florescu, . Flo
rin Vasiliu, Nicolae Ilies
cu, Mitică Popescu, C. Di- 
nescu, Vasile Pupeza, Andi 
Ștefănescu ș.a.

(du- 
ten- 
juca

lș prezenta șocant, 
semnul deopotrivă 

unui grotesc decora
și tragic. O revela- 
este dăruirea, curată 

cu 
minu- 

să

trupul și 
o frenezie

joacă un

Natalia STANCU
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Ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România 

va face o vizită oficială in Franța
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Ștefan 
Andrei, va efectua o vizită oficială 
în Franța, la invitația ministrului a-

facerilor externe al Republicii Fran
ceze, Louis de Guiringaud, în peri
oada 18—22 iunie 1978.

Recepție cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Filipine

Din viața partidelor eomnniste

[Odată cu munca de învățător 
in satul Dreptu. comuna Poiana- 
Teiului. județul Neamț, Con- 

Istantin Roianescu a desfășurat, 
timp de o jumătate de veac de 
cind trăiește aici, o pasionată 
și minuțioasă activitate de valo- 

Irificare a frumuseților neasemui
te ale masivului Ceahlău, la 
poalele căruia se află satul, ln- 

Isușindu-și din fragedă tinerețe 
meșteșugul impăierii, el a 
„imortalizat" pină acum peste 

1 3 000 de animale și păsări. Mul
te dintre ele se află expuse in 
muzeele școlare din județul 
Neamț și din alte colturi de 

Ițară. Ba, mai mult : în toate ca
sele din sat, la loc de aleasă 
cinstire se află măcar una din 

j operele pasionatului dascăl.

' Cascador
1 fără voie
IA fost suficientă o clipă de 

neatenție din partea părinților, 
pentru ca micuțul Dănut D., in 

Ivirstă de doi ani, din municipiul 
Rm. Viliea, să se agate de per
vazul ferestrei, de unde a căzut

■ in gol. Căderea s-a produs de la 
I1 etajul al 9-lea. Deși pare de 

domeniul incredibilului. ..vitea- 
Izul“ de doi anișori a scăpat cu 

viată. Si aceasta. întruclt con
tactul cu pămintul a fost amor
tizat de stratul de flori proaspăt

1 afinat. După citeva zile, medicii 
Spiridon Diaconu și Mihai Pă- 
trașcu. de la Spitalul municipal 
Rm. Vilcea, l-au redat pe Dănuț 

i părinților, viu și nevătămat. Ci- 
I neva observa : „Ce bine e să fie 

omul gospodar și să pună flori 
j in jurul blocului"...

J Trenul
' întors
! din drum

I■
I
I

i

Semnarea unui acord româno-îrancez de cooperare 
privind fabricația și comercializarea de automobile

Cu prilejul Zilei naționale a Repu
blicii Filipine, ambasadorul acestei 
țări la București, Leticia Ramos 
Shahani, a oferit, luni, o recepție.

Au participat tovarășii Janos Fa- 
zekas, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului interior, 
Lina Ciobanu și Constantin Stătescu, 
miniștri, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Marin 
Trăistaru, adjunct al ministrului co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, reprezentanți ai

conducerii unor instituții centrale, 
de artă și cultură, organizații de 
masă și obștești.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Republicii Filipine la 

București, Leticia Ramos Shahani. a 
rostit, luni, o cuvintare la posturile 
noastre de radio și televiziune, cu 
prilejul Zilei naționale a țării sale.

(Agerpres)

și muncitorești

Luni s-a semnat la București un 
acord-cadru de cooperare pe termen 
lung privind fabricația și comercia
lizarea de automobile intre Centra
la industrială de autoturisme Pitești, 
întreprinderea de comerț exterior 
auto-Dacia și Regia Națională Re
nault.

Documentul prevede diversificarea 
fabricației, în România, a unor au
tovehicule din gama Renault și mo
dalitățile de desfacere a acestora, co
operarea și schimburile tehnice 
privind proiectarea, fabricația și

activitatea comercială, atît pentru 
automobile complete, cit și pentru 
subansamble.

Acordul a fost semnat, din partea 
română, de Dumitru Mihai, director 
general al Centralei industriale de 
autoturisme Pitești, și de Ion Mure- 
șan, director al întreprinderii de co
merț exterior auto-Dacia, iar din 
partea franceză de Max Mangenot, 
director pentru afaceri internaționa
le, și Pierre Auberger, director teri
torial al Regiei Naționale Renault.

(Agerpres)

Întâlnire prietenească între delegații 
ale tineretului român și tineretului bulgar

b Șeful Diviziei linii din ca- 
Edrul Regionalei Căi Ferate Iași, 

ing. Valerian Virlan, ne aduce 
la cunoștință fapta vrednică de 

I laudă a elevului Miluță Frunză
din comuna Fintinele, județul 
Suceava. In timp ce mergea pe 

I lingă linia ferată, a observat
• deodată, între stafiile Verești 
si Suceava, o șină ruptă. In 

icurind, prin punctul respectiv 
urma să treacă un tren. Sesi- 
zind pericolul, elevul a alergat 
intr-un suflet pină la pri- 

Imul canton. Imediat, canto
nierul a luat măsuri pentru 
oprirea trenului care se indrep- 

Ita spre punctul cu șina ruptă.
Apoi trenul a fost trimis îna
poi în stație, de unde și-a con
tinuat drumul pe linia dublă. 

I „Pentru prezența de spirit de
care a dat dovadă — se spune 
in adresa primită — elevul Mi
luță a prevenit un accident, fapt 

I pentru care vrem să-i aducem
și pe această cale cele mai 
călduroase mulțumiri și salutul 

g nostru ceferist".

1 Pe datorie?
IAvem în față factura cu nr.

01489 din 29.04.1978 eliberată de 
I I.C.S.A.P. Brăila. Scrie acolo

negru pe alb : „Plătit în nume
rar pentru meniuri servite la 
restaurantul -Dunărea-- lei 8 000 

I(opt mii lei). Achitat cu chitanța
nr. 654130.04.1978, eliberată de 
Fotbal Club Brăila". Factura are 

■ semnături și trei ștampile. O 
I ștampilă rotundă : „Întreprinde

rea comercială de stat pentru 
alimentație publică" (I.C.S.A.P.) 

Iși două ștampile dreptunghiula
re : una a Biroului comercial, 
care certifică „pentru realitate 

Iși exactitate" și una „vizat pen
tru controlul financiar preven- 

1 tiv". Potrivit afirmației pre- 
Iședintelui F.C. Brăila, fotbaliștii 

au mâncat și clubul a plătit. 
Există insă cel puțin două nedu
meriri. Ori fotbaliștii au servit 

I^„‘Sbngwră- masă- ea-re a costat...
8 OOO-fet "feeeo. te "ar "fi. -practic, 
imposibil), -ori .s-au' plătit mai 

. 'multe' mese servite in ultima pe- 
| rioadă (versiune acreditată de 
I conducerea clubului). Dar din 

versiunea clubului rezultă o în- 
• trebare : de cind iși permit uni- 
i tățile I.C.S.A.P. să ofere mese 

pe... datorie ? Si încă ceva : F.C. 
I Brăila este persoană juridică și

datoriile și le plătește prin vira
ment. Atunci de ce a făcut-o în 
numerar ?

■ Constructori, 
I atentie 
| la copii!
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Sosirea In Capitală a unei delegații a orașului Istanbul
Luni seara a sosit in Capitală o 

delegație a orașului Istanbul, condu
să de Ihsan Tekin, guvernatorul ora
șului. care, la invitația Consiliului 
popular al municipiului București, 
face o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Otopeni oaspeții au

fost salutați de Ion Dincă, președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, de alte persoane oficiale.

Au fost de față Nahit Ozgiir, am
basadorul Republicii Turcia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 14, 

15 și 16 iunie. în țară î Vreme în ge
neral instabilă și răcoroasă, la începu
tul intervalului. Cerul va fi temporar 
noros. Vor cădea ploi locale, care vor 
avea și caracter de averse însoțite de

descărcări electrice. Vlnt moderat, cu 
unele intensificări. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse Intre 7 și 17 grade, 
iar cele maxime intre 17 și 27 de grade, 
local mal ridicate. Izolat, condiții de 
grindină, iar în zonă de munte, la 
peste 2 000 metri, lapovlță și ninsoare, 
tn București : Vreme ușor instabilă la 
începutul intervalului. Cerul va fi va
riabil, favorabil ploii de scurtă durată. 
Vînt moderat. Temperatura in scădere 
ușoară la începutul intervalului.

Luni dimineață a sosit in tara 
noastră o delegație a Uniunii 
Tineretului Comunist Dimitrovist 
(U.T.C.D.) din Republica Populară 
Bulgaria, condusă de Boicio Steria- 
nov, prim-secretar ai C.C. al 
U.T.C.D.. care va participa la întîl- 
nirea prietenească dintre membri ai 
Biroului C.C. al U.T.C. și ai Birou
lui C.C. U.T.C.D.

La punctul de frontieră Negru 
Vodă, județul Constanta, delegația 
U.T.C.D. a fost salutată de tovarășii 
Ion Traian Ștefănescu. prim-secretar 
ai C.C. al U.T.C., Ion Dinu, secre
tar al Comitetului județean Constan
ța al P.C.R.. de membri ai Biroului 
C.C. al U.T.C. si tineri din județul 
Constanța.

întilnirea prietenească a început 
prin vizitarea întreprinderii Agricole 
de Stat Topraisar. Membrilor dele
gației U.T.C.D. le-a fost prezentată 
activitatea desfășurată de organizația 
U.T.C., sub conducerea organizației 
de partid, pentru realizarea, la timp 
și în bune condiții. a lucrărilor 
agricole, pentru educarea si for
marea comunistă a tineretului.

în continuare, delegația bulgară s-a 
întilnit cu tineri brigadieri de pe 
Șantierul național al tineretului de 
la Canalul Dunăre—Marea Neagră. 
Au fost prezentate realizările obți
nute de tinerii brigadieri — munci
tori. elevi și studenți — în construc
ția acestui important obiectiv econo
mic. activitatea politico-educativă.

în spiritul raporturilor dintre 
partidele, popoarele și țările noas
tre, al convorbirilor și înțelegerilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul Todor 
Jivkov, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Bulgaria, 
delegațiile U.T.C. și U.T.C.D. au 
efectuat. într-o atmosferă caldă, prie
tenească. un fructuos schimb de in
formații. opinii și experiență privind 
preocupările actuale ale celor două 
organizații.

întilnirea prietenească dintre 
membri ai Biroului C.C. al U.T.C. și 
ai Biroului C.C. al U.T.C.D. con
tinuă.

Sărbătorirea a 400 de ani de la prima atestare 
documentară a școlii din Covasna

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10.00 Antologia filmului pentru copil și 

tineret : Charles Chaplin
11,00 In alb și negru
11,55 Telex
12.00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba engleză
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Atenție la.;, neatenție I
17,40 Muzica In Imagini
18.30 Lecții TV pentru lucrătorii din 

agricultură
19,00 Tribuna TV. Concepția P.C.R. cu 

privire la rolul națiunii in epoca 
contemporană

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei In economie
20,10 Muzică ușoară
20,25. Roadele politicii partidului de dez

voltare economico-soclală a țării. 
Azi. TIrgu Secuiesc

20.50 Seară de teatru : „Răzbunarea 
suflerului" — de V. I. Popa. Pre
mieră TV. Spectacol preluat de la 
Teatrul Giuleștl

22,05 Tinăra generație de artiști plastici 
angajată plenar în afirmarea Înal
telor idealuri socialiste

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 1

20,00 Film serial pentru copil i Don 
Quijotte

20.50 Școala contemporană
21,15 Telex

.21,20 Viața economică
21.50 Muzică de cameră

„LOTO-2“
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 11 IUNIE 1978
Extragerea I : 30 12 45 62.
Extragerea a Il-a : 40 9 71 35.
Extragerea a IlI-a : 3 68 2 48.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 

521 963 lei, din care 47 781 lei report 
la categoria 1.

Locuitorii Covasnei au sărbătorit 
Împlinirea a 400 de ani de la prima 
atestare documentară a școlii din 
orașul lor. Școala — astăzi liceu in
dustrial — numără 36 săli de clasă 
in care peste 1100 elevi români și 
maghiari sint pregătiți pentru a de
veni cetățeni harnici și pricepuți ai 
țării. Liceul dispune de laboratoare 
și ateliere bine înzestrate, de o mo
dernă bază sportivă.

Participanții la adunarea care a 
avut loc cu acest prilej au adresat 
o telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune :

Aniversarea a 400 de ani de exis
tență atestată a școlii din orașul Co
vasna constituie un nou prilej pen
tru elevii români și maghiari, -pen
tru părinții acestora, pentru cadrele 
didactice de a da glas sentimentelor 
lor de profundă dragoste și recunoș
tință față de partid, patrie, față de 
dumneavoastră personal, pentru gri
ja statornică și .preocuparea gene
roasă manifestate pentru dezvoltarea 
și modernizarea învățămintului, a

așezării sale pe o bază nouă, revo
luționară. pentru minunatele condi
ții create tuturor fiilor patriei — in
diferent de naționalitate — de a-și în
suși neprețuitele comori ale științei 
și culturii socialiste, de a-și dezvol
ta plenar și liber personalitatea, in- 
tr-un climat de deplină și efectivă 
egalitate in drepturi.

Ne angajăm in fața dumneavoastră 
să nu- precupețim nici un efort pen
tru îndeplinirea înaltei misiuni ce 
ne-a fost încredințată, să facem din 
opera de educație comunistă a ti
nerelor generații sensul existentei și 
muncii noastre pentru a da patriei 
luptători înflăcărați, temeinic pregă
tiți pentru muncă și viață, construc
tori de nădejde ai comunismului. A- 
nimați de idealurile nobile ale prie
teniei și frăției, ale progresului, so
cialismului și păcii, strips uniți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicoiae CeaușCScu. vom contribui cu 
întreaga noastră capacitate la dez
voltarea și înflorirea continuă a pa
triei noastre scumpe — România so
cialistă.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

REVISTA COMPETIȚIILOR
Virginia Ruzici — 

sau începutul marilor 
succese ale tenisului 

nostru feminin

I

„Pentru o politică democratică 
și patriotică"

Platformă propusă de P.C. Portughez în vederea 
creării unui amplu front al forțelor democratice

Recent, Comitetul Central al Partidului Comunist Portughez, reunit In 
ședință plenară la Lisabona, a adoptat documentul „Pentru o politică de
mocratică și patriotică", în care este analizată situația economico-socială 
și politică a țării și, totodată, sint definite obiectivele fundamentale 
ale „unei politici de alternativă democratică" propuse tuturor forțelor 
democratice și populare în vederea soluționării dificultăților cu care este 
confruntată țara.

IDat de curînd în folosință, 
blocului B-10 de pe bulevard,ul

• Dacia din Piatra Neamț urma 
Isi i se facă finisajul exterior. 

Dar, dintr-o condamnabilă ne
glijență a constructorilor de la 
șantierul nr. 1 al întreprinderii

I județene de constructii-montaj, 
un zid despărțitor dintre balcoa
ne nu a fost consolidat, răminind

I suspendat în două capete de 
oțel-beton. Sub balcon se jucau

■ copiii noilor locatari. La o 
vibrație, zidul s-a prăbușit, sur-

I primind sub dărimături trei fe- 
j tițe. Una dintre ele. în virstă de 
• patru ani. nu a mai putut fi 
I salvată.

Poate că nu ne-am fi oprit a- 
supra acestei tragice intimplări 
dacă nu am fi aflat că nu este

I prima neglijență de acest fel a 
constructorilor din Piatra Neamț.

1 tn ultimul an o fetită s-a înecat 
I intr-o groapă neîngrădită, săpată 

pentru fundația unui bloc din 
vecinătatea scolii generale din 
cartierul Dărmănești Nord, și tot 

Iin apropiere, o benă pentru be
ton lăsată la voia intimplării a 
strivit un copil de opt ani.

I
I 
I

i
I
i
I
■ 
I

I
I
I
I

Cine este acum Virginia Ruzici cu
noaștem prea bine. De unde vine ea, 
și cum a ajuns în tenis — cunoaș
tem însă mai puțin. Să-i dăm, deci, 
cuvîiitui :

„Casa noastră din Cîmpia Turzii, 
unde m-am născut, era chiar lingă 
terenul de tenis. Așa că n-a fost prea 
greu să mă ispitească și pe mine jo
cul cu mingile albe, care pe atunci 
îmi plăcea să cred că sint de zăpa
dă. Tatăl meu, fost fotbalist la Cim- 
pia Turzii și la Rapid, m-a încu
rajat, dar cea care mi-a dat 
ideea a fost mama. Pe la 10 ani ju
cam deja la Dinamo. După doi ani 
eram campioană națională la juniori. 
Și apoi tot așa. în fiecare an, ie
șeam campioană ba la copii, ba la 
juniori, ba la seniori. Ce nu pot să 
uit este cum îmi făcea curaj an
trenorul, cind îmi era frică să stau 
aproape de fileu : Du-te in față, pe 
răspunderea mea ! Eu, ascultătoare, 
aveam încredere în vorba lui, mă du
ceam în față, și ce făceam, ce nu 
făceam, ciștigam meciul. Am și eu 
zile negre, cind nu îmi merge jocul, 
dar asta i se intimplă oricărui jucă
tor. Am încredere în mine, dar cel 
mai important pină la urmă pentru 
mine este publicul ; cind îl simt de 
partea mea parcă zbor spre minge. în 
rest, ce să mai spun : am 23 de ani, 
sint studentă în anul al treilea la 
I.E.F.S., iar timpul mi-1 petrec mai 
tot în antrenamente (la Dinamo, 
sau cu lotul, sau peste hotare)".

Așadar, după ciștigarea trofeului 
„Grand Prix" (Florida, octombrie
1977) , după cucerirea titlului de cam
pioană mondială universitară (la du
blu, cu Florența Mihai), după cali
ficarea in semifinalele Marelui Pre
miu de la Londra (decembrie 1977), 
după clasarea în primele opt în tur
neul „Virginia Slims" (Washington,
1978) și după alte două prezențe in

finale (ia Hamburg și la Roma — 
1978), iat-o pe talentata și destoinica 
noastră jucătoare, dublă ciștigătoare 
la „Roland Garros", in campionatele 
internaționale ale Franței : 2—0 
(6—2, 6—2 I) in finala de simplu cu 
rivala și partenera sa obișnuită in 
marile întreceri, iugoslava Mima 
Jausovec ; 2—1 in finala de dublu, 
victorie pe care o imparte deopotri
vă cu Jausovec. Iar ca succesul să 
fie deplin,, sportiva noastră a ajuns 
Si in finală de dublu-mixt (unde a 
fost nevoită să abandoneze în urma 
accidentării partenerului — francezul 
Patrice Dominguez).

Prezentă la prestigiosul și tradițio
nalul turneu francez in toate cele trei 
finale posibile (pe două chiar ciști- 
gindu-le), Virginia Ruzici & realizat 
la sfirșitul săptăminii trecute cel mai 
măre succes nu numai din palmare
sul său, ci din însuși palmaresul te
nisului nostru feminin. Aplauzelor 
noastre scrise le adăugăm cuvenite
le cuvinte de laudă, felicitare și în
demn. Căci performanța de azi tre
buie și poate să fie pentru Virginia 
Ruzici începutul marilor succese in
ternaționale — ale ei și ale tenisu
lui feminin românesc. Ceea ce 
rim cu toții, din toată inima !

Fotbal: finaluri 
de campionat

do-

S-au cam limpezit apele în prin
cipalele noastre competiții fotbalis
tice oficiale.

în campionatul republican de ju
niori. finala dintre Progresul Vulcan 
și F.C. Baia Mare a dat ciștig de 
cauză bucureștenilor, care au învins 
cu 1—0, printr-un gol construit de 
Gurin și finalizat de Runceanu, în 
minutul 12. Sigur, campionii minji- 
lor merită o strîngere de mină și, 
mai ales, urarea de a persevera în 
Viitor. Dar cine se gîndește la vii
torul fotbalului nostru nu poate să 
fie pe deplin mulțumit. Finala a fast 
de o calitate slabă (ceea ce spune 
multe despre modul general in care 
se lucrează la noi cu micii fotba-

!
L

Rubrlcâ realizata de 
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" I

• TREN MAGNETIC.
La institutul „Transprogres" 
din Moscova urmează să fie 
testat în curind un model de 
tren magnetic „suspendat" dea
supra unui eșafodaj din beton 
— mijloc de transport conside
rat de experții sovietici ca a- 
vind mari șanse de viitor. Pri
mul tronson experimental, cu o 
lungime de 12 km. va fi con
struit anul viitor în orașul 
Alma-Ata. Trenul care, in loc 
de roți, este dotat cu magneți 
ce reacționează la cîmpul mag
netic al eșafodajului de beton, 
poate atinge viteze mari. Ac
ționarea trenului este asigurată 
de electromotoare care permit 
avansarea silențioasă, fără fre
care mecanică, pe deasupra te- 
rasamentului de beton.

• MUZEUL NIXON.
Casa natală a fostului președin
te al S.U.A., Richard Nixon, 
aflată în localitatea Santa Anna 
din California, a fost declarată de

către autoritățile americane mo
nument istoric. Ea va fi trans
formată intr-un muzeu care va 
cuprinde, între altele, obiecte 
personale și documente ale fos
tului președinte.

• PALATUL CON
GRESELOR DIN PRAGA. 
Una din principalele clădiri 
care se construiesc în perioada 
acestui cincinal la Praga este 
Palatul congreselor, amplasat 
in partea de sud a capitalei ce
hoslovace, in fata podului Kle- 
ment Gottwald. Sala principală 
a palatului va dispune de 3100 
locuri, iar sala de conferințe — 
de 1 200 de locuri. Pe scena sălii 
principale vor putea evolua si
multan 350 de persoane. Clădi
rea este situată intr-o piață cu 
suprafața de 35 000 metri pă- 
trați. Finisajul exterior al edi
ficiului va fi realizat din plăci 
de beton alb și profiluri din a- 
luminiu eloxat.

a
liști). în acest context, apar și mai 
binevenite și mai stringente preocu
pările federației pentru punerea pe 
alte baze, restructurate și îmbunătă
țite, a procesului de atragere, selec
ție, creștere, pregătire și promova
re a copiilor, elevilor și tinerilor cu 
dragoste și talent pentru fotbal, E- 
vident, cu cit se va acționa mai re
pede 
nerea 
biiite, 
putea 
tru.

în
aproape că se știu echipele care vor 
promova.: Gloria Buzău (4 puncte 
avans față de F.C.M. Galați), Chimia 
Rîmnicu Vilcea (3 puncte avans față 
de Dinamo Slatina și Metalul Bucu
rești), ca și F.C. Baia Mare (3 punc
te față de C.F.R. Cluj-Napoca) sint 
cu un picior in „A“, iar ca să le 
pună pe amîndouâ le-au mai rămas 
doar două etape. Cum fiecare din 
aceste lidere mai are de jucat cite 
o partidă acasă, minuni nu cred că 
se mai pot întâmpla !

în campionatul divizionar „A" mai 
este de disputat doar etapa de joi. 
Steaua (care joacă la București cu 
echipa retrogradată și întinerită a 
Reșiței) are titlul de campioană în 
mină, iar F.C, Argeș, Politehnica Ti
mișoara și Sportul studențesc (toa
te au meciuri acasă) vor ocupa, pro-

și mai ferm pentru transpu- 
în practică a programelor sta- 
cu atît mai optimiști vom 
privi viitorul fotbalului nos-

campionatul divizionar „B".

babil, in această ordine pozițiile 
2—4. Se cunosc și două retrograda
te : F.C.M. Reșița (a cărei soartă se 
decisese mai demult) și F.C. Petro
lul (o formație care s-a zbătut ab
solut corect șl sportiv pină la sfîr- 
șit). A treia retrogradată se va de
cide la Craiova. De ce ? Fiindcă ie
șenii Și sătmărenii, jucind pe teren 
propriu cu două echipe scăpate de 
griji (F.C. Bihor și, respectiv, Cor- 
vinul) au șanse să învingă. Greu 
previzibil este insă deznodămintul 
dintre Universitatea Craiova și F.C. 
Constanța. Dacă scot un punct, „ma
rinarii" sint salvați și retrogradează 
studenții ieșeni. Dacă însă craiove- 
nii iși fructifică avantajul terenului 
și al formei sportive, retrogradează 
constănțenii.

Pe scurt, din arene
...După 10 ani de supremație di- 

namovistă, Steaua revine in fruntea 
ierarhiei in baschetul nostru mascu
lin. Felicitări antrenorilor M. Ncdef 
și A. Fodor, felicitări băieților !

...După 11 ani de supremație ste- 
listă, Dinamo revine in fruntea ie
rarhiei în handbalul nostru mascu
lin. Felicitările pentru antrenorul 
Oprea Vlase, pentru Penu, Licu și 
ceilalți — peste o săptămînă, după 
consumarea ultimei etape, care însă 
nu mai poate schimba lucrurile.

Ci. MITROI

Sportivi români in întreceri internaționale
• în cadrul tradiționalei 

Internationale de caiac-canoe 
Brandenburg (R. D. Germană), echi
pajul român compus din frații Tonta 
și Gheorghe Simionov a terminat 
învingător in proba de canoe 2—1000 
m. cu timpul de 3'57”5./10, fiind ur
mat de Schuck — Bode (R. D. Ger
mană) — 3’58”7/10. în proba de caiac 
4—1000 m, echipajul român s-a situat 
pe locul trei.
• în cea de-a doua reuniune «t 

campionatelor europene de box pen
tru tineret, competiție care se des-

regate 
de la

făsoară în aceste zile la Dublin, pur 
gillstul român Ștefan Imbre (catego
ria semimijlocie) l-a învins la puncte 
pe irlandezul J. Shotall, iar in limi
tele categoriei mijlocie. Vasile Gîr- 
gavu a obținut decizia la puncte in 
meciul susținut cu boxerul bulgar 
Onkov.

Luni după-amiază au fost pro
gramate întâlniri la categoriile semi- 
miilocie și mijlocie-mică. în cadrul 
cat. mijlocie-mică (71 kg), pugilistul 
român Floricel Ungureanu l-a în
vins Ia puncte pe H. Geigold (R. F. 
Germania).

• EXPLORARE SUB
MARINA. „Jean Charcot" 
este prima navă civilă din lume 
echipată de Centrul francez 
pentru explorarea oceanelor cu 
un nou sistem de observare a 
solului marin. Printr-un sondaj 
acustic multifascicular se reali
zează, în ritmul avansării navei, 
hărți cu relieful unei benzi sub
marine a cărei lățime este ega
lă cu trei pătrimi din profunzi
mea apei. De pildă, atunci cind 
adincimea apei este de 4 000 de 
metri, poate fi examinată o 
bandă de 3 km lățime. Se a- 
preciază că noul sistem este 
foarte promițător în ce privește 
explorarea zăcămintelor metali
fere și petrolifere submarine.

• LIGNIT Șl ANTI
CHITĂȚI. Cea mai vastă mină
de lignit cu exploatare la su
prafață, situată între Kdln și 
Aix-la-Chapelle, devine un în-

DE PRETUTINDENI
semnat punct de atracție ți 
pentru arheologi. Grație puter
nicelor mașini de extracție a 
lignitului, au fost degajate in
tr-un an și jumătate 244 000 mp 
dintr-o veche așezare. Prin a- 
ceastă descoperire, regiunea de
vine cel mai vast cîmp de să
pături arheologice din Europa 
centrală pentru Întreaga pe
rioadă dintre paleolitic și evul 
mediu.

• FILTRU BACTERI- 
CID. Printre cele mai recente 
șl mai utile realizări ale Insti
tutului de cercetări in domeniul 
sticlei și ceramicii din Calcutta 
se numără un dispozitiv cera
mic pentru filtrarea apei. Dispo
zitivul este folosit cu succes în 
instituții publice, pretîndu-se.

Documentul afirmă că politica ac
tualului guvern „nu este adaptată 
noilor realități economice create 
după 25 aprilie 1974 și nu se arată 
capabilă de a scoate Portugalia din 
criză". Aceasta, afirmă documentul, 
creează condiții prielnice recrudes
cenței activităților conspirative ale 
reacțiunii, care urmăresc anularea 
cuceririlor democratice și instaurarea 
unei noi dictaturi. Reacțiunea mizea
ză pe eșecul politicii economice a 
guvernului format de Partidul Socia
list și Centrul Democratico-Social 
pentru a impune, ca „alternativă", 
ieșirea socialiștilor din guvern, lichi
darea regimului democratic și insta
larea unui guvern dictatorial, sub o 
formă, sau alta.

Apărarea regimului democratic, a 
intereselor poporului portughez și a 
independenței naționale cer, pe de o 
parte, măsuri imediate de corectare 
a politicii guvernului pentru a face 
eficientă acțiunea de guvernare în ce 
privește soluționarea celor mai grave 
pvoblfeme naționale și, pe de altă 
parte, elaborarea liniilor fundamen
tale ale unei politici care să ofere 
o alternativă democratică, in cadrul 
instituțiilor existente, față de guver
nul actual și de politica actuală. 
Partidul Comunist Portughez consi
deră că politica necesară în ace.rt 
sens va trebui să aibă obiective esen
țiale capabile să-i unească pe toți de
mocrații- și patrioții in cadrul unei 
platforme naționale. în acest scop, 
C.C. al P.C.P. propune forțelor de
mocratice și poporului portughez o 
platformă-program in zece puncte.

Este necesară, se spune în platfor- 
ma-program, in primul rînd respec
tarea, apărarea și stabilitatea institu
țiilor democratice și a regimului de
mocratic consacrat în constituție, 
făcindu-se față tentativelor de desta
bilizare și oricăror planuri de a im
pune alternative anticonstituționale. 
Documentul menționează apoi garan
tarea efectivă a exercitării libertăți
lor și drepturilor cetățenești pe în
treg teritoriul național, combaterea 
organizațiilor și activităților teroris
te, menținerea ordinii'democratice.

După ce afirmă că apărarea intran
sigentă a unității naționale și a inte
grității teritoriale — cu respectarea 
autonomiei regionale conform preve
derilor constituționale și combătînd 
ferm activitățile separatiste — este o 
cerință indispensabilă a unei politici 
conforme cu aspirațiile popbrului, 

; plătforma-program propune menți- 
;nerea, fără alterări, a limitelor intre 
'diversele sectoare economice (între
prinderi particulare, întreprinderi 
naționalizate, uniuni cooperatiste de 
producție și cooperative agricole, în
treprinderi cu autogestiune, mica 
producție de mărfuri), recunoașterea 
dinamicii proprii a fiecăruia din 
aceste sectoare și sprijinirea eficien
tă a activității lor productive. în con
tinuare, documentul relevă necesita
tea mobilizării resurselor și a ener
giilor naționale pentru ieșirea din 
criză, prin sporirea producției indus
triale și agricole, in primul rind a 
produselor care actualmente se im
portă, prin planificarea și coordona
rea diverselor sectoare și întreprin
deri, printr-o politică de sporire a 
numărului locurilor de muncă, de 
promovare a creditelor și investiții
lor. Austeritatea și economisirea re
surselor, prin frinarea cheltuielilor 
pentru articole de lux, prin preocu
parea generală de a reduce consumul, 
prin campanii naționale împotriva 
risipei sint factori din cei mai impor

tanți ai redresării economice, se 
spune in document.

Un alt capitol se referă la apăra
rea și îmbunătățirea nivelului de trai 
al oamenilor muncii, al claselor și 
păturilor mijlocii, printr-o politică 
de natură să mențină puterea de 
cumpărare, să actualizeze salariile, să 
asigure indemnizații de șomaj, aju
toare familiale și pensii ; să garan
teze dreptul la contract colectiv de 
muncă.

Partea referitoare la promovarea 
unei politici culturale in slujba po
porului prevede realizarea unei re
forme a învățămintului in direcția 
democratizării acestuia, fiind nece
sară in acest scop concretizarea unui 
plan național de alfabetizare, pro
grame de pregătire profesională și de 
sporire a nivelului cultural al po
porului ; legarea școlii de viață și de 
activitatea productivă ; accesul oa
menilor muncii la toate treptele de 
invățămînt, conducerea democratică 
a școlilor, stimularea liberei activități 
creatoare a artiștilor și a maselor 
populare.

Este subliniată, de asemenea, ne
cesitatea unității forțelor armate și a 
stabilității militare, bazate pe recu
noașterea misiunii constituționale a 
militarilor, de garanție a funcționării 
normale a instituțiilor democratice, a 
respectării constituției, a independen
ței naționale, a unității statului, a 
integrității teritoriale.

în final, propunerile prevăd diver
sificarea relațiilor externe de priete
nie și cooperare cu toate țările și 
popoarele, menținind relațiile tradi
ționale, dezvoltind și aprofundînd 
raporturile cu alte țări, in primul 
rînd cu țările socialiste și cu noile 
țări africane, pe baza egalității, avan
tajului reciproc, a respectării suve
ranității și a neamestecului în trebu
rile interne.

Tinind seama de contradicțiile și 
conflictele interne existente in sinul 
diverselor sectoare politice, P.C.P. 
propune dialogul, apropierea și în
țelegerea între democrații de cele mai 
diverse tendințe, în vederea creării 
unui bloc democratic și patriotic, cu 
participarea de partide, organizații, 
sectoare, ca și de persoane individu
ale cu vederi democratice. în reali
zarea unității .forțelor democratice, 
se spune in document, un rol pri
mordial îl are înțelegerea intre co
muniști și socialiști și acțiunea lor 
comună.

„Oamenii muncii, poporul portu
ghez, toți democrații — se subliniază 
in încheierea documentului — tre
buie să privească viitorul cu încre
dere. Reacțiunea conspiră, dar forțele 
democrației Sint în măsură să le ba
reze calea. Este posibil să se obțină 
rectificări pozitive ale politicii guver
nului și să se ajungă la o alternativă 
democratică. în cadrul forțelor poli
tice portugheze, P.C.P., partid de a- 
vangardă al clasei muncitoare și al 
tuturor oamenilor muncii, partid că
lit în zeci de ani de lupte duse in 
cele mai grele condiții, partid de a 
cărui activitate sint intim legate 
transformările democratice de după 
25 aprilie 1974, continuă să joace un 
rol esențial și de neînlocuit in apă
rarea intereselor oamenilor muncii, 
a libertăților și a celorlalte cuceriri 
ale revoluției. Politica P.C.P. găsește 
un sprijin tot mai larg in rindu! oa
menilor muncii și al forțelor demo
cratice. O parte considerabilă a po
porului portughez vede în P.C.P. par
tidul a cărui contribuție este indis
pensabilă pentru rezolvarea proble
melor naționale".

ROMÂNIA-FILM prezintă la cinematograful Studio 
din Capitală

SĂPTĂMÎNĂ FILMULUI BRITANIC

14 Iunie, ora 19: UN POD PREA ÎNDEPĂRTAT — spectacol de gaiâ; 
15 iunie: UN POD PREA ÎNDEPĂRTAT; 16 iunie: OPTIMIȘTII; 17 iunie: 
BUGSY MALONE; 18 Iunie: MINGEA STRĂLUCITOARE și CRUCIATII; 
19 Iunie: LUMEA ATLANTIDE!.

Sâptâmîna filmului britanic se va desfășura și în municipiul Brașov, 
Intre 20 și 25 iunie a.c.

totodată (datorită prețului său 
relativ scăzut și montării foarte 
simple) și la utilizarea casnică. 
Datorită proprietăților bacteri
cide, acest filtru este foarte util 
mai. ales in zonele cu climă cal
dă. unde poate contribui la com
baterea holerei și dizenteriei.

© SECRETUL „SĂBII
LOR DE DAMASC", 
gendara artă a armurierilor a- 
rabi nu mai constituie in pre
zent un secret : după mai multi 
ani de experimente, un restau
rator de arme din Monchenglad- 
bach (R.F.G.) a redescoperit 
metoda obținerii oțelului din 
care se fabricau vestitele săbii. 
Rețeta sa — simplă la prima 
vedere — este următoarea: 
„Luați multe foi subțiri de oțel 
dur și moale, sudați-le Ia forjă 
pină veți obține o lamă alcătui
tă din 320 de foițe de oțel". Prin

această rețetă, armurierul reu
șește să reproducă la perfecție 
exemplare vechi de muzeu.

• UMIDITATEA SO
LULUI DETERMINATĂ 
CU AJUTORUL SATELI
ȚILOR. Experiențele efectuate
de Institutul de radiotehnică și 
electronică al Academiei de ști
ințe a U.R.S.S. au demonstrat 
că aparatajul radio instalat la 
bordul sateliților „Cosmos" per
mite determinarea umidității
solului. Din experiențe rezultă
că metoda este suficient de efi
cientă și poate fi recomandată 
spre aplicare în practica agri
colă. Controlul umidității solu
lui prin această metodă permite, 
intre altele, stabilirea operativă 
a modului de funcționare a sis
temelor de irigații, precum și a 
momentului administrării îngră
șămintelor chimice; al semăna
tului.

• RAVAGIILE ACCI
DENTELOR RUTIERE. 
Brazilia ocupă unul din primele 
locuri în lume in ce privește 
numărul accidentelor rutiere 
mortale, raportate la numărul 
automobilelor în circulație. Po
trivit datelor statistice oficiale, 
la fiecare 10 000 de mașini înre
gistrate anual mor 26 de per
soane, cifră ce depășește de 8 
ori același indicator din Statele 
Unite, de cinci ori cel din Ja
ponia, de trei ori cel din Fran
ța și R.F.G. în total, în anul 
1977 in Brazilia au fost înregis
trate 400 000 de accidente rutie
re în care au fost rănite 150 000 
de persoane și au murit 16 500 
persoane. Potrivit datelor ofi
ciale, pagubele materiale prici
nuite Braziliei de accidentele 
rutiere s-au ridicat din anul 
1972 și pină în prezent la apro
ximativ un miliard de dolari.
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ÎN AJUNUL VIZITEI TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU ÎN MAREA BRITANIE 
'__ • •

La Londra a apărut o nouă lucrare dedicată României și președintelui său

„NICOLAE CEAUȘESCU - EFORTUL DEA CREA 
0 ROMÂNIE MODERNĂ"

LONDRA 12 (Agerpres). — în ajunul vizitei de stat 
a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 
de Nord, editura britanică „Russell Press Limited", din 
Nottingham, a scos 'de sub tipar volumul intitulat 
„NICOLAE CEAUȘESCU — EFORTUL DE A CREA 
O ROMÂNIE MODERNĂ". Editat în condiții grafice 
deosebite, sub îngrijirea cunoscutului om politic și 
publicist britanic Stan Newens, membru al Camerei 
Comunelor, volumul redă, in cele 280 de pagini ale sale, 
o amplă selecție din cele mai importante cuvîntări și 
declarații ale președintelui României.

Bogat ilustrat 
gini 
din 
al 
Ceaușescu. precum și din 
prestigioasa sa activitate 
pe care o desfășoară, atit 
pe plan intern, cit și in
ternațional, contactele sale 
cu șefi de stat din ^nu
meroase țări ale lumii, vo
lumul răspunde marelui in
teres cu care este aștepta
tă in Marea Britanie vizi
ta înalților soli ai Româ
niei, considerației deosebi
te pe care cercurile politi
ce, profesionale, opinia pu
blică din țara-gazdă o ma
nifestă față de personalita- ■ 
tea puternică și dinamică 
a șefului statului român. 
Acest fapt este subliniat de 
autorul volumului, care, în- 
tr-o amplă prefață, relevă 
că „necesitatea publicării 
noului volum consacrat 
președintelui Ceaușescu s-a 
făcut simțită în rîndurile 
analiștilor britanici inte
resați in problemele Euro
pei de răsărit din dorința 
lor de a studia principalele 
declarații ale conducăto
rului român".

„Ideile președintelui 
Ceaușescu — se subliniază 
in prefață — sint de un 
inte.res aparte, întrucit ele 
reprezintă o bază intelec
tuală pentru adoptarea unei 
politici independente. Ex
trasele incluse în acest 
volum ilustrează atit natu
ra independentă a politicii 
românești, cit și justifica
rea ei teoretică".

Amintind că, în 1972, a 
mai publicat un volum 
din operele președintelui 
Nicoiae Ceaușescu. sub ti
tlul: „Nicoiae Ceaușescu — 
Omul, ideile sale, înfăptui
rile pe calea socialismului", 
Stan Newens continuă : 
„De Ia apariția primului 
volum, pe scena politică 
mondială au avut loc eve
nimente importante, fată de 
care România a luat atitu
dine. Conducătorul Româ
niei a continuat să acțio
neze in favoarea păcii, a 
destinderii, pentru un acord 
international asupra redu
cerii tensiunii și pentru în
cetarea cursei înarmărilor. 
El a reafirmat fără încetare 
necesitatea reducerii chel
tuielilor militare, a stabi
lirii unor zone lipsite de 
arme nucleare, necesitatea 
împiedicării proliferării ar
melor nucleare, a retragerii

cu ima- 
momenteinfățișind

trecutul revoluționar 
președintelui Nicoiae

trupelor staționate peste 
hotare și a rezolvării dis
putelor internaționale prin 
mijloace pașnice. 
Opinia sa că men
ținerea blocurilor 
militare rivale re
prezintă un ana
cronism a fost 
prezentată, de a- 
semenea, în nu
meroase ocazii.

în special în ce 
privește proble
ma Orientului 
Mijlociu, el a a- 
doptat o atitudine 
deosebit de ac
tivă.

P r 
tele 
crede 
tatca 
pașnice între țări 
in domeniile eco
nomiei. științei și 
tehnologiei. Exis
tența unor siste
me sociale dife
rite nu este, după 
părerea sa, un 
obstacol serios. 
Din punctul său 
de vedere, funda
mentală este 
precierea că nici 
un stat nu are 
dreptul de a in
terveni in aface
rile interne ale 
altui stat.

Pentru a pro
mova obiectivele 
internaționale ale 
guvernului său și 
pentru a cultiva 
înțelegerea și bu
năvoința interna
țională — arată 
— președintele 
a continuat să se intilneas- 
că cu oameni de stat 
străini atit in țările aces
tora, cit și in România, 
cu fiecare prilej posibil. 
Lista acestora este ului
toare.

Volumul prezentat pri
vește in mod inevitabil 
profund politica externă a 
României — față de secu
ritatea europeană, destin
dere. Orientul Mijlociu, 
propunerile pentru o nouă 
ordine economică interna
țională și multe alte pro
bleme internaționale. O se
rie de extrase provin din 
declarații care se ocupă de 
probleme interne vitale, 
care au inclus dificultățile 
create de inundații și cu
tremur în ultimii cîțiva ani. 
în ciuda acestora. România 
a reușit să mențină înre-

e ș e d i n- 
Ceaușescu 

în necesi- 
cooperării

a-

gistrarea unor realizări re
marcabile în domeniul eco
nomic. Mai mult, cine nu 
cunoaște eforturile imense 
depuse pentru a se întrona 
egalitatea si armonia între 
diferitele naționalități con
locuitoare din România nu 
poate pretinde că a abordat 
problema cu imparțialitate. 
România promovează o po
litică foarte progresistă față 
de minoritățile naționale.

Declarațiile președintelui 
Ceaușescu asupra tuturor 
acestor probleme — con
chide Stan Newens — me
rită cea mai atentă exami-

NICOUI CIÂOȘESCW 
The Effort to Creole 
o Modem Romania i

poarelor împotriva impe
rialismului. colonialismului 
si rasismului : activitatea 
neobosită a secretarului ge
neral al partidului nostru 
pentru afirmarea drepturi
lor suverane ale statelor și 
rolului țărilor mici și mijlo
cii. pentru stabilirea de 
relații noi, democratice în
tre , state : sprijinirea lup
tei tinerelor state pentru 
dezvoltarea de sine stătă
toare, pentru înlăturarea 
oricăror forme ale domina
ției străine ; încrederea in 
triumful ideilor păcii și so
cialismului.

După o scurtă 
istorie a mișcării 
muncitorești din 
tara noastră pină 
în anul 1948, în 
care se reliefea
ză îndelungata 
activitate revolu
ționară a preșe
dintelui 
Ceaușescu, 
inserate 
largi din 
șefului : 
român 
tradițiile 
ționare și 
tice ale 
muncitoare, țără
nimii și armatei 
române, ale în
tregului popor ro
mân.

Un Întreg capi
tol este consacrat 
activității Parti
dului Comunist 
Român de-a lun
gul istoriei sale, 
subliniindu-se mi
siunea istorică și 
marile responsa
bilități pe care și 
le-a asumat 
de 
mân, 
torul

Nicoiae 
, sint 
extrase 

opera 
statului 
privind 
revolu- 
patrio- 
clasei

fată 
ro- 
vii-

Edited $rtd Intfaduved

poporul
, fată de

ltfi.
acest con- 

volumul de
al cincilea 

al său

autorul
Ceaușescu

nare. Mai ales în lumina 
vizitei sale de stat în Ma
rea Britanic".

în cele 11 capitole ale 
volumului sint expuse prin
cipiile politicii externe ale 
partidului si statului 
tru, pozițiile fată 
ci palele probleme 
tii internaționale, 
carii comuniste si 
resți.

Volumul ilustrează con
tribuția creatoare a preșe
dintelui Nicoiae Ceaușescu 
la dezvoltarea socialismului 
științific și aplicarea crea
toare a materialismului dia
lectic si istoric Ia condițiile 
specifice ale României, ro
lul conducător al Partidu
lui Comunist Român în so
cietate^ românească con
temporană. democrația so
cialistă, politica națională a 
P.C.R. și concepția sa des
pre rolul națiunii in- socia
lism. sprijinirea luptei po~

nos- 
de prin- 
ale vie- 
ale miș- 
muncito-

dică 
capitol 
dezvoltării econo
mice a tării noas
tre. în centrul că
reia se află in

dustrializarea socialistă, 
prin folosirea tuturor con
dițiilor interne și externe 
favorabile înfăptuirii aces
tui obiectiv. Sînt inserate 
pasaje din cuvîntările și 
declarațiile tovarășului 
Nicoiae Ceaușescu ilustrînd 
politica României in fa
voarea adîncirii și intensi
ficării cooperării economi
ce internaționale prin a- 
doptarea de măsuri care 
să impulsioneze schimburi
le economice și comerciale 
cu toate țările lumii.

Mal multe capitole sint 
consacrate politicii externe 
și activității României pe 
plan internațional în sluj
ba promovării conlucrării 
pașnice și dezvoltării coo
perării între națiuni, in in
teresul lor și al păcii mon
diale. Sînt prezentate ex
trase care sintetizează

principiile politicii externe 
românești, rolul statelor 
mici și mijlocii în regle
mentarea problemelor in
ternaționale, atitudinea ță
rii noastre față de rolul 
Organizației Națiunilor U- 
nite ca for politic mondial 
al statelor menit să apere 
pacea și securitatea popoa
relor.

Numeroase pagini sint 
consacrate relațiilor Româ
niei cu toate țările socia
liste. relațiilor P.C.R. cu 
celelalte partide comuniste 
și muncitorești din lume. 
Raporturile tot mai ample 
ale României cu toate sta
tele lumii, indiferent de 
sistemul lor social, sint. de 
asemenea, bogat exempli
ficate cu extrase din decla
rațiile prilejuite de vizitele 
in România ale unor șefi 
de stat din diferite conti
nente. precum și de vizi
tele in străinătate, ale tova
rășului Nicoiae Ceaușescu. 
Un accent deosebit se pune 
pe acele aprecieri ale pre
ședintelui României privind 
necesitatea dezvoltării le
găturilor și conlucrării din
tre țările in curs de dez
voltare. în acest context, 
cartea acordă spatii largi 
prezentării conceptului pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu 
privind instaurarea în lume 
a unei noi ordini economi
ce internaționale, de care 
să beneficieze atit țările in 
curs de dezvoltare, cit și 
cele dezvoltate, indiferent 
de sistemul social si regi
mul lor politic.

Este amplu reliefată con
cepția României privind 
destinderea internațională 
care — se arată in volum 
— este privită în relație 
strinsă cu necesitatea între
prinderii de măsuri efi
ciente care să ducă la rea
lizarea securității europene, 
la dezarmare, și in primul 
rind la dezarmarea nu
cleară.

„Consider că președintele 
Nicoiae Ceaușescu se bucu
ră in Marea Britanie și în 
lume de o mare popularita
te și de o poziție unică in 
politica mondială, ceea ce-i 
conferă posibilitatea unică 
de a-și aduce o contribu
ție substanțială la orienta
rea pe un curs pozitiv a 
politicii mondiale și la rea-? 
lizarea destinderii" — ne-a 
declarat dl. Stan Newens 
după apariția volumului in 
librăriile britanice.

„Am găsit de cuviință că 
este bine să fie publicată o 
nouă ediție mai completă a 
cuvintărilor si declarațiilor 
președintelui Nicoiae 
Ceaușescu. pentru a contri
bui la înțelegerea mai bună 
a politicii românești". Pu
blicarea noii ediții a deve
nit necesară, evident, dat 
fiind marele interes stîrnit 
de vizita președintelui 
Nicoiae Ceaușescu în Ma
rea Britanie.

Deschiderea Tîrgului 
internațional 

de la Poznan
Pavilionul României vizitat 
de conducători de partid 

și de stat ai R. P. Polone
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

11 iunie s-a deschis la Poznan a 50-a 
ediție jubiliară a Tîrgului internațio
nal. Firmele românești prezintă pen
tru a 23-a oară la această presti
gioasă manifestare expozițională, pe 
o suprafață de circa 1 000 mp, o va
riată selecție de produse din indus
triile de mașini-unelte și instalații, 
electronică, energetică, utilaj petro
lier, petrochimică.

Pavilionul românesc a fost vizitat 
de tovarășii Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P.. Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Polone, de mem
bri ai Biroului Politic al Comitetului 
Central al P.M.U.P., de viceprim- 
miniștri ai guvernului polonez.

întîmpinind pe înalții oaspeți, tova
rășul Mihail Florescu. ministrul in
dustriei chimice, conducătorul dele
gației române la cea de-a 50-a ediție 
jubiliară a Tîrgului internațional de 
la Poznan, a transmis din partea to
varășului Nicoiae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, un mesaj cordial și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire tovarășului Edward Gierek, 
de succes poporului polonez in edifi
carea societății socialiste dezvoltate.

Tovarășul Edward Gierek. prim- 
secretar al C.C. a! P.M.U.P., a adre
sat. Ia rindul său. cele mai cordiale 
urări de sănătate și fericire tovară
șului Nicoiae Ceaușescu. precum și 
de prosperitate și noi succese po
porului român în înflorirea multila-, 
terală a României socialiste.

Ambasadorul României 
în Luxemburg 
și-a prezentat 

scrisorile de acreditare
LUXEMBURG 12 (Agerpres). — La 

12 iunie a.c„ Marele Duce Jean de 
Luxemburg a primit pe Iulian Vă- 
părel, noul ambasador extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Marele Ducat de 
Luxemburg, care și-a prezentat scri
sorile de acreditare.

Cu acest prilej, din partea to
varășului Nicoiae Ceaușescu, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și a tovarășei Elena Ceaușescu, 
ambasadorul român a transmis Ma
relui Duce Jean de Luxemburg și 
Marii Ducese Josephine Charlotte 
un călduros mesaj și cele mai bune 
urări de sănătate și fericire perso
nală, precum și de prosperitate po
porului luxemburghez prieten.

Adresind călduroase mulțumiri 
pentru mesajul primit, Marele Duce 
Jean de Luxemburg și Marea Duce
să Josephine Charlotte au rugat să 
se transmită tovarășului Nicoiae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai bune urări de 
sănătate, fericire personală și succes, 
împreună cu înaltele sentimente de 
stimă și prețuire față de poporul ro
mân prieten.

După ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare, a avut loc o con
vorbire desfășurată intr-o atmosferă 
cordială, in cadrul căreia s-au relie
fat dezvoltarea constantă pe care au 
inregistrat-o raporturile bilaterale 
româno-luxemburgheze, ca urmare a 
schimbului de vizite la nivel inalt și 
necesitatea intensificării eforturilor 
tuturor statelor pentru consolidarea 
destinderii și colaborării internațio
nale.

Sesiunea specială a Adunării Generale a O N U.

„înfăptuirea dezarmării este indisolubil 
legată de obiectivele dezvoltării"

• 40 la sută din cheltuielile mondiale pentru cercetare și 
50 ia sută din cadrele științifice și tehnice sint folosite pen
tru producția de armament • Flecare miliard de dolari alo
cat în domeniul educației ar asigura cu 30 000 mai multe 
locuri de muncă decit dacă această sumă este folosită pentru 

înarmări
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— De la trimisul special, Corneliu 
Vlad : Vorbind în Comitetul plenar 
al sesiunii speciale a O.N.U. consa
crată dezarmării, Bradford Morse, 
directorul Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.), 
a declarat că problema aflată în 
dezbaterea sesiunii „este în mod e- 
vident și inseparabil legată de obiec
tivele dezvoltării". El a citat in acest 
sens o serie de exemple.

Astfel, a relevat vorbitorul, reali
zarea unui număr de opt proiecte în
făptuite de P.N.U.D. in țări in curs 
de dezvoltare valorează mai puțin 
decit un sfert din costul unui sin
gur bombardier strategic.

Progresele pe calea dezvoltării de
pind de o creștere sănătoasă a e- 
conomiei mondiale, a spus el, subli
niind. in continuare, că producția pe 
scară largă și comerțul cu arme a- 
duc prejudicii evidente unui aseme
nea curs de dezvoltare a economiei ' 
mondiale. Producția de armament, a

continuat Bradford Morse, consumă 
masiv resursele naturale, îndeosebi 
rezervele de energie și materii pri
me, ca și resursele tehnologice — 
40 la sută din cheltuielile mondiale 
pentru cercetare și 50 la sută din ca
drele științifice și tehnice existente 
pe plan mondial. Cheltuielile mili
tare sint „elementul inflaționist cel 
mai important" și o frină serioasă in 
calea combaterii șomajului. El a a- 
preciat că fiecare miliard de dolari 
alocat în domeniul educației ar a- 
sigura cu 30 000 mai multe locuri de 
muncă decit dacă această sumă este 
folosită pentru înarmări. Atit dez
armarea, cit și dezvoltarea — a spus 
el — sint confruntate cu problem» 
dificile de ordin tehnic și cu pro
bleme delicate de natură politică. 
Problemele tehnice pot fi soluționa
te prin creativitate, cele politice prin 
convenirea de acorduri. „Pentru a 
trăi, a conchis directorul P.N.U.D., 
lumea trebuie să înfăptuiască dez
armarea, pentru a trăi in demnitate, 
trebuie să se dezvolte".

SESIUNEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
AL PROGRAMULUI NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE
Pe ordinea de zi — masuri pentru sprijinirea eforturilor țârilor 
in curs de dezvoltare de ridicare a nivelului lor economic și 

social
GENEVA 12 (Agerpres). — Luni 

au inceput la Geneva lucrările celei 
de-a 25-a sesiuni a Consiliului de 
administrație al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), organism ce concentrează 
in cea mai mare măsură, in sistemul
O. N.U.. asistența destinată dezvoltă
rii. Pe ordinea de zi a sesiunii fi
gurează 22 de puncte care privesc 
întreaga gamă de preocupări a
P. N.U.D. în perioada actuală.

în contextul eforturilor care se 
depun pe plan internațional pentru 
edificarea noii ordini economice si 
politice internaționale și pentru era
dicarea fenomenului subdezvoltării, 
actualele dezbateri ale Consiliului de 
administrație al P.N.U.D. îmbracă o 
semnificație specială. Ele sînt desti
nate desfășurării unor eforturi co
lective a căror rezultantă trebuie să 
o constituie găsirea, celor mai potri
vite soluții practice pentru creșterea 
rolului P.N.U.D. în sprijinirea efor
turilor proprii ale țărilor în curs de 
dezvoltare de ridicare a nivelului lor 
economic și social. în acest cadru, o 
importanță deosebită o vor avea dez
baterile la punctele privind rolul 
și activitățile P.N.U.D., punerea în 
practică a rezoluției O.N.U. referi
toare la restructurarea sectoarelor

economic și social din sistemul Na
țiunilor Unite, cooperarea tehnică 
între țările in curs de dezvoltare, 
activitățile de cooperare tehnică ale 
Organizației Națiunilor Unite, exa
minarea raportului de activitate a 
P.N.U.D. pentru anul 1977 și aproba
rea fondurilor pentru anul 1979, 
printre care și cele care privesc ac
tivitatea Centrului demografic 
O.N.U.-România (C.E.D.O.R.). cu se
diul la București.

în cuvintul său introductiv, direc
torul general al P.N.U.D. sub
linia că P.N.U.D., ca cel mai 
important mecanism pentru acor
darea de asistență destinată dez
voltării, este gata să examineze con
tribuția pe care și-o poate aduce la 
procesul dezvoltării in viitorul dece
niu. într-un sistem restructurat al 
O.N.U. dedicat dezvoltării, in con
textul unei noi strategii internaționa
le. orientată mai eficient pentru a 
răspunde nevoilor cooperării dintre 
state.

în cadrul ședinței inaugurale au 
fost alese și organele consiliului. Șe
ful delegației tării noastre. Ion Po
pescu. a fost ales. în unanimitate, 
vicepreședinte al Consiliului de ad
ministrație al P.N.U.D.

ORIENTUL MIJLOCIU
• O cuvîntare a președintelui Egiptului ® Reuniune la Beirut 

pentru examinarea situației din sudul Libanului

Londra se pregătește să întîmpine, cu cele mai înalte onoruri, 
pe președintele Nicoiae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu

MOSCOVA

LONDRA 12 (Agerpres). — Cores
pondentă specială : Londra a îmbră
cat haine de sărbătoare si este gata 
să primească pe inaltii soli ai po
porului român — președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu. impreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. care, la in
vitația reginei Elisabeta a II-a și a 
ducelui de Edinburgh, vor intreprin- 
de, incepind de marți, o vizită ofi
cială de stat in Regatul Unit al Marii 
Britanii si Irlandei de Nord.

Arterele principale din centrul 
Londrei sînt împodobite cu dra
pelele de stat ale României și 
Marii Britanii, care flutură de mai 
multe zile pe principalele edificii și 
instituții guvernamentale. în locurile 
de mare interes și afluență publică, 
mari panouri anunță pe londonezi că, 
la 13 iunie, sosesc in vizită oficială 
de stat in Marea Britanie distinși 
oaspeți din România, care vor fi in- 
timpinați in gara Victoria de regina 
Elisabeta a II-a și conduși, apoi, cu 
cele mai inalte onoruri pină la Pala
tul Buckingham, ce le-a fost rezervat 
drept reședință. Mii de londonezi au 
avut deja prilejul de a asista sîm- 
bătă dimineața. înainte de revărsatul 
zorilor, la o repetiție generală a 
ceremonialului primirii pe întreg 
traseul, pavoazat sărbătorește.

Așteptată cu cel mai viu interes 
și apreciată unanim drept un mo
ment istoric în evoluția pozitivă, con
tinuu ascendentă, a raporturilor de 
colaborare pe multiple planuri din
tre România și Marea Britanie — 
așa cum se degajă pregnant din 
declarațiile făcute reprezentanților 
presei române de membri ai guver
nului, ca și de numeroase perso
nalități ale vieții politice, culturale 
și ale cercurilor de afaceri din Lon
dra — vizita oficială de stat a pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu și a to
varășei Elena Ceaușescu în Marea 
Britanie prilejuiește ample manifes
tări de stimă și adincă prețuire la a- 
dresa României, la adresa puternicei 
personalități internaționale a șefului 
ștatului român — a cărui activita
te neobosită, pusă in slujba păcii, 
înțelegerii și colaborării intre națiu
nile lumii, este bine cunoscută în 
Anglia.

Marele cotidian londonez „TIMES" 
• dedicat o pagină întreagă persona
lității președintelui României socia
liste, tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
unor aspecte majore ale dezvoltării 
României contemporane.

Ziarul publică trei mari articole, 
două dintre ele încadrind portretul 
președintelui României. „Este de aș
teptat, scrie Melvin Stockwood, ca 
sosirea președintelui Ceausescu să 
ducă Ia o îmbunătățire a sistemului 
de relații dintre cele două țări ale 
noastre. Am făcut citeva vizite in 
România. Este o țară frumoasă și 
m-am atașat de acești oameni, care se 
pare că au multe din caracteristicile 
noastre naționale", scrie autorul ar
ticolului. care continuă : „Indiferent 
dacă sintem sau nu in favoarea 
unei economii comuniste, există o 
îmbunătățire remarcabilă în stan

partea celor care luptă pentru liber
tate. pace si independentă națională".

La Conferința pentru securitate și 
cooperare in Europa de la Helsinki 
si la reuniunea de la Belgrad — se 
arată in articol — România a subli
niat în mod repetat că nu poate e- 
xista o adevărată securitate in Euro
pa sau in lume atit timn cit cursa 
înarmărilor continuă si cit forțe și 
baze militare opuse sînt menținute 
pe teritoriul unor state europene.

în zona lumii in care se află, 
România a luat inițiative pentru 
transformarea Balcanilor, în trecut o 
arenă de conflicte. într-o zonă a pă

Ample relatări ale ziarelor și posturilor de radio 
britanice, consacrate României și personalității 

șefului statului român
dardul de viață de cind președintele 
Ceaușescu a venit în fruntea statu
lui. România devine o țară cu una 
dintre cele mai puternice economii 
din Europa de răsărit, cu un ritm 
de dezvoltare de peste zece la su
tă".

Relatind despre eforturile de in
dustrializare a țării noastre, autorul 
relevă : „în 1950 trei pătrimi din 
populația muncitoare se afla în 
mediul rural. Astăzi cota este "de 
circa 40 la sută. Din nou s-a reali
zat o îmbunătățire remarcabilă in 
construcția de locuințe, în învățămint 
și serviciile medicale".

într-un amplu articol intitulat 
„România — Independență bazată pe 
o politică progresistă", săptămînalul 
„TRIBUNE" abordează pe larg as
pecte ale politicii externe a țării 
noastre, subliniind că, la baza aces
teia. se află concepția potrivit că
reia numai relațiile fondate pe depli
na egalitate în drepturi, intre toate 
statele, pe respectul independenței 
și suveranității naționale și pe nea
mestecul in treburile interne pot să 
asigure o cooperare durabilă și rod
nică intre națiuni. Consemnind rela
țiile bune pe care România le între
ține cu statele din diverse regiuni 
ale globului, săptămînalul britanic 
subliniază că „politica externă a 
României este bazată ferm pe spri
jinirea regimurilor progresiste din 
lume și pe împotrivirea față de cele 
represive... ea se situează ferm de

cii si cooperării — o sarcină deloc 
ușoară într-o regiune cu țări atit de 
diferite.

„Astfel de inițiative pozitive vizind 
o mai bună cooperare și dezarmare, 
atît în Balcani, cit si in lume, au fost 
susținute in repetate rinduri de pre
ședintele Ceaușescu si sint reluate 
la sesiunea specială a Națiunilor 
Unite pentru dezarmare" — relevă 
In incheiere articolul.

în numărul său de luni, cotidianul 
„THE GUARDIAN" publică două 
relatări din. București ale ziaristei 
Hella Pick. in. care sint evidențiate 
direcții ale politicii externe româ
nești si preocupările pe plan econo
mic ale tării noastre.

Sub genericul „ROMANIA ȘI 
PREȘEDINTELE CEAUȘESCU". pos-

tul de radio B.B.C. a difuzat o emi
siune elogioasă la adresa tării noas
tre. realizată de un trimis special al 
său care ne-a vizitat de curind tara. 
Cu exemplificări concrete din jude
țul Brașov, emisiunea a înfățișat po
litica justă a partidului și guvernului 
României socialiste in problema 
naționalităților. subliniind că o 
ilustrare a acestei politici o con
stituie și modul in care, in județul 
Brașov, muncesc laolaltă români, ma
ghiari și germani pentru dezvoltarea 
economică si socială a patriei comune. 
Au fost prezentate unități industriale 
noi. măsurile economice și financiare 
adoptate recent in țara noastră, re- 
levindu-se. totodată, că în relațiile 
sale economice externe. „România se 
pronunță pentru o cooperare econo
mică reciproc avantajoasă". Consem
nind legăturile comerciale externe 
ample ale României și marile posibi
lități de care dispune țara noastră în 
domeniul schimburilor comerciale in
ternaționale, emisiunea postului de 
radio britanic a evidențiat, de aseme
nea. „seriozitatea reprezentanților co
merciali români, respectarea cu mi
nuțiozitate a contractelor semnate. 
„Contractele încheiate în ultimii 
zece ani. de pildă, cu Marea Britanie 
— s-a relevat in cadrul emisiunii 
B.B.C. — au impulsionat tradiționa
lele legături de cooperare româno- 
britanice în domeniul aviației".

In cadrul emisiunii s-a subliniat, 
de asemenea, „caracterul deschis" al 
politicii externe a României, apre- 
ciindu-se că „România este un foarte 
bun partener".

Tot luni, televiziunea britanică a 
transmis un film despre personali
tatea politică a președintelui Nicoiae 
Ceaușescu.

Adunare consacrată 
împlinirii a 45 de ani 

de la crearea
Comitetului national 

antifascist din România

CAIRO 12 (Agerpres). — într-o cu
vîntare rostită la baza aeriană Bel- 
beis, din zona Canalului Suez, pre
ședintele Egiptului. Anwar El Sadat, 
a apreciat că procesul de pace în 
Orientul Mijlociu declanșat prin ini
țiativa sa „are nevoie de timp". „Ini
țiativa mea de pace nu a eșuat, ci 
a ciștigat perspective tot mai vaste 
și mai profunde. Voi merge pină la 
capătul pămîntului pentru a ajunge 
la o pace bazată pe dreptate. Aș fi 
un trădător pentru tara mea dacă 
nu as încerca să stabilesc pacea și 
să cruț astfel singele ofițerilor și 
soldaților egipteni. Inima și sufletul 
Egiptului sint deschise și receptive 
oricăror elemente noi în poziția Is
raelului. Le vom examina și pe baza 
lor vom stabili o pace justă", a spus 
Anwar El Sadat.

„Sintem dispuși să dăm Israelului 
pacea și securitatea, dar nu vom 
ceda nici o fișie din teritoriul nostru. 
Inițiativa mea nu are nimic comun 
cu o pace separată cu Israelul", a 
conchis președintele Egiptului.

BEIRUT 12 (Agerpres). — Luni, la 
Beirut a avut loc o reuniune a pre
ședintelui Libanului, Elias Sarkis, 
cu premierul Selim Al-Hoss și Fuad 
Boutros, vicepremier, ministru de ex
terne și al apărării. A fost exami
nată situația actuală din sudul Liba
nului în perspectiva retragerii, înce- 
pind de la 13 iunie, a trupelor israe- 
liene din această parte a țării. Au 
fost dezbătute, de asemenea, proble
mele legate de asigurarea securității 
în regiunea de sud a Libanului și 
măsurile ce se impun în această 
direcție.

Deschiderea unei expoziții de carte 
științifică românească

Luni s-a deschis în clădirea vesti
tei „Biblioteci științifice" a Marii 
Britanii o expoziție de carte științi
fică românească. Sint expuse citeva 
sute de cărți de matematică, fizică, 
biologie, medicină si economie care 
înfățișează activitatea de cercetare 
științifică pusă in slujba dezvoltării 
economice si sociale a României. La 
loc de frunte sint expuse cărțile 
„Economia României în opera pre
ședintelui Nicoiae Ceaușescu" și lu
crarea tovarășei acad. dr. ing. Elena

Ceaușescu „Cercetări In domeniul 
sintezei și caracterizării compușilor 
macromoleeulari". ambele editate de 
Academia Republicii Socialiste Româ
nia.

Ample panouri de fotografii si dia
pozitive ilustrează bogata activitate 
de cercetare din cele mai diferite do
menii ale stiintei. într-un stand 
aparte aP expoziției, vizitatorii pot 
vedea peste 30 de titluri de lucrări 
științifice românești traduse de edi
tura britanică ..Abacus".

MOSCOVA 12 — Corespondentul 
Agerpres, M. Coruț, transmite : Sub 
auspiciile Uniunii asociațiilor sovie
tice de prietenie și relații culturale 
cu străinătatea, Asociației de priete
nie sovieto-română (A.P.S.R.) și Co
mitetului sovietic al veteranilor de 
război, la 12 iunie a avut loc. la Mos
cova. o adunare consacrată împli
nirii a 45 de ani de la crearea Co
mitetului național antifascist din 
România. Cu acest prilej, au fost 
evocate momente ale luptei duse, 
sub conducerea P.C.R.. de forțele 
patriotice, democratice și antifasciste 
din România împotriva pericolului 
fascist și a războiului, înfățișîrtdu-se, 
în acest context, activitatea organi
zațiilor antifasciste din tara noastră.
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Integritatea teritorială a Namibiei 
nu poate fi negociată

Comunicatul reuniunii la nivel înalt a țârilor africane „din 
prima linie*'

LUANDA 12 (Agerpres). — Dumi
nică. in capitala Angolei, la înche
ierea reuniunii la nivel inalt a ță
rilor africane „din prima linie" 
— Tanzania. Zambia. Angola. Bot
swana și Mozambic — și o delegație 
a Organizației Poporului din Africa 
de Sud-Vest, condusă de Sam Nu- 
joma, președintele S.W.A.P.O. — con
sacrată Namibiei — a fost dat publi
cității un comunicat in care partici- 
panții și-au reafirmat sprijinul moral, 
politic, diplomatic și material pentru 
S.W.A.P.O. Țările africane „din prima 
linie", se spune in comunicat. își ex
primă satisfacția pentru succesele ob
ținute de S.W.A.P.O. în Namibia,

care au obligat Africa de Sud să ac
cepte dreptul poporului namibian la 
autodeterminare și la independentă. 
Totodată, se relevă că țările africane 
„din prima linie" iși manifestă îngri
jorarea față de ultimele manevre ale 
regimului rasist al Africii de Sud de 
a împărți Namibia prin anexarea te
ritoriului orașului-port Walvis Bay. 
Comunicatul menționează că integri
tatea teritorială a Namibiei nu poate 
fi negociată și lansează un apel co
munității internaționale, și îndeosebi 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
pentru a se pronunța in acest sens 
și a asigura retrocedarea teritoriului 
Walvis Bay Namibiei.
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agențiile de presă
Ședințe C.A.E.R. La Varna a 

avut loc ședința a 48-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru industria 
de petrol și gaze. Comisia a analizat 
probleme care decurg din realizarea 
Programului special de colaborare 
pe termen lung în domeniul combus
tibililor și energiei, fiind convenite 
acțiuni de colaborare in scopul creș
terii extracției de țiței și gaze in ță
rile membre ale C.A.E.R. Lucrările 
ședinței au fost prezidate de tovară
șul Vasile Patilineț, ministrul mi
nelor. petrolului și geologiei.

La Moscova a avut loc ședința a 51-a 
a Comisiei permanente C.A.E.R. pen
tru industria carboniferă. Comisia a 
examinat probleme privind coordo
narea planurilor economice naționale 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. în 
domeniul industriei carbonifere pe 
perioada 1981—1985 și a adoptat pro
punerile privind direcțiile principa
le ale colaborării tehnico-știintifice.

Intr-un discurs rostit la ° 
ședință lărgită a activului de partid

din orașul Nampo, Kim Ir Sen, se
cretar general al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, a arătat că ne
cesitățile dezvoltării economiei pre
supun creșterea și diversificarea ac
tivității de comerț exterior. Kim Ir 
Sen a subliniat, in context, că spo
rirea volumului schimburilor comer
ciale depinde in mare măsură de 
creșterea numărului de nave și a to
najului flotei comerciale a țării.

In cadrul manifestărilor orga
nizate in Egipt cu prilejul celei 
de-a 60-a aniversări a constitui
rii statului national unitar ro
mân, la casa de cultură „Ate
lier" din Alexandria a avut loc 
o seară culturală cu tema „Româ
nia, tară a turismului".

De asemenea, ziaristul egiptean 
Samir Abdel Meguid, care ne-a 
vizitat recent tara, a vorbit la 
posturile de radio despre Româ
nia.

transmit:
Reuniune. Sk°plie>in Iu

goslavia, au inceput lucrările unei 
reuniuni la care iau parte reprezen
tanți ai societăților de Cruce Roșie 
și Semilună Roșie din țările balca
nice, inclusiv din țara noastră, avind 
ca temă „Dreptul internațional u- 
manitar".

Protest. Pesf-G 3° de organizații 
democratice din Frankfurt și landul 
vest-german Hessa au lansat un apel 
pentru organizarea, la 17 iunie, a u- 
nei demonstrații de protest împotriva 
desfășurării in acest oraș, la data 
amintită, a întilnirii anuale a Parti
dului Național Democrat (neonazist).

Naufragiu. Autoritățile aus
traliene au lansat luni ample ope
rațiuni de cercetare in vederea sal
vării eventualilor supraviețuitori ai 
naufragiului navei indiene de cerce
tări „Catrina", care s-a scufundat în 
noaptea de duminică la circa 650 mile 
est de localitatea Carnarvon, de pe 
coasta de vest a Australiei.
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