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Acum, în plină vară Intr-o deplină unitate de gind Uniți în dragostea
r

FIECARE ZI ÎSI DUBLEAZĂ VALOAREA
Apropierea sfârșitului de semestru 

coincide cu intensificarea la maxi
mum a activității din domeniul in
vestițiilor. pe șantiere acordindu-se 
acum prioritate absolută urgentării 
lucrărilor de construcții si montaj, 
efectuării riguroase a probelor meca
nice si tehnologice in scopul punerii 
în funcțiune a tuturor capacităților 
productive planificate. Acestea sînt. 
laconic prezentate, exigențele sub 
care se desfășoară in aceste zile 
munca constructorilor si montori lor. 
activitatea beneficiarilor și a celor
lalți factori cu răspunderi directe in 
acest domeniu de 
maximă impor
tantă pentru eco
nomie. După cum 
este cunoscut, o- 
biectivelc progra
mului de Investi
ții din acest an 
sînt mari si com
plexe. Amploarea 
lor este. în pri
mul rind. ilustra
tă de volumul de 
lucrări prevăzut, 
considerabil spo
rit comparativ cu oricare din anii an
teriori ; în al doilea rind. de numă
rul mare de capacități de producție 
importante care urmează să fie puse 
în funcțiune — 610 industriale si 55 
agrozootehnice si de îmbunătățiri 
funciare.

Chiar si un succint tur de orizont 
demonstrează că pe multe șantiere se 
muncește cu hărnicie, în ritm susținut, 
pentru intensificarea ritmului lucră
rilor. Să concretizăm : pe șantierele 
combinatelor de utilai greu din Iași. 
Cluj-Napoca si Craiova. Combinatu
lui siderurgic din Călărași. Combi
natului petrochimic Năvodari si al
tele. unde au fost adoptate in ultima 
vreme măsuri ample, oe multiple 
planuri. în scopul asigurării integrale 
a forței de muncă, folosirii ratio
nale a acesteia si a utilajelor de exe
cuție din "dotare, aprovizionării rit
mice, in flux continuu, cu materiale, 
deschiderii unor largi fronturi de lu
cru pentru intensificarea montajului 
tehnologic, constructorii și mon- 
torii au luat un avans apreciabil 
la executarea lucrărilor. De o aten
ție specială s-a bucurat problema 
asigurării integrale utilajelor si

echipamentele tehnologice. Pentru a 
se preveni neajunsurile manifestate, 
nu o dată, anterior, în această impor
tantă problemă, colectivele de con
structori si montori de pe numeroase 
șantiere au pus bazele unui contact 
mai strîns cu fiecare furnizor în 
parte, vizind cunoașterea mai îndea
proape a stadiului de execuție si de 
livrare. în condiții calitative supe
rioare. a tuturor utilajelor progra
mate. în același timp, colaborarea cu 
fiecare beneficiar de investiții a fost 
întărită, stabilindu-se concret modul 
în care aceștia vor participa la mon-

....-r-        ~U ~      I    finiți

INVESTIȚIILE______  * primului semestru

• Stadiul si ritmul lucrărilor9

• Preocupări și direcții de acțiune

taiul tehnologic într-o măsură mai 
mare decât in prezent.

Bineînțeles, asemenea preocupări si 
eforturi, care pot fi întâlnite pe un 
mare număr de șantiere, au dat re
zultatele așteptate. Astfel, pe par
cursul acestui semestru au initrăt in 
funcțiune la termen și în avans zeci 
si zeci de obiective si capacități pro
ductive importante din industria 
chimică, metalurgie, industria con
strucțiilor de mașini, industria ușoară, 
economia forestieră si industria ma
terialelor de construcții, care produc 
acum din Plin.

Pe de altă parte, alte zeci de obiec
tive si capacități noi. la care se 
adaugă si o serie de restante din lu
nile anterioare, urmează sâ-si facă 
debutul productiv potrivit planului, in 
perioada imediat următoare. Dacă ți
nem seama că pe cele mai multe 
șantiere, pentru trecerea cu succes a 
examenului de punere în funcțiune, 
în primul rind mai este dc montat 
un volum important de utilaje teh
nologice. ne putem face o ima
gine destul de cuprinzătoare asuora 
sarcinilor si direcțiilor principale de 
acțiune de maximă actualitate : ritm

de lucru rapid. în creștere de la o zi 
la alta, calitate ireproșabilă a lucră
rilor. indiferent că este vorba 
montarea unor utilaje de zeci si 
de tone sau de diferite piese 
minte.

Prima si cea mai importantă __
diție pentru finalizarea la timp a 
noilor investiții o constituie INTEN
SIFICAREA RITMULUI DE MON
TAJ AL UTILAJELOR TEHNOLO
GICE. Și aceasta cu atît mai mult cu 
cit, din diferite motive, în prezent 
mii de tone de utilaje și echi
pamente tehnologice se află in 

continuare aglo
merate în depozi
tele șantierelor si 
nu montate în 
halele productive, 
asa cum era fi
resc si necesar. 
Consecințele unei 
asemenea nedo
rite situații sînt 
cu atît mai, se
rioase. cu cit pe 
multe șantiere ur
mează să soseas
că. în zilele si 

săptămînile următoare, alte însem
nate cantităti de utilaje care se cer. 
Ia rindul lor. montate fără întârziere. 
Așadar, pe șantierele Combinatului 
petrochimic Teleaien. noilor capacități 
de la Combinatul de îngrășăminte 
chimice 
binatul 
Brăila, 
reținem 
momentul de fată, nrintr-o energică 
concentrare de forte, montorii. spri
jiniți îndeaproape de beneficiari, an 
datoria să lichideze stocurile actuale 
Si să recupereze restantele la lucră
rile de montaj, să se încadreze cu 
strictete in graficele elaborate la 
obiectivele de investiții cu scadenta 
apropiată. Accentuăm sarcina benefi
ciarilor de a participa -activ, cu for
mații de lucru proprii, la montarea 
rapidă a utilajelor stocate ne șan
tiere. întrucît pe unele șantiere apar
ținând industriei chimice si indus
triei construcțiilor de mașini, benefi
ciarii respectivi nu asigură decit in

de 
sute 
mă-
con-

de
din Tumu Măgurele. Com- 
de celuloză și hirtie din 
Rafinăria din Brazi, ca să 
numai cîteva exemple. în

și de voință, întreaga țară 
apreciază cu vie satisfacție 

însemnătatea deosebită a vizitei
tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu

in Marea Britanie
Din mesajele adresate tovarășului 

Nicolae Ceaușescu
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„0 ÎNALTĂ cinstire care 
ASUPRA ÎNTREGII ȘTIINȚE

SE RÂSFRÎNGE 
ROMÂNEȘTI"
adresateTelegrame de felicitare 

tovarășei Elena Ceaușescu pentru distincțiile 
primite, pentru prețuirea de care s-a bucurat 

în timpul vizitei în Marea Britanie
IN PAGINA A IV-A

SALAJ Pe rîul Crasna s-a construit
un important baraj

Un nou obiectiv de mare impor
tanță pentru județul Sălaj a fost 
dat in folosință. Este vorba de ba
rajul de la Virșolț, de stațiile de fil
trare și pompare a apei spre Zalău 
și intr-un viitor apropiat spre ora
șul Șimleu Silvaniei. Prin intrarea 
in exploatare a acestui obiectiv, 
orașului Zalău i se asigură apă in 
cantități îndestulătoare. Miile 
locuitori ai orașului, in frunte 
constructorii, au sărbătorit 
eveniment..

Ce Înseamnă acest 
pentru județul Sălaj ? 
mul rind, fa 
orașului Zalău

de 
cu 

ieri acest
obicctiv 

în pri- 
final, 

asigura

de 5 ori mai multă apă potabilă de- 
cit are in prezent. Apoi, barajul ex
clude inundațiile terenurilor agricole 
pe care rîul Crasna — pe care este 
construit — le producea de regulă de 
două ori pe an, periclitind recolta pe 
zeci de mii de hectare in scurgerea 
sa prin județele Sălaj și' Satu Mare, 
în afară de aceasta, avantajele lacu
lui de acumulare creează posibilități 
largi de amenajare a unei zone de 
agrement cum încă județul Sălaj nu 
a avut : in plus, in anii secetoși se 
va asigura debitul necesar pentru iri
garea unor mari suprafețe agricole.

La realizarea acestei importante lu
crări au muncit, de la sfirșitul anu
lui 1976, mii de oameni cu sute de 
utilaje ale Trustului de lucrări hidro
tehnice speciale din București si e- 
chipe complexe de muncitori ale be
neficiarului — IJGCL Zalău ; a fost 
o imensă și continuă forfotă. Lucra
rea a fost executată in numai 18 luni, 
față de 27 cit se prevăzuse inițial. 
(Ion Mureșan).

de adevăr și de frumos
Poate că rîndurile 

acestea nu aduc ni
mic nou față de ceea 
ce am scris sau am 
ros>tit în interviurile 
mele cu ani și ani 
in urmă despre prie
tenia dintre artiștii 
români și maghiari 
din România, despre 
osmoza lor spirituală 
și față de mărturisi
rea-mi de credință pe 
care am semnat-o 
pentru o carte pregă
tită recent de priete
nul Miko Erwin și 
care înmănunchează, 
pe aceeași temă, gân
durile colegilor noș
tri de breaslă, ro
mâni și maghiari. în
cerc doar să siste
matizez o credință 
veche, pe care am de
prins-o de la părinții 
mei bilingvi, credință 
in care politica parti
dului a pus temeini
cie și lumină.

Așadar, noi, 
din Oradea și 
toate plaiurile 
rului, la fel cu 
artiștii din 
din întreaga 
țară, indiferent de 
limba noastră mater
nă. sintem uniți 
aceeași dragoste 
adevăr și frumos 
îmbogățirea aceleiași 
culturi socialiste, uni
ce, naționale, sub dra
pelul aceluiași crez.

Mi se pare limpede 
și simplu ca lumina 
zilei că arta este 
teren propice și 
cund pentru această 
comuniune umanistă. 
Căci oare ce altceva 
ne poate uni mai mult 
decit străvechea . și 
mereu reprimenita 
sete de frumos ? 
den este; în 
sens, un teren 
bolic : ea este 
șui in care Iosif 
can traducea cu 
măiestrie și 
din ungurește in ro
mânește și viceversa, 
fapt ce i-a adus laurii 
premiului literar Kis- 
sfaludy, cel mai pres
tigios premiu al epo
cii — iar Ady En- 
dre milita revoluțio
nar pentru libertatea 
și egalitatea tuturor 
națiunilor asuprite din 
cumplita temniță 
popoarelor, care

imperiul habșburg, 
fiind legat sufletește 
nu numai de Goga. ci 
și de al ți cărturari 
români progresiști ai 
epocii..

Această credință, de
venită, după eliberare, 
imperativ istoric, m-a 
fascinat și m-a făcut 
să traduc cu pasiune, 
din creația confrați
lor maghiari, încă din 
începuturile mele li
terare. Cea de-a doua 
poezie a mea, publi
cată in fostul. ..Alma
nah literar" din Cluj- 
Napoca, a fost o tra
ducere a unei poezii 
de Maitenyj Erik.

E adevărat că, îna-

,. Rom ân ia literară** pe 
o pagină întreagă. 
Căci Horvath Imre — 
spuneam și spun —■ 
tace parte din peisa
jul spiritual al 
dei, fără de el 
dea ar avea o 
mină sufletească 
puțin.

După reeditarea ,.Fa- 
artis- 
de pe 
mi-a 
înce- 
mi-a 

fami- 
putea

Qra- 
Ora- 

lu- 
mai

însemnări de 
Alexandru 

ANDRIȚOIU
artiștii 
de pe 
Biho- 

toți 
Ardeal, 
noastră

de
de
in

un 
fe-

Ora- 
acest 
sim- 
ora-
Vul- 

egală 
pasiune

inte de reeditarea în 
1965 a revistei „Fa
milia**, legăturile mele 
cu artiștii din Ora
dea erau mai răzlețe 
și mai întâmplătoare. 
Dintre scriitori, Mir
cea Bradu și Gheor- 
ghe Grigurcu îmi erau 
apropiați, iar dintre 
plasticieni Aurel Pop, 
pe care-1 cunoscusem 
prin intermediul ling
vistului Traian Bla- 
jovici. Prin soția sa 
care lucra la fosta 
„Casă a creației popu
lare" l-am cunoscut 
apoi pe Iosif Fekete, 
sculptor reputat, au
torul obeliscului de 
la Alba Iul ia dedicat 
tribunilor Horia, Cloș
ca și Crișan. 11 cu
noșteam, de aseme
nea, pe marele poet 
Horvath Imre, de la 
casele de creație ale 
Uniunii scriitorilor și 
l-am vizitat la Ora
dea, pe cind eram 
tinăr de tot, la el 
acasă, în spatele ac
tualului hotel 
șui Repede**, 
sesem din
sale un ciclu în „Ga
zeta literară**, ca mai 
târziu să traduc ma
siv și să-l prezint, 
așa cum se cuvine, în

mâliei**, viața 
tică a orașului 
Crișul Repede 
intrat in singe, 
tul cu încetul 
devenit atit de 
liară incit. aș 
scrie o carte întreagă 
despre ea. Familiară, 
pentru că noi for
măm acolo o fami
lie armonioasă., indi
ferent de limba 
care ne rostim, 
dacțiile, scena, 
lierele: de pictură și 
sculptură, portativul 
ne sînt meserii 
rnune și. deși 
artiști intervin, 
peramental, 
nu țin minte să ne 
fi certat vreodată sau 
să fi avut ceva de 
împărțit. Poate doar 
pasărea de aur a 
gloriei, dar ea zbura 
mult prea deasupra 
capetelor noastre.

La fel s-a intîmplat 
cînd, mai tirziu, a 
apărut la Oradea
„Bihari Napl6“, su
pliment cultural al
ziarului „Făklya**, dar 
ca valoare intrinsecă 
egal cu revistele cele 
mai bune din 
Și în paginile 
tei publicații, ca și 
în „Familia", colabo
ratori maghiari și ro
mâni se întilnesc pe 
aceeași pagină, une
ori cu materiale spe
cial scrise, alteori cu 
reproduceri și tradu
ceri dintr-o revistă în 
cealaltă- La fel cum 
între ziarele „Crișa- 
na“ și „Făklya" există 
colaborări reciproce, 
schimburi de mate
riale și documentație.

Primul, apoi al doi
lea bust al lui Iosif 
Vulcan l-a sculptat un 
maghiar, maestrul Io
sif Fekete și nimenea

in 
Re— 
ate-

oo- 
intra 
tem- 

capricii.

țară, 
aces- 

ca

(Continuare 
în pag. a IV-a)

„Cri- 
Tradu- 

poeziile

(Continuare in pag. a Il-a)

7. Coexistența pașnică a statelor
cu orinduiri sociale diferiteVedere din municipiul Colorași S. Cristian

Fiecare produs destinat societății, imperativ major al contemporaneității

învestit cu harul frumosului
De la marea explozie in

dustrială. întâmplată în seco
lul trecut, si pină de curând, 
activitatea productivă s-a 
desfășurat în funcție de doi 
parametri fundamentali: a- 
provizionarea materială si 
creativitatea tehnologică. 
Fără ca acești parametri 
să-si fi pierdut din impor
tantă. in ultimul timp se a- 
firmă cu sporită eficientă, 
pe plan economic, factorul 
estetic conceput nu ca o 
calitate in sine, ci ca o com
ponentă cu caracter com
plex emanând din acel tip 
de proiectare specifică cu
noscut îndeobște sub denu
mirea de design.

Se știe că un produs in
dustrial se recomandă cum
părătorului nu numai prin 
performantele de ordin 
tehnic, care nici nu pot fi 
verificate întotdeauna pe 
loc. ci si prin (sau chiar in 
primul rind) înfățișa
rea exterioară. în foarte 
multe cazuri relația dintre 
cumpărător si produs are 
inițial un caracter subiec
tiv. hotărârea alegerii fiind 
consecința firească a cali
tăților de prezentare: pro
porții. culoare, finisai, orna- 
mentică. La atractivitatea 
unui produs concură si 
unele elemente auxiliare, 
dar de mare efect: amba
lajele. prospectele, recla
mele în general. Intensifi
carea comerțului interna-

tional si experiența tirguri- 
lor internaționale sau na
ționale de prezentare a pro
duselor dovedesc că psiholo
gia cumpărătorului indivi
dual se implică si in mo
mentele contractărilor de 
mari proporții, cu alte cu
vinte, problema calității es
tetice a produselor si a pre
zentării lor are un rol

desifin-ul exprimă o atitu
dine profund umanistă in 
scopul de a stabili o rela
ție armonioasă dintre util 
si estetic in condițiile unei 
depline economicități. Refe
rirea la economicitate vi
zează denunțarea unei gre
șeli destul ds răspîndite, 
aceea de a crede că este
ticul industrial este un lux

în cazul proiectării de mo
bilier nu este suficient să 
se obțină piese si ansam
bluri de calitate, este ne
cesar ca acest mobilier să 
fie dimensionat corespun
zător cu spațiul apartamen
telor aflate în construcție, 
iar repartiția sa interioară 
să permită așezarea conve
nabil funcțională a inventa-

ill iNTlMPINAREA CONFERINȚEI PE ȚARA A ARTIȘTILOR PLASTICI1

deloc neglijabil în dinamica 
economiei, modeme.

Confruntați tot mai stă
ruitor cu această problemă, 
producătorii de toate cate
goriile au simțit la un mo
ment dat nevoia creării 
unei discipline specifice 
proiectării estetice in indus
trie. Si astfel s-a născut 
design-ul.

Creație a timpurilor noas
tre. noțiunea de design are 
o sferă mult mai largă si 
un conținut mult mai dens 
decit se crede. în mod o- 
bișnuil. Confundat deseori 
cu estetica industrială, de
sign-ul nu trebuie să fie a- 
semuit cu un cosmetician 
sau cu un coafor care a- 
sigură o plăcută înfățișare.

înainte de a fi o disci
plină cu caracter aplicativ.

si că el nu poate fi obținut 
decit prin folosirea unor 
materiale scumpe si prin a- 
plicarea unor zorzoane stră
lucitoare. Diametral opus 
unei asemenea greșite con
cepții. design-ul promovea
ză o proiectare care se im
plică profund în zonele er- 
gonomicului. ale economiei 
in consumul de materiale, 
in spiritul unei vechi si cu
noscute devize: mai bun. 
mai ieftin si mai; frumos.

Dar nu numai atit. în. 
cazul proiectării specifice 
de design, produsul indus
trial nu este considerat în 
sine, luat izolat sau prin 
comparație doar cu produse 
similare: dimpotrivă, el este 
gîndit în relație ‘cu marele 
ansamblu de alte produse 
cu care urmează să vină în 
contact firesc. De exemplu.

rului mărunt. Presa noastră 
a criticat nu o dată 
zenta 
mobilă 
turi 
înzorzonate. ___
în asemenea cazuri se aso
ciază risipa de material cu 
risipa forței de muncă, pe 
seama unui cost ridicat, in 
detrimentul funcționalului 
și al bunului gust. Stăruind 
in continuare asupra bunu
rilor de larg consum care 
pătrund în fiecare casă si se 
implică in viata noastră de 
fiecare zi, vom spune că, 

si 
de 
ne 
un

pre- 
in magazinele de 

a unor garni- 
supradimensionate, 

nefunctionale.

fiecare zi, 
prin aplicarea corectă 
inspirată a proiectării 
tip design, tot ceea ce 
înconjoară poate dobindi 
plus de frumusețe si poate 
fi mai eficient, fără ca prin 
aceasta să fie mai scump. 
Creatorul de tio design tre-

buie să împletească inven
tivitatea artistică cu o so
lidă înțelegere a probleme
lor de ordin economic so
ciologic. psihologic, ergo
nomie. trebuie să știe să 
colaboreze cu factorii de 
specialitate din domeniile 
conexe, urmărind cu per
severentă : realizarea unor 
produse de reală competi
tivitate comercială. Acest 
program de proiectare este 
valabil nu numai pentru 
produsele de largă circula
ție, ci și pentru proiectarea 
de mașini de toate cate
goriile.

Din împletirea proiectării 
tehnologice propriu-zise cu 
proiectarea de tin design 
pot rezulta substanțiale a- 
vantaie. respectiv mașini cu 
performante productive su
perioare. mașini care să 
stimuleze activitatea mun
citorului. să micșoreze con
sumul de efort, să spo
rească coeficientul de sigu
ranță pe parcursul funcțio
nării. Simpla schimbare a 
ambiantei coloristice în- 
tr-un spațiu de muncă — 
dacă este realizată conform 
principiilor de design — 
poate asigura o mai bună 
dispoziție de lucru mun
citorilor și in consecință 
obținerea unei productivi
tăți sporite.

Vasile DRĂGUȚ 
(Continuare in pag. a IV-a) I

„Pornind de la realitatea existenței în lumea de azi a ță
rilor socialiste, a statelor în curs de dezvoltare și a țărilor capita
liste, politica coexistenței pașnice apare ca o necesitate obiectivă 
ce impune dezvoltarea largă a colaborării și înțelegerii între toate 
statele, fără deosebire de orînduire socială".

NICOLAE CEAUȘESCU
evoluția atit de complexă a lu-în

mii contemporane, una din caracte
risticile fundamentale o constituie 
afirmarea voinței popoarelor de a 
trăi in pace și a se dezvolta în mod 
liber, independent, a fi stăpîne pe 
destinele și pe resursele lor, a inainta 
pe calea progresului economic și so
cial. Aceasta este aspirația cea mai 
fierbinte 
primordial al tuturor forțelor sociale 
înaintate, 
al maselor largi populare. Niciodată 
dorința de pace, înțelegere, coopera
re, ca țel conștient, ca obiectiv vital 
al popoarelor nu și-a găsit expresii 
atit de pregnante,ca în zilele noastre.

în același timp, 
trebuie constatat că în 'ultima vreme 
situația internațională cunoaște ten
dințe de înrăutățire, au apărut noi 
zone de conflicte, s-au aprins flăcări
le unor- războaie locale, se contu
rează o creștere a încordării intre 
-ștate și grupări de state.

în aceste condiții, se reliefează și 
mai 
care 
înfăptuirea 
ței pașnice 
de sistem 
cu și mai 
concentrării tuturor 
tensificării luptei popoarelor pentru 
materializarea acestui concept ca

a întregii omeniri, țelul
progresiste, democratice,

cu îngrijorare

evident 
o are

importanța uriașă pe 
pentru destinele omenirii 
consecventă a coexisten- 
a statelor, fără deosebire 
social-politic, se impune 
multă putere imperativul 

eforturilor, in-

realitate efectivă și determinantă a 
dezvoltării mondiale.

Iată de ce prezintă cea mai mare 
importanță o analiză multilaterală a 
cohceptului de coexistență pașnică 
— tocmai pentru a reliefa necesita
tea imperioasă a traducerii sale 
consecvente in viață, a mobiliza po
poarele în acest scop, a defini căile 
de acțiune necesare.

0 cerință obiectivă. Nece' 
sitatea și posibilitatea coexistenței 
pașnice decurg in mod logic din 
realitățile epocii noastre.

Așa cum se știe, problema co
existenței pașnice s-a pus pentru 
prima oară odată cu apariția pri
mului stat socialist — U.R.S.S. — 
încă de atunci evidențiindu-se ne
cesitatea ca intre statul caracterizat 
printr-o nouă orînduire social-poli- 
tică și țările capitaliste să existe re
lații de pace, să se dezvolte legături 
de colaborare, corespunzător intere
selor reciproce. Când, după cel de-al 
doilea război mondial, socialismul a 
triumfat intr-un șir de țări din Eu
ropa, Asia, America Latină, proble
ma coexistenței pașnice între sta
tele cu orinduiri sociale diferite a 
căpătat o nouă dimensiune, efectiv 
la scară mondială. Totodată, muta
țiile profunde, naționale și sociale, 
au determinat, în continuare, ample 
transformări în harta politică a lumii.

Așa cum este cunoscut, tabloul lu
mii contemporane se caracterizează

prinlr-o
— în ce

mare diversitate a statelor 
privește orânduirea social- 

politică și economică, mărimea și po
tențialul, stadiul de dezvoltare. în 
rindul celor circa 160 de state inde
pendente există țări socialiste : țâri 
in curs de dezvoltare ; țări capitalis
te avansate economicește ; țări care 
își afirmă opțiunea de a păși pe ca
lea dezvoltării necapitaliste, de a 
realiza transformări sociale, structu
rale, progresiste, a înainta spre so
cialism.

în aceste condiții, ideea coexisten
tei pașnice și-a ciștigat o tot . ma 
largă recunoaștere internațională 
fiind acceptată, ca o realitate efec
tivă, de toate țările. în mod cores- 
punzător, în viata internațională at 
avut loc unele evoluții semnificative 
perioada „războiului rece**, caracteri 
zată prin animozități, tensiuni și in 
cordare internațională, prin „ba 
lansarea'* omenirii pe marginea răz 
boiului mondial a fost, in multe pri 
vințe. depășită : s-a înregistrat 
anumită normalizare a relațiilor în 
tre state cu orinduiri sociale diferite 
care și-a găsit expresie in amplifi 
carea contactelor politice. dezvol 
tarea dialogului și a schimburile 
economice : a început să se conturez 
un curs nou. spre destindere.

Analizind in mod aprofundat si cu 
prinzător ansamblul acestor evo 
Iuții, partidul nostru, prin cuvîntu
(Continuare în pag. a V-a)
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Ce v-ați propus, cum acționați pentru 
îmbunătățirea calității serviciilor?
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Ața cum s-a mal anunțat, de Ia 15 Iunie au 

intrat in vigoare noile tarife majorate ale unor 
categorii de servicii și prețuri de deviz pentru 
lucrările de prestații In construcții, instalații ți 
reparații ascensoare, efectuate de către unități 
ale cooperației meșteșugărești, cooperației de 
consum și consiliilor populare — tarife și pre

turi care datau In majoritatea cazurilor de pes
te 20 de ani. Stabilind aceste măsuri, Comitetul 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. a trasat sar
cina de a se acționa in continuare cu și mai 
multă hotărire pentru dezvoltarea și diversifi
carea serviciilor, astfel incit cerințele populației

să fie satisfăcute mult mal operativ și la un 
nivel calitativ superior.

Prezentăm in rindurile ce urmează citeva dintre 
măsurile pe ■ care le preconizează în acest sens 
factorii de răspundere din organismele centrale 
care coordonează dezvoltarea serviciilor către 
populație. 8i

VOLUMUL SERVICIILOR PRES
TATE DE COOPERAȚIA MEȘTE
ȘUGĂREASCĂ VA SPORI ÎN 
1980, FATĂ DE 1976, CU 96,5 
LA SUTĂ — ne spune tovarășul 
DUMITRU RISTEA, vicepreședinte 
al UCECOM.

Pentru a putea realiza această 
creștere foarte importantă prevedem 
o dezvoltare corespunzătoare a rețe
lei unităților de servire. Astfel, nu
mărul unităților de servire, care era 
în 1977 de 13 526. va crește pînă in 
1980 la circa 16 000 unități.

Numărul spălătoriilor și curățători
ilor va crește cu circa 21 la sută, al 
unităților de prestări in construcții și 
instalații — cu circa 28 la sută, iar 
al celor de reparații și întreținere a 
bunurilor electrocasnice și electroni
ce — cu circa 70 la sută.

Paralel cu sporirea numărului de 
unități ne preocupă și îmbunătățirea 
structurii și amplasării acestora. Ast
fel. va fi extinsă și diversificată în 
principal rețeaua unităților presta
toare de servicii din localitățile mai 
mici și din zonele mai puțin dezvol
tate ale țării. Pină in anul 1980 vor 
fi asigurate în toate localitățile urba
ne cel puțin 35 profiluri de servicii.

Ne propunem să realizăm o crește
re a efectivului de meseriași folosiți 
în activitățile de,servire de la circa 
120 mii în 1977 Ia circa 160 mii în 
1980. în acest sens s-au și întocmit 
planurile de calificare a forței de 
muncă.

Ne vom îngriji, totodată, să intro
ducem și să extindem forme moderne 
de servire, prin care vom realiza 
apropierea serviciilor oferite de locul 
în care beneficiarul le solicită. Mă 
refer la servirea pe bază de abona
ment, extinderea activității dispece
ratelor care primesc comenzi pentru 
lucrări ce se efectuează la domiciliul 
beneficiarului, creșterea numărului de 
lucrări efectuate in regim de urgență 
(spălătorii, curățătorii, reparații la 
domiciliu etc.), extinderea preluării 
și predării comenzilor la domiciliu 
pentru servicii de spălat, curățat, re
parații de bunuri de folosință înde
lungată.

Vom acționa, de asemenea, pentru

stabilirea unor termene de executare 
a serviciilor operative, mai mici decit 
termenele limită existente, precum 
și pentru respectarea cu strictețe a 
termenelor de execuție oe vor fi sta
bilite.

— Asa cum este cunoscut, pînă în 
prezent, prestațiile în construcții re
prezentau unul din serviciile neren
tabile — ne spune tovarășul ing. 
CORNELIU STELNICEANU. director 
în Comitetul pentru problemele con
siliilor populare. Măsurile adoptate 
de conducerea partidului privind ma
jorarea tarifelor pentru ca acestea

CONSTRUCȚII LOCUINȚE SĂ 
CREASCĂ, ÎN COMPARAȚIE 
CU 1975, CU CIRCA 200 LA 
SUTĂ.

în acest scop, recenta plenară a 
Comitetului pentru problemele con
siliilor populare a stabilit ca atit 
C.P.C.P.. cit si comitetele executive 
ale consiliilor populare să acționeze 
mai energic în cîteva direcții prin
cipale. Concret, este vorba de îmbu
nătățirea amplasării in teritoriu a 
unităților si subunităților de prestări

Răspund la ancheta „Scînteii" reprezentanți 
ai Uniunii Centrale a Cooperației Meșteșugă
rești, Comitetului pentru problemele consi
liilor populare, Uniunii Centrale a Cooperației 

de Consum

eco-
prestatiile 

printre 
pentru 
popu- 
să ac-

să corespundă atît cerințelor 
nomice. cit si sociale 
în construcții n-umărîndu-se 
serviciile de mare importantă 
populație — obligă consiliile 
lare. comitetele lor executive, 
tioneze în asa fel incit cetățenii să se 
bucure de servicii de calitate. în 
prezent. în subordonarea consiliilor 
populare îsi desfășoară activitatea un 
număr de circa 300 unităti si subuni
tăți. cu peste 1 300 centre si forma
ții de lucru care execută atît întreți
nerea si repararea fondului locativ 
de stat, cit și prestări în construcții 
către populație. Din acestea. 22 uni
tăți și subunități, cu circa 230 cen
tre și formații de lucru sînt profi
late în exclusivitate pentru prestările 
în construcții către populație. Fată de 
cerințe, de puternica dezvoltare a 
fondului locativ, consiliile populare 
si-au propus — in spiritul programu
lui elaborat de conducerea partidului 
de dezvoltare a serviciilor —
ÎN ANUL 1980. VOLUMUL 
PRESTAȚIILOR DE REPARATII-

In construcții: mărirea numărului de 
unităti sl subunități nrofilate în ex
clusivitate ne astfel de servicii: dez
voltarea unei rețele de ateliere mici 
de reparații în cartiere, unde cetă
țenii să poată face diverse lucrări 
specifice întreținerii locuințelor: îm
bunătățirea sistemului de dispecerate 
pentru lucrările urgente: extinderea 
gamei de lucrări cu tarife calculate 
anticipat pentru a simplifica relațiile 
cetățenilor 

întrucit 
serviciilor 
va trebui 
tori, este necesar ca — în spiritul in
dicațiilor conducerii partidului — Co
mitetul de Stat al Planificării si mi
nisterele coordonatoare de balanță să 
acorde în viitor o atentie mai mare 
asigurării acestor unităti prestatoare 
de servicii cu materialele de con
strucții necesare.

— în prezent, cooperația de consum 
dispune de aproape 21 mii de unităti 
pentru prestări de servicii cu peste 
150 profiluri de activitate — ne spune 
tovarășul SZASZ DOMINIC, vicepre- 
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CU 
la 
de 
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unitățile executoare, 
îmbunătățirea calității 
reparații în construcții 
contribuie si alti fac-

ședințe la CENTROCOOP IN 
ACEST AN SE DESCHID PESTE 
DOUĂ MII DE UNITĂTI, CU 
PESTE 60 PROFILURI DE ACTI
VITĂȚI, IAR ALTE PATRU MII 
SASE SUTE DE UNITĂTI VOR 
FI ORGANIZATE PÎNĂ LA FI
NELE CINCINALULUI. Cit pri
vește perioada cincinalului următor, 
avem în vedere consolidarea si dez
voltarea capacității rețelei existente 
si creșterea numărului de prestații 
în asa fel incit fiecare comună să 
dispună cel puțin de zece profiluri 
de activități.

în ceea ce privește activitatea de 
Întreținere si reparații de aparate de 
radio si televizoare, bunuri, electro
casnice si electrotehnice, de reparat 
autoturisme, motociclete, biciclete si 
ceasuri, pînă la finele acestui cin
cinal vor fi deschise încă 1 200 de a- 
teliere, care se vor adăuga celor peste 
1 400 de unități existente. Tinînd 
seama 'de marile cerințe ale popu
lației, acordăm o atenție deosebită și 
dezvoltării prestațiilor în construcții, 
întreținerii si reparării locuințelor, 
realizării de construcții noi. Dis
punem acum de aproape 2 200 de uni
tăți de construcție si urmează să mai 
organizăm alte 455. să întărim în. 
același timp formațiile existente, să 
asigurăm toate meseriile necesare in 
construcție. Se va înmulți corespun
zător numărul unităților de spălat si 
curătat chimic, al unităților de tîm- 
plărie. coiocărie. sifonerii. unități de 
croitorie, coafură si altele.

Noile tarife, care ne permit să 
desfășurăm o activitate rentabilă, sînt 
un puternic stimulent pentru dezvol
tarea întregului sector meșteșugăresc 
al cooperației. Ele vor asigura nu 
numai creșterea volumului, ci si o 
importantă îmbunătățire a calității 
prestărilor, menite să satisfacă în 
cele mai bune condiții cerințele 
populației de la sate.

C. PRIESCU
Al. PLĂIEȘU 
Fl. CIOBANESCU

La I.A.S. Bucșani, județul Ilfov, se face revizuirea tehnică a mijloacelor mecanice necesare recoltării
Foto : 1). Constantinescu

Ploile abundente din ultimele zile impun

Lucrări urgente în agricultură
Condițiile climatice din 1978 sînt 

mult diferite de cele din anii prece- 
denți. Ploile abundente din 
iunie au determinat o creștere 
stanțială a umidității solului, 
datele furnizate de Institutul de 
teorologie și hidrologie rezultă că 
ploile de vineri care au cuprins 
cîmpia de sud a țării, de la Me
hedinți la Galați, au asigurat cite 15 
litri de apă pe metrul pătrat, dar în 
unele zone ale au fost deosebit de 
abundente : București—Fundulea — 
40—56 litri ; Grivița—Fetești — 35— 
45 litri ; Dobrogea — 30—35 litri, iar 
la Hirșova — 63 litri de apă pe me
trul pătrat. Ca urmare, în cea mai 
mare parte a țării solul este bine a- 
provizionat cu apă pe o mare adînci- 
me, excepții făcînd unele zone din 
Dobrogea și județul Galați. întrucit 
ploile au alternat cu zile călduroase, 
plantele cultivate cresc repede ; în 
unele lanuri de floarea-soarelui nu 
se mai poate intra cu tractorul la 
executarea prașilelor. în nordul 
Transilvaniei, pămîntul are exces de 
umezeală, iar temperaturile destul de 
scăzute încetinesc ritmul dezvoltării 
plantelor.

Cea mai mare atenție 
buie acordată întreținerii 
plare a culturilor, astfel 
să se asigure condiții optime de dez
voltare a plantelor cultivate si obți
nerea pe această cale a unor recolte 
mari la hectar.

La Ministerul Agriculturii si In-

luna 
sub-
Din 
me-

tre- 
exem- 

încit

BACĂU
Noi spații 
comerciale

în ultimul timp, în orașele și 
comunele județului Bacău au 
fost construite și date în folo
sință un mare număr de unități 
comerciale. Numai în municipiul 
Bacău au fost deschise complexe 
de magazine în noile 
„Cremenea", „Miron 
„Aviatori", iar în centrul orașu
lui a fost înălțat un modern ma
gazin universal, „Luceafărul", 
cu o suprafață comercială de 
circa 12 000 mp. Magazine mari 
de prezentare și desfacere au 
fost date în folosință și în ora
șele Tg. Ocna, Moinești, Buhuși, 
Comănești. La ora actuală, re
țeaua comercială din orașele și 
centrele muncitorești ale jude
țului dispune de peste 800 de 
magazine moderne. Acestora li 
se adaugă o seamă de unităti 
specializate aparținînd coopera
ției meșteșugărești, oficiului ju
dețean de turism, întreprinderii 
de legume și fructe, I.A.S. etc.

în prezent se află în stadiu de 
finisaj noi spații comerciale. în 
municipiul Bacău, bunăoară, vor 
fi date in folosință, pînă la fi
nele anului, 51 de noi unități, 
între care complexul „Select" 
din centrul orașului, marile 
complexe din cartierele „Comisa 
Bistriței", „Letea" și „Republi
cii". Tot aici a început construc
ția noii piețe agroalimentare 
centrale. Numeroase alte maga
zine se află în plină construcție 
sl în comunele Răchitoasa, Se- 
culeni. Măgirești. Blăgesti. Dă- 
mienești. (Gh. Baltă, corespon
dentul „Scinteii").

cartiere 
Costin",

Sedentarismul este adus în discu
ție de către specialiști ca unul din 
fâctorii de mediu care favorizează 
apariția unor boli cu o largă răspin- 
dire. Am solicitat tovarășului prof, 
dr. docent ROMAN VLAICU. șeful 
Clinicii medicale I din Cluj-Napoca, 
citeva recomandări — rezultate din- 
tr-o experiență Îndelungată a clini
cii — în legătură cu prevenirea sau 
combaterea unor boli cu ajutorul 
exercitiilor fizice si al mișcării.

— Prin sedentarism înțelegem mai 
ales lipsa de activitate fizică, pen
tru că sedentarismul ca tip de acti
vitate profesională include nu numai 
lipsa de activitate fizică, ci si o ac
tivitate predominantă a sistemului 
nervos central (activitate intelectua
lă, psihică).

în mod firesc, fiziologic, această 
Încărcare a sistemului nervos are 
drept cale de descărcare activitatea 
fizică. Deci, și din acest punct de ve
dere. activitatea fizică devine necesa
ră nu numai pentru combaterea lip
sei de activitate fizică, respectiv a 
sedentarismului, așa cum se înțelege 
in mod obișnuit, ci și pentru liniștirea 
stărilor de tensiune nervoasă. Un alt 
aspect de care trebuie tinut seama 
este faptul că prin activitatea fizică 
sint mobilizate foarte multe mecanis
me de păstrare 
mecanisme de 
(Însănătoșire).

— Știm că in 
treprins studii și cercetări cu privire 
la sedentarism ca factor de îmbolnă
vire. Vă rugăm să vă referiți la a- 
ceste observații clinice și la conclu
ziile studiilor efectuate pe grupe de 
populație.

— în studiile noastre epidemiolo
gies am observat că la grupuri de 
persoane cu muncă sedentară si acti
vitate intelectuală, riscul de a face 
o boală cardiovasculară este de 1.5 
ori mai mare decît la persoanele care 
au o activitate mixtă (deci și fizică 
și psihică) și de 2—3 ori mai mare

decit la persoanele care au o activi
tate predominant fizică. în clinică, 
noi am supus, pe cei predisnusi, unui 
„tratament de mișcare", iar rezulta-, 
tele au fost covingătoare atît pentru 
pacienți, cit și pentru medici. Prin 
practicarea exercitiilor fizice medi
cale. în aproximativ sase săotămîni 
valoarea tensiunii arteriale poate să 
scadă, în medie, cu 20—30 mm Hg

ori mai mic decît La persoane cu a- 
ceiași factori de risc (hipertensiune, 
supragreutate. hipercolesterolemie 
etc.), dar care nu au practicat exer
ciții de gimnastică. La noi în clinică, 
încă din 1952—1954 s-a introdus gim
nastica medicală terapeutică (acad. 
A. Moga a fost primul care a orga
nizat acest lucru intr-o clinică din 
tară). în prezent, acest punct de gim-

ic-

a stării de sănătate, 
asa-zisă sanogeneză

clinica dv. s-au în-

sau sis-
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greutatea cu

(pentru tensiunea 
maximă 
tolică) și cu 10—15 
mm Hg (la cea 
minimă sau dia- 
stolică). iar per
soanele cu supra
greutate iși pot reduce 
1—1,5 kg pe săptămină.

A doua constatare făcută nu nu
mai de noi, ci și de alți specialiști 
este aceea că. prin scăderea greutății 
corporale, a valorii tensiunii, a co
lesterolului etc., persoanele supuse 
unui regim gradat și controlat de ac
tivitate fizică beneficiază nu numai 
de o ameliorare a tonusului general, 
ci și de o îmbunătățire a condiției 
de lucru.

Avem în observație persoane care 
practică exerciții 
peste 15 ani; la 
soane, riscul de 
inimă, cum ar fi 
sau un accident 
este — după statistica întocmită de 
noi pe cazurile studiate — de . cinci

fizice controlate de 
acest grup de per- 
a face o boală de 
infarctul miocardic 
cerebral vascular.

r& nastică medicală 
funcționează in 
condiții foarte 
bune.

— Cura de slă
bire prin re
ducerea numi- 
nu este un mij-ruZui de Calorii 

loc la fel de eficient in prevenirea 
unor boli ?

— în cura de slăbire se recurge 
adesea la reducerea consumului de 
alimente. Nu simpla reducere a mîn- 
cării este însă soluția. Pe lingă a- 
ceasta, este necesar ca organismul 
să fie pus în situația de a „arde", 
de a metaboliza sau consuma surplu
sul de calorii din alimentație, prin 
practicarea exercitiilor fizice, a miș
cării. Activitatea fizică asigură o 
mai bună funcționare a sistemelor și 
organelor. în special a sistemului 
cardiovascular, pentru că prin exer
cițiile fizice sînt mobilizate mijloace 
complexe de apărare a sănătății si 
de îmbunătățire a condiției fizice a 
organismului. Nu este tot una să 
slăbești în greutate si să nu ai ca-

pacitate de muncă, cum se intimnlă 
în aceste „cure de foame". Se reco
mandă deci ca persoanele cu supra
greutate (generată in special de se
dentarism) să slăbească treptat si cu 
ajutorul exercițiilor fizice, care îm
bunătățesc totodată capacitatea de 
efort. Se recomandă ca. activitatea 
fizică să fie efectuată zilnic, fie ea . 
plimbare in aer liber, fie pe bicicletă, 
fie exerciții fizice, de gimnastică sau 
muncă fizică (grădinărit, de exem
plu). turism etc. Nu ne referim la 
competiții sportive sau concursuri, 
unde, pe lingă activitatea fizică foar
te intensă, se pune și problema unei 
participări afective susținute care so
licită deci organismul din punct de 
vedere nervos. în concursurile spor
tive, organismul, în loc să se „descar
ce" din punct de vedere nervos, se în
carcă. Se recomandă.................. .
fizice, moderate, însă

— O plimbare sau 
duminica, o excursie 
săptămină pot compensa lipsa 
mișcare din timpul săptăminii ?

— Este mai mult decît nimic, dar 
nu suficient pentru ceea ce numim 
o viată rațională. Toate formele de 
combatere a sedentarismului prin 
mișcare la sfirșit de .săptămină sint 
binevenite, dar ele trebuie comple
tate cu exercițiile fizice zilnice. Este 
mult mai util să se facă zilnic 10—15 
minute de exerciții fizice (dacă se 
poate dimineața și seara, ar fi ideal) 
decit o ședință de exerciții fizice, 
jocuri sau sport la sală ori în aer li
ber — o singură dată pe săptămină. 
Mai presus de orice, înainte de a fi 
considerate un mijloc de tratament 
sau de prevenire a unor boli, 
cițiile fizice zilnice, mișcarea, 
sul pe jos trebuie înțelese ca 
cesitate vitală, tot așa cum 
nevoie de hrană.

deci activitătt 
repetate zilnic, 
un joc sportiv 

la sfirșit de 
de

exer- 
mer- 

o ne- 
avem

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

dustriei Alimentare a avut loc o tele- 
conferință cu direcțiile agricole jude
țene, în cadrul căreia au fost discu
tate ultimele detalii privind desfă
șurarea campaniei agricole de vară. 
S-a subliniat. în primul rind, nece
sitatea grăbirii si executării cu cea 
mai mare răspundere a lucrărilor de 
întreținere a culturilor. Potrivit da
telor meteorologice, și în zilele ur
mătoare se vor semnala averse de 
ploaie însumînd 20—30 litri de apă 
pe metrul pătrat. în această situație 
se 
la 
lui 
acest an a fost erbicidată o mare 
suprafață de teren — peste 2 100 000

cere temeinic organizată munca 
prăsitul florii-soarelui. porumbu- 
si a altor culturi. Cu toate că în

RECOMANDĂRILE 
SPECIALIȘTILOR

hectare — în unele locuri, datorită 
aplicării Incorecte a acestor substan
țe, precum și ploilor abundente din 
ultima perioadă, unele lanuri au un 
mare număr de buruieni. De aceea, 
ministerul a indicat ca pe toate su
prafețele. indiferent dacă au fost er- 
bicidate sau nu. să se intervină cu 
prasile mecanice și manuale si chiar 
să se facă plivitul buruienilor unde 
este necesar, antrenînd la această 
lucrare simplă si ușoară elevii de la 
sate aflati în vacanță. O mare aten
ție trebuie acordată lucrărilor de în
treținere la floarea-soarelui. După 
cum se știe. îndeosebi în sudul țării, 
această plantă s-a înălțat foarte re
pede, ceea ce face ca folosirea mij
loacelor mecanice la prășit să fie 
îngreunată. în asemenea condiții, 
executarea mecanizată a prașilelor 
ar putea duce 
plante, 
voltate, 
tar. De 
manual
mărindu-se distrugerea tuturor bu
ruienilor. Și aceasta cit mai repede, 
întrucit în scurtă vreme plan
tele vor creste si vor acoperi tere
nul. Aceeași atenție trebuie acordată

la ruperea multor 
de obicei cele mai bine dez- 
la scăderea densității la hec- 
aceea. trebuie să se lucreze 
la prăsitul florii-soarelui, ur-

executării lucrărilor de întreținere la 
porumb — principala cultură cerea
lieră a tării. în mod deosebit se cere 
ca prașila să se încheie cit mai re
pede si să se urmărească asigurarea 
unei densități superioare de plante 
la hectar. Umiditatea ridicată din 
sol. folosirea unor cantități aprecia
bile de îngrășăminte sînt de natură 
să asigure obținerea unor recolte su
perioare. Pentru aceasta este indis
pensabil să existe o densitate mare 
la hectar. De aceea, ministerul a in
dicat ca specialiștii să vegheze în
deaproape ca la prăsit să nu se taie 
nici un fir de porumb sau floarea- 
soarelui.

Cu toate că ploile din ultima pe
rioadă au stinjenit in oarecare mă
sură executarea lucrărilor de între
ținere a culturilor, in majoritatea 
unităților agricole porumbul, floarea- 
soarelui și cartofii au fost prășite chiar 
și a doua oară. Potrivit datelor cen
tralizate la Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare, pină la 15 iu
nie prasila a doua la floarea-soarelui 
s-a executat pe 86 la sută din su
prafețe. lucrările fiind încheiate în 
județele Teleorman. Constanta. Vran- 
cea, Buzău și Prahova.

întrucit în unele județe lucrările 
de întreținere a culturilor au întîr- 
ziat, comandamentele locale, con
ducerile unităților agricole, con
siliile populare comunale șl di
recțiile agricole au datoria de a e- 
xercita un control amănunțit, al fie
cărei suprafețe cultivate, luind. tot
odată, măsurile ce se cuvin pentru 
executarea numărului corespunzător 
de prașile.

Nu peste multă vreme, în unele 
zone din sudul tării, chiar din săp- 
tămina care vine, va începe recol
tarea orzului. Organele și organiza
țiile de partid, consiliile populare 
comunale au datoria să sprijine con
ducerile unităților agricole in 
mobilizarea forțelor tehnice și uma
ne, in organizarea temeinică a mun
cii, astfel incit programul privind 
desfășurarea lucrărilor agricole de 
vară — întreținerea culturilor, iar 
apoi recoltatul și semănatul culturi
lor succesive — să fie dus întocmai 
la îndeplinire.

(Urmare din pag. I)

evo-

parte necesarul de cadre pentru ur
gentarea montajului.

Montarea în ritm mal susținut a 
utilajelor tehnologice este nemijlocit 
legată de ASIGURAREA DE CĂTRE 
CONSTRUCTORI A FRONTURILOR 
DE LUCRU PENTRU MONTAJ. Pe 
șantierele întreprinderii de alu
mină Tulcea, întreprinderii de uti
laj chimic și forjă din Rîmnicu Vîl- 
cea ș.a., această cerință se pune 
cu multă acuitate întrucit
lutia lucrărilor la capacitățile amin
tite este lentă, iar terminarea lor la 
timp incertă. Cauzele sînt cunos
cute : slaba activitate a constructori
lor. lipsa forței de muncă, organi
zarea necoresounzătoare a lucrului 
etc. Asemenea situații critice in mer
sul lucrărilor se cer înlăturate în cel 
mai scurt timp, modalitatea princi
pală de acțiune constituind-o efortul 
comun, plin de solicitudine reciprocă, 
al constructorilor si montori lor. Nu 
este timp de pierdut cu justificări si 
promisiuni formale de redresare a si-

Filatelica
și nu prea

Patru inculpați, patru infractori In fața 
completului de judecată ; acum, cu figuri 
care de care mai spăsite, copleșiți de a- 
mare păreri de rău. Rind pe rind, recu
nosc că „au greșit", regretă foarte mult 
faptele și chiar sint gata „să-1 despăgu
bească pe păgubaș"... Și, intr-adevăr, in
stanța (Judecătoria sectorului 3) i-a obli
gat și la plata cuvenitelor despăgubiri : * 
proape 450 000 lei (prejudiciu stabilit 
expertiză) ; in același 
damnați și la pedepse 
tate : între 5 și 6 ani

Ceea ce atrage însă 
tenția asupra acestui 
hoției. Fiindcă cei patru 
rice Grigore (șofer, fără ocupație), Mac- 
canti Constantin (șofer). Preda Ion (opera
tor chimist), Stefan Nicolae (la data săvîr- 
șirii faptei — minor ; singurul din grup 
fără antecedente penale) — nu au comis 
un furtișag oarecare, sărind gardul și spăr- 
gînd lacătul vreunei magazii... Ei au pră
dat o colecție filatelică, una dintre cele 
mai prețioase, cuprinzînd și un număr de 
timbre unice in lume...... Creierul" a fost
Nedelcu Purice. Instruiți de el, ceilalți s-au 
insinuat în locuința bătrînului colecționar, 
un profesor de o vîrstă venerabilă. Și, cînd 
dindu-se „de Ia telefoane", cînd făcindu-se 
utili pentru diferite treburi, au pîndit, timp 
de mai multe săptămini, prilejul potrivit...

Din fericire, infractorii au fost prinși în 
scurt 
decit 
loare 
lei) ; 
cuperate nici pînă astăzi.

Pînă la un punct, s-a făcut lumină : in
fractorii au fost prinși și legea și-a spus 
cuvîntul. Pe deasupra acestui dosar stă
ruie totuși o întrebare : ce măsuri vor fi 
fost luate pentru a proteja în mod cores
punzător o colecție de o asemenea valoa
re, unanim recunoscută și apreciată ? Cum 
se poate justifica această condamnabilă ne
glijență a celor însărcinați să vegheze la 
integritatea unui asemenea bun din patri
moniul cultural național ?

in cor ca au fost trași pe sfoară : în loc 
de bijuterii s-au trezit cu tinichea goală... 
în perimetrul străzii Covaci, din centrul Ca
pitalei, indivizi la fel de bronzați și iarna 
și vara încă mai ațin calea trecătorilor : 
„Nu doriți un casetofon ? Vă dau un tran
zistor ?“...

Unii promit marea cu sarea, alții închid 
ochii, crezînd c-au dat peste chilipir... în
țelepciunea vine — vai ! — tardiv. Și costă. 
Scump de tot.

nuse de cuvmt și tot o incărcase cu cei
2 200 litri de vin în gestiune...

După care... el — 5 ani, ea — 5 ani !

Vișinata, 
„Trabantul" și

bantului". Ion Brezeanu, avea la analiză 
1,80 la mie alcoolemie.

Ani — are acum 37. Cînd va ispăși pe
deapsa va avea 42. îi mai rămin destui să 
reflecteze la consecințele tragice ale unei 
seri înecate în alcool.

a- 
de 

timp, au fost con- 
privative de liber- 

fiecare.
în mod deosebit a- 
dosar este obiectul 

Nedelcu Pu-

timp : nu apucaseră să înstrăineze 
o parte din timbrele sustrase (în va- 
de peste un milion și jumătate de 
unele dintre ele n-au fost însă re-

Cit costa 
„de ocazie"?

„Să nu mâ întrebi 
de unde"

— M-a înșelat ! Să-mi dea banii înapoi, 
să mi se facă dreptate !...

Recunoașteți personajul ? Este el, păgu
bașul larg la inimă și deschis la pungă, 
amator să „facă rost", de la te miri cine, 
de orice i s-ar oferi „de ocazie"... Este 
drept că, dintr-un motiv sau altul, fiindcă 
este inevitabil ca necinstea să nu-și dea 
în petic, amatorul de astfel de ocazii iși 
fură singur căciula ; cine este însă mai în
crezător și mai bucuros de chilipir cum 
este el Ia începutul afacerii ?

— Nu vreți niște lemne ? Zău, ocazie 
rară, păcat s-o pierdeți... Am colea în 
stradă mașina încărcată, 2 000 de kilogra
me, lemne a-ntîia. Dați-mi numai banii și 
buletinul, să vă fac formele...

în cazul de față ofertantul a fost Ma
rin Tieru, un ins fără ocupație, din co
muna Jilava. Se înțelege că a luat banii 
și... dus a fost. Cazul nu este, din păcate, 
singular. La Constanța, mai multe persoa
ne, altminteri cetățeni respectabili, au ajuns 
pe la ușile tribunalului în postura jenantă 
de victime ale înșelăciunii : li se oferise 
„șansa" de a obține unele lucruri pe sub 
mină. în altă parte, foștii chilipirgii se vaită

E1 — Ion Drăghici (București, sir. Des
pot Vodă nr. 16), inițial — muncitor necali
ficat la I.C.L. „Alimentara", sectorul 2 ; ul
terior — împuternicit să ridice și să distri
buie marfă.

Ea — Mariana Cristea (București, str. 
Labirint nr. 22), gestionară la băcănia din 
str. Pirgari, pendinte de aceeași întreprin
dere comercială.

Mai întii a fost împrumutul. Fire sări
toare. ea îl împrumutase pe el cu 4 000 de 
lei. Nimic rău în asta, dacă banii n-ar fi 
fost din gestiune. Sustrași de ea. Dar în
tr-o zi...

— Mi-ai adus banii ?
— Ce bani ? Fleacuri ! Ți-am adus alt

ceva : uite am colea 2 200 litri de vin... Să 
nu mă-ntrebi de unde, treaba mea de unde 
am vinul, destul că ți-1 las fără confir
mare de primire. îți oprești și datoria, mai 
îmi dai și mie vreo 22 000 de lei și gata !

Ea — de acord. Și cum mai avea deja 
vreo 12 000 (sustrași dinainte și puși la 
păstrare), cu ce a mai sustras din nou a 
făcut repede suma... A venit însă C.F.I.-ul 
și ea a ieșit lipsă, fiindcă el — cum se în- 
tîmplă des în astfel de „afaceri" — nu se ți-

— Bună!
— Bună. Hai, încă unul. Noroc !
— Noroc !
...Și tot așa, cînd „noroc", cînd „sănăta

te", cei doi amici — unul musafir, celă
lalt gazdă — terminară băutura din casă. 
„Tărie" combinată cu pepsi. Alunecoasă... 
Nici n-au băgat de seamă cind s-a 
cla...

— Știi ceva ? Hai
nată lux !

— Gata, pe cai !
Era seara, aproape

rul, pe numele său
venise cu
lan („ce băutură, care alcool 
să se dezvinovățească mai 
băut pepsi..."). îl seconda, la 
nat, Constantin Popa, gazda, 
rile se inversaseră.

— Bună vișinată. Noroc !
— Și sănătate. Viață lungă !
...Mai era o oră pină_la miezul nopții. 

Pe strada Tunari, un 
de raliu... în preajma 
Aurel Vlaicu, omul de 
trolul asupra mașinii

■ în zig-zag... Impactul
din stingă străzii a fost violent : cîteva ore 
mai tîrziu, în ciuda tuturor eforturilor me
dicilor de la Spitalul de urgență, pasagerul 
a decedat. îl chema Constantin Popa, de 
meserie șofer. Avea 49 de ani și patru co
pii. Au rămas orfani. Conducătorul „Tra-

Din caietul 
grefierului

dus sti-
la mine. Am

de ora zece.
Gheorghe

o viși-

Musafi- 
Brezeanu, 

„Trabantul" ; s-a urcat la vo- 
avea el 

tîrziu — am 
fel de antre- 
Acum, rolu-

„Trabant" în viteză 
intersecției cu strada 
la volan pierde con- 
și începe a merge 
cu unul din stilpii

„Personal am avut o contribuție mai ma
re la ridicarea casei și la cumpărarea unor 
obiecte (cristaluri), fiind 11 ani gestionar, 
in timp ce soția reclamantă era doar vin- 
zătoare la magazin..."

(Din dosarul nr. 3723/1977, Jude
cătoria Caransebeș)

„S-ar fi putut să fur eu buletinul și suta 
de lei care s-au găsit la mine, insă arăt 
că eram in stare de ebrietate și nu-mi a- 
mlntesc nimic, întrucit sint bolnav de ul
cer și n-am voie să beau..."

(Din dosarul nr. 3696/1978, Jude
cătoria sectorului 4).

„De ce oare nu se presupune că am fost 
școlarizat și pentru autobaza Slatina ? De 
ce oare nu se poate lua în considerație a- 
devărul exprimat de înțeleaptă zicală „cu 
o floare...", că deci și cu mine sau fără 
mine, nu se face primăvară in viața I.T.B.- 
ului și, in consecință, să nu mi se mai 
ceară cheltuielile de școlarizare..."

(„Argument" în apărare, aparți- 
nînd unui șofer evazionist, împo
triva deciziei de imputație. Jude
cătoria sectorului 5, dosarul nr. 
8460/1977).

Dinu POPESCU

tuației. Nu trebuie nici o clipă să 
se piardă din vedere că măsura rodni
ciei conlucrării dintre constructori și 
montori o conferă evoluția în ritm 
accelerat a lucrărilor pe șantiere. A- 
cesta este criteriul esențial după care 
se apreciază dacă unul sau altul din
tre cei doi factori și-a făcut pe 
de-a-ntregul datoria, și-a îndeplinit 
sarcinile ce îi revin.

Fără a intra in detalii privind țw’ - 
șurile care trebuie adoptate. în aK-t 
scop, pe fiecare șantier in parte, tre
buie să subliniem că disciplina în 
muncă întronată cu fermitate pe În
tregul perimetru al șantierului, folo
sirea integrală a fondului de timp 
productiv, a utilajelor de construcții 
Ia capacitatea lor maximă, a forței 
de muncă la un nivel de producti
vitate superior sînt imperative care 
trebuie să directioneze eforturile con
structorilor în munca lor de zi cu zi. 
Desigur, alături de aceste măsuri cu 
caracter organizatoric, un rol la fel 
de important ii au punerea la punct 
si aplicarea unor tehnologii de lucru 
avansate, sporirea gradului de indus
trializare și mecanizare al lucră
rilor, generalizarea experiențelor 
înaintate în muncă, a inițiative
lor valoroase etc.

A treia problemă de a cărei rezol
vare depinde îmbunătățirea radicală 
a muncii constructorilor si mentori
lor o constituie INTRODUCEREA 
UNEI ORDINI DESAVÎRȘITE IN 
LIVRAREA UTILAJELOR TEHNO
LOGICE. Aceasta presupune. înain
te de toate, respectarea de către 
furnizori a termenelor clar sta
bilite prin contracte și grafice de 
livrare, precum și expedierea pe șan
tiere a utilajelor în succesiunea fi
rească a lucrărilor de montaj. înde
plinirea acestei cerințe echivalează 
cu asumarea hotărîtă de către bene
ficiarii și furnizorii în cauză a tutu
ror responsabilităților privind inven
tarierea utilajelor restante, introdu
cerea in fabricație, urmărirea execu
ției lor grabnice și expedierea cu 
aceeași rapiditate pe șantiere. Hint vi
zate, în principal, întreprinderile 
bucureștene „Vulcan". „Grivița rj- 
șie“ și de mașini grele. întreprinde
rea de utilaj chimic Ploiești, între
prinderea de utilaj tehnologic Buzău 
și altele, care au datoria să acțione
ze cu toată promptitudinea pentru li
chidarea restanțelor de pină acum.

Pe șantiere, prețul fiecăreia dintre 
zilele și săptăminile care urmează 
este inestimabil. Pentru economia 
națională, ciștigul de timp la pune
rea in funcțiune a noilor capacități 
contează foarte mult, echivalează cu 
producerea unor importante bunuri 
materiale, cu satisfacerea anumitor 
solicitări ale consumului intern și ale 
exportului. De aceea, perspectiva 
fiecărei zile si săptămini de muncă 
se cere stabilită eu precizie, pentru 
ca pe fiecare șantier să se lucreze la 
cota maximă a graficelor, pentru 
ca eforturile constructorilor și mon- 
torilor, beneficiarilor și furnizorilor 
de utilaje să dea rezultatele scontate, 
să întregească și mai mult conturul 
noilor capacități de producție, care 
Ia termen și chiar mai devreme să 
livreze economiei naționale produsele 
prevăzute.
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într-o deplină unitate de gînd și de voință, întreaga țară apreciază 

cu vie satisfacție însemnătatea deosebită și desfășurarea 
remarcabil de fructuoasă a vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 

și a tovarășei [lena Ceaușescu în Marea Britanie

Din mesajele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
în telegrama COMISIEI CEN

TRALE DE REVIZIE A P.C.R. se 
spune : Animați de dragoste și 
stimă față de neobosita dumnea
voastră activitate pusă în slujba 
intereselor vitale ale națiunii noas
tre socialiste, pentru promovarea 
idealurilor de pace, colaborare și 
cooperare cu toate statele lumii, 
datorită căreia România a dobindit 
un prestigiu internațional fără pre
cedent în întreaga sa istorie, mem
brii Comisiei Centrale de Revizie 
a Partidului Comunist Român își 
exprimă acordul deplin și profunda 
lor satisfacție pentru rezultatele vi
zitei de stat pe care, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați între
prins-o în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord.

Eveniment de excepțională în
semnătate în cronica relațiilor 
româno-britanice, exemplu strălucit, 
de largă valabilitate internațională, 
privind modul în care se pot dez
volta și adinei raporturile între 
două state cu orînduiri sociale di
ferite, dornice să trăiască în înțe
legere și prietenie, să-și dezvolte 
pe multiple planuri legăturile eco
nomice, vizita dumneavoastră a 
demonstrat cu deosebită forță de 
convingere interesul viu, ecourile 
largi ale principiilor promovat? cu 
consecvență și fermitate de Româ
nia socialistă pentru instaurarea 
unei noi ordini economice și poli
tice internaționale, pentru făurirea 
unei lumi a păcii și înțelegerii între 
popoare.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
întreaga noastră recunoștință față 
de prodigioasa dumneavoastră ac
tivitate depusă pentru prosperitatea 
și fericirea poporului, pentru trium
ful progresului și păcii in lume, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, alături de în
tregul popor, sîntem ferm hotăriți 
să depunem toate eforturile pentru 
traducerea in viață a sarcinilor ce 
ne revin, pentru înfăptuirea neabă
tută a obiectivelor politicii interne 
și internaționale a partidului nos
tru stabilite de Congresul al XI-lea, 
pentru propășirea continuă a pa
triei și sporirea prestigiului ei in 
întreaga lume.

La întoarcerea pe pămintul scump 
al patriei — se spune in telegrama 
MINISTERULUI AFACERILOR 
EXTERNE — vă exprimăm, alături 
de intregui nostru popor, cele mai 
profunde sentimente de recunoștin
ță și vă adresăm calde felicitări 
pentru strălucitul bilanț al vizitei 
de stat pe care ați intreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord.

Primirea impresionantă de care 
v-ați bucurat, înaltele onoruri și 
ambianța de caldă prietenie, cor
dialitatea și deosebita stimă in care 
s-au desfășurat întîlnirile și con
vorbirile purtate cu personalități 
marcante ale vieții politice și eco
nomice din Marea Britanie consti
tuie o nouă și strălucită apreciere 
dată contribuției inestimabile a 
dumneavoastră, personalitate de 
prim ordin a vieții politice mon
diale. la soluționarea marilor pro
bleme ale lumii contemporane, la 
adincirea relațiilor, colaborării și 
cooperării pe multiple planuri cu 
toate țările lumii, fără deosebire de 
orînduire socială.

întregul nostru popor vede tot
odată in această vizită o dovadă 
plină de strălucire a consecvenței 
cu care acționați in mod constant 
și ferm pentru aplicarea în viață 
a prevederilor Actului final de la 
Helsinki al Conferinței pentru 
securitate și cooperare in Europa, 
în scopul amplificării raporturilor 
pe multiple planuri intre țările con
tinentului. al consolidării încrederii 
și adîncirii cooperării, intr-un cli
mat de etică și echitate internațio
nală. Declarația comună semnată cu 
acest prilej, acordurile și convenți
ile încheiate. înțelegerile convenite 
Servesc deopotrivă adîncirii colabo
rării și cooperării româno-britanice, 
precum și cauzei generale a înțele
gerii. securității și cooperării pașni
ce in Europa și în întreaga lume.

Exprimindu-ne bucuria și admi
rația pentru noile pagini de neuitat 
înscrise în cronica bogatelor relații 
internaționale ale României, vă 
asigurăm mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru traducerea in 
viată a sarcinilor ce ne revin din 
documentele convenite, pentru spo
rirea și înălțarea pe noi culmi a 
prestigiului patriei noastre in lume.

La înapoierea dumneavoastră din 
vizita pe care ati făcut-o in Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord — se spune in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN ARGEȘ 
AL P.C.R. — vă rugăm să ne permi
teți, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să dăm încă o 
dată glas sentimentelor de nemărgi
nită dragoste, recunoștință si pre
țuire pe care vi le purtăm si să 
vă adresăm. împreună cu întregul 
popor, un călduros bun venit pe 
pămintul scump al patriei.

Urmărind cu cel mai viu interes 
si profundă satisfacție desfășurarea 
acestei vizite istorice — prima pe 
care un sef de stat din țările so
cialiste o face în Marea Britanie 
Ia invitația reginei — am trăit din 
nou momente de puternică mindrie 
patriotică pentru modul strălucit în 
care, slujind interesele poporului 
român, slujiți în același timp as
pirațiile maiore ale tuturor po
poarelor lumii. Desfăsurindu-se la 
puțin timp după vizitele in Statele 
Unite ale Americii. în Republica 
Populară Chineză si alte țări din 
Asia, vizita în Marea Britanie con
stituie o nouă si concludentă afir
mare a principialității politicii ex
terne românești, a continuității ce 
o caracterizează, a marelui presti
giu pe care România socialistă l-a 
cîstigat in lumea contemporană, ca 
militantă consecventă pentru crearea 
unui climat de colaborare pașnică 

si încredere între popoare, indife
rent de sistemul politic si social, 
pentru respectarea fermă a princi
piilor independentei si suveranită
ții. pentru o nouă ordine economică 
si politică mondială.

însuflețiți de minunatul exemplu 
ne care dumneavoastră ni-l oferiți, 
de înalta pildă de dăruire comu
nistă si patriotică pe care o dati 
zi de zi. oamenii muncii din Argeș 
nu-si vor precupeți forțele în e- 
fortul unanim, patriotic de transpu
nere în viată a istoricelor hotăriri 
ale Congresului al XI-lea si Confe
rinței Naționale ale partidului. Vom 
face totul pentru a ne îndeplini cu 
cinste sarcinile ce ne revin, pentru 
a transpune în viată politica in
ternă si externă a partidului si 
statului nostru.

Noua dumneavoastră vizită în 
Marea Britanie, unde, împreună eu 
tovarășa Elena Ceaușescu, ați dus 
la cel mai înalt nivel solia poporu
lui român de pace, prietenie, co
laborare și înțelegere între popoare, 
deschizind drumul unei și mai 
rodnice cooperări cu poporul en
glez, a fost urmărită cu neslăbit in
teres și aprobată cu entuziasm de 
toți locuitorii Bihorului — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
simțind tot timpul pulsul sentimen
telor de mindrie patriotică, certi
tudinea prestigiului crescind al 
României socialiste și al conducă

• „Dragostea și prețuirea noastră nemărginită pentru activitatea neobosită, 
plină de abnegație și pasiune revoluționară pe care o desfășurați in slujba 
intereselor poporului român, a țelurilor nobile ale înțelegerii și păcii 
in lumea întreagă."

• „Un nou și strălucit exemplu de promovare consecventă a principiilor 
coexistenței pașnice între țări cu sisteme social-politice diferite, de 
dezvoltare a relațiilor de colaborare in spiritul stimei și încrederii reciproce."

torului său în. tot mai largi cercuri 
ale vieții internaționale — se spu
ne în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R. ȘI 
A CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN.

Vizita pe care ați întreprins-o 
în această parte a Europei are 
darul de a reactualiza străve
chile . și bogatele legături tra
diționale dintre România și Marea 
Britanie, care își âu rădăcinile în
fipte în trecutul îndepărtat al isto
riei popoarelor noastre. Totodată, 
ea demonstrează în mod concludent 
că este pe deplin posibil ca intre 
țări cu orînduiri sociale diferite să 
se dezvolte bune relații de colabo
rare, bazate pe principiile egalită
ții in drepturi, respectului suvera
nității și avantajului reciproc.

în numele tuturor celor ce mun
cesc în intreprinderile și unitățile 
economice și social-culturale din 
județ, ne angajăm, tovarășe ’ secre
tar general, ca, punîpd în valoare 
toate posibilitățile existente, să 
contribuim cit mai substanțial la 
onorarea obligațiilor țării noastre 
în infăptuirea deplină a colaborării 
și cooperării româno-britanice.

Mobilizați de exemplul dum
neavoastră de militant neobosit în 
slujirea fără preget a partidului și 
poporului, vă asigurăm, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că oa
menii muncii din industria și agri
cultura județului Bihor, in frunte 
cu comuniștii, sînt angajați plenar 
și depun, conștient, întreaga lor e- 
nergie creatoare pentru infăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale parti
dului,

în posturile datoriei și muncii lor. 
militarii, asemenea tuturor fiilor 
tării, au trăit cu intensitate mo
mentele vizitei, incercînd sentimen
te de aleasă stimă și considerație 
pentru felul in care slujiți interesele 
supreme ale patriei noastre dragi, 
ale cauzei socialismului și păcii — 
se spune in telegrama MINISTE
RULUI APĂRĂRII naționale. 
înalta distincție ce v-a fost conferi
tă. aprecierile făcute la adresa per
sonalității dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae • Ceaușescu, emi
nent fiu al națiunii române, re
marcabil luptător pentru făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte, 
reprezintă noi și grăitoare dovezi 
ale imensului prestigiu de care 
România socialistă se bucură astăzi 
pe toate meridianele lumii. în 
același timp. titlurile științifice 
conferite tovarășei Elena Ceaușescu 
se înscriu ca o vie recunoaștere a 
remarcabilelor progrese obținute de 
știința .și spiritualitatea românească 
contemporană.

Declarația comună, precum și 
acordurile economice realizate, în
temeiate pe principiile egalității in 
drepturi, respectului independenței 
și suveranității naționale, neameste
cului in treburile interne și avanta
jului reciproc, deschid largi pers
pective pentru extinderea și diver
sificarea relațiilor și cooperării ro
mâno-britanice pe multiple planuri, 
în interesul celor două țări și po
poare. al cauzei păcii și înțelegerii 
internaționale. Rezultatele cu care 
s-a încheiat această vizită sînt apre
ciate de militarii armatei noastre ca 
o nouă și minunată dovadă a con
secvenței, principialității și fermi
tății revoluționare cu care acționați 
pentru transpunerea în viață a li

niilor directoare ale politicii inter
naționale stabilite de Congresul al 
XI-lea si Conferința Națională ale 
partidului.

Asigurindu-vă, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
de nestinsa lor dragoste și profun
dul devotament ce vi-1 poartă, mi
litarii de toate gradele își exprimă, 
și de această dată, hotărîrea fermă 
de a sprijini cu toată ființa politica 
internă și externă a României, ac
tivitatea internațională a partidului 
și statului nostru, al căror arhitect 
și promotor sînteți dumneavoastră.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD al 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN se spune : Co
muniștii, toți oamenii muncii, .ro
mâni. maghiari și germani, din 
județul Bistrița-Năsăud, aseme
nea întregului popor, vă adre
sează din ădincul inimii „bun 
venit11 pe pămintul patriei ce vă 
este atit de drag, din noua și stră
lucita misiune de pace și bună în
țelegere între popoare, pe care, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați înfăptuit-o în chip 
atit da minunat în Marea Brita
nie.

Rezultatele excepționale ale vizi
tei, desfășurată in spiritul stimei și 
înțelegerii reciproce, al respectării 
cu strictețe a principiilor ce gu
vernează cu fidelitate întreaga 

noastră politică internațională, con
stituie o nouă mărturie că țara 
noastră, poporul român, in frunte 
cu dumneavoastră, alesul națiunii, 
mare personalitate a lumii contem
porane. promovează cu fermitate o 
politică de coexistență pașnică, de 
extindere și dezvoltare a colaboră
rii pe multiple planuri cu toate 
popoarele și națiunile, indiferent de 
orînduirea lor, contribuind, astfel, la 
cauza întăririi păcii și colaborării 
internaționale, a făuririi unei lumi 
mai bune și mai drepte.

Aprobind din adîncul inimii re
zultatele noii și strălucitei misiuni 
de pace și prietenie pe care ați 
dus-o peste mări și țări, mindri că 
sintem contemporanii unei epoci 
istorice în care România, prin con
ducătorul său strălucit, se bucură 
de cea mai aleasă stimă și prețui
re .in rindul tuturor popoarelor lu
mii, permiteți-ne, totodată, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să ne reafirmăm angajamentul și 
hotărîrea noastră nestrămutată ca, 
sub conducerea comuniștilor, in 
strinsă unitate și frăție, să mun
cim cu toată energia și pasiunea 
pentru a da viață 'hotărîrilor Con
gresului al XI-lea, ale Conferinței 
Naționale a partidului, pentru în
făptuirea celui mai grandios pro
gram de dezvoltare economico-so- 
cială pe care l-au cunoscut vreo
dată aceste plaiuri strămoșești, 
pentru dezvoltarea și prosperitatea 
continuă a scumpei noastre patrii, 
pentru gloria partidului și poporu
lui român.

Comuniștii, toți locuitorii județu
lui Botoșani au urmărit cu viu in
teres și legitimă mindrie patriotică 
vizita de stat pe care ați intre
prins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. in Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, vizită care va constitui un 
nou act de referință nu numai in 
istoria dezvoltării și adîncirii bu
nelor relații dintre cele două țâri, 
ci și în istoria raporturilor de în
țelegere între state cu orînduiri 
sociale diferite, contribuind astfel 
la cauza păcii și colaborării inter
naționale — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN BO
TOȘANI AL P.C.R.

Ați purtat in chip strălucit și de 
această dată, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, gindu- 
rile și idealurile noastre de priete
nie și pace cu toate popoarele lu
mii,, indiferent de orînduire socială, 
ați accentuat și mai mult principiile 
de bază ale politicii interne și ex
terne a partidului și statului nos
tru. Sintem fericiți că personalita
tea dumneavoastră de excepție, 
activitatea neobosită prin care ați 
ridicat prestigiul și autoritatea in
ternațională a României socialiste 
pe culmi neatinse in trecut au fost 
încununate și in această vizită de 
strălucite aprecieri din partea ce
lor mai înalți demnitari englezi, din 
partea întregului popor al Regatu
lui Unit al Marii Britanii și 
Irlandei de Nord.

însuflețiți de rodnicele rezultate 
ale vizitei, de conținutul documen
telor semnate cu acest prilej, față 
de care ne exprimăm deplina ade
ziune, vă asigurăm, scumpe și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom consacra întreaga noastră 
capacitate de muncă pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din hotâririle Congresului al 

XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, ridicind' acest străvechi 
colț de țară românească pe cele 
mai înalte culmi ale progresului și 
civilizației.

Femeile din patria noastră. îm
preună cu întregul ponor — se 
spune în telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL FEMEILOR — își 
exprimă profunda satisfacție și de
plina aprobare față de noua solie 
de pace și colaborare internaționa
lă pe care a reprezentat-o vizita de 
stat efectuată de dumneavoastră, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Marea Britanie.

Manifestările . cordiale de înaltă 
stimă si considerație cu care ați 
fost înconjurat pe parcursul întregii 
vizite reprezintă o nouă recunoaș
tere internațională a înaltelor 
dumneavoastră calități de om poli
tic. patriot înflăcărat si militant de 
seamă pe arena internațională.

încercăm sentimente de profundă 
mindrie patriotică pentru aceăstă 
vizită plină de succes în Marea 
Britanie. care a relevat încă o dată 
aportul dumneavoastră neprețuit la 
creșterea continuă a. prestigiului 
României socialiste în rindul țări
lor lumii.

Ne exprimăm întreaga noastră 
admirație fată de tovarășa Elena 
Ceaușescu. savant de renume mon
dial, pentru înaltele titluri științi
fice britanice ce i-au fost conferite.

Urare
de bună 

venire 
în țară

Cu a inimii vâpaie,
Vâ ieșim-nainte iarăși: 
Ceaușescu Nicolae 
Și Elena, scumpi tovarăși.

Drag cirmaci al țării noastre 
Ce-n Britania bătrină 
Ați purtat pe căi măiastre 
Toată gloria română.

Fiți binevenit acasă 
Din solia voastră dreaptă.
Cu o dragoste duioasă
Tot poporul vă așteaptă.

Prin tărie nesecată, 
Cind sub soare ride vara, 
Dovedit-ați înc-odată 
Că ni-l respectată țara.

Lumea ne cunoaște bine 
Și in soarta noastră crede 
Și prin voi azi orișicine 
Viul viitor ni-l vede

Bucuroasă e cimpia, 
Orice om, oricare munte.
Fericită-i România
Că vă are-acum in frunte.

Vremea-și prelungește zborul... 
Pentru-nalta izbindire 
Fericit e tot poporul 
Și v-aduce mulțumire.

George LESNEA

ceea ce reprezintă o nouă recu
noaștere a remarcabilei sale con
tribuții la dezvoltarea științei con
temporane. la cauza păcii si co
laborării multilaterale între state, 
la progresul general al omenirii.

Milioanele de femei din tara 
noastră — românce, maghiare, ger
mane și de alte naționalități— pro
fund atașate politicii interne și ex
terne a partidului si statului nos
tru. se angajează să acționeze și in 
continuare cu fermitate pentru 
transpunerea în viată a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea si ale Con
ferinței Naționale ale partidului, 
pentru făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate si înaintarea 
României spre comunism.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CARAȘ-SEVERIN AL 
P.C.R. se arată : împreună cu în
tregul nostru popor, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul Caraș- 
Severin — români, germani, sîrbi, 
maghiari și de alte naționalități — 
am urmărit cu cel mai viu interes 
și cu profundă satisfacție vizita de 
stat pe care dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 

Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați întreprins-o 
în Regatul Unit al Marii Britanii 
și Irlandei de Nord.

Ne bucură din toată inima că vi
zita, convorbirile la cel mai inalt 
nivel, întîlnirile avute s-au desfă
șurat în spiritul înaltei stime reci
proce, ele constituind în totalitate 
un nou și remarcabil moment in 
cronica relațiilor de prietenie și co
laborare româno-britanice. Avem 
convingerea fermă că ați adus o 
nouă și inestimabilă contribuție la 
dezvoltarea raporturilor dintre po
poarele noastre care au legături is
torice tradiționale. în prezent 
există perspective pentru amplifi
carea cooperării economice, tehni- 
co-științifice și cultural-artistice, 
spre binele celor două popoare, al 
păcii, înțelegerii și progresului în 
lume.

Constatăm cu mare satisfacție că 
prin multiplicarea contactelor poli
tice la diferite niveluri, a schimbu
rilor de vizite se realizează o mai 
bună cunoaștere și apropiere între 
popoarele lumii, că prin tot ceea ce 
ați întreprins și realizat in cadrul 
actualei vizite se pun baze noi unei 
mai bune conlucrări în domeniul 
vieții internaționale, in scopul so
luționării juste a problemelor care 
confruntă omenirea, înfăptuirii unei 
noi ordini economice și politice in
ternaționale, edificării unei secu
rități reale pe planeta noastră.

Permiteți-ne. iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, să vă asigurăm 
de hotărîrea fermă a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii din 
această parte a țării de a face totul 
pentru transpunerea in viață, in 
mod exemplar, a politicii interne șl 
externe a partidului și statului nos
tru, lă a cărei fundamentare adu
ceți în permanență o inestimabilă 
contribuție, politică pusă în slujba 
triumfului păcii. înțelegerii, priete
niei și colaborării între toate națiu
nile lumii.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din străvechiul meleag românesc al 
Dîmboviței, alături de intregui nos
tru popor, își exprimă deplina sa
tisfacție și viile sentimente de min
drie patriotică pentru remarcabile
le rezultate ale vizitei de stat pe 
care ați întreprins-o. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în. Marea 
Britanie — se spune in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN DÎM
BOVIȚA AL P.C.R.

Și cu acest prilej, dumneavoas
tră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați purtat cu unică și 
inegalabilă strălucire solia de pace 
și prietenie a /harnicului și talen
tatului nostru popor pe meleagu
rile Regatului Marii Britanii și Ir
landei de Nord, demonstrind încă 
o dată, cu clarviziune, lumii în
tregi că pot fi stabilite căi trai
nice de înțelegere intre state cu 
orinduiri sociale diferite, că in re
lațiile internaționale trebuie înfăp
tuit un climat de destindere și res
pect reciproc,' de etică și echitate.

Excepționala primire ce vi s-a 
făcut, înaltele onoruri oficiale, con
vorbirile purtate cu diferite perso
nalități ale vieții politice și eco
nomice britanice, documentele sem
nate stau mărturie elocventă a 
spiritului activ și dialectic în care 
abordați problemele lumii de azi, 
a modului fără precedent în ana
lele istoriei contemporane de reali
zare a unor relații principiale, e- 
gale in drepturi, cu toate statele. 
Este și acesta un exemplu cu va
loare de semnificație istorică pe 
care dumneavoastră îl oferiți în
tregii lumi.

Vă aducem la cunoștință că oa
menii muncii dimbovițeni, în frunte 
cu comuniștii, nu și-au precupețit 
eforturile, energiile creatoare, pen
tru îndeplinirea exemplară, in toa
te domeniile de activitate, a sar
cinilor ce ne revin din hotâririle 
celui de-al XI-lea Congres și Confe
rinței Naționale ale . partidului, pen
tru a face din vatra natală un colț 
de țară mereu mai înfloritor, pen
tru ridicarea necontenită a presti
giului patriei noastre socialiste în 
întreaga lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se arată : 
Oamenii muncii de pe meleagurile 
înfloritoare ale Oltului, alături de 
întreaga noastră națiune, își ex
primă aprobarea deplină față de 
rezultatele fructuoase ale vizitei 
de stat ce ați intreprins-o. împre
ună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Marea Britanie. Primirea de 
deosebită cordialitate ce v-a fost 
făcută de cele mai înalte persona
lități, omagiul reprezentanților ce
tățenilor londonezi au dat expre
sie stimei de care- vă bucurați, 
pentru aportul dumneavoastră la 
cauza păcii și înțelegerii intre toa
te popoarele lumii. Acordurile e

conomice, comerciale, tehnico-ști- 
ințifice și culturale încheiate de
monstrează, în modul cel mai stră
lucit, că inițiativele dumneavoastră 
neobosite, profund novatoare, des
chid un admirabil făgaș booperârii 
cu toate țările, indiferent de orin- 
duirea socială. Urmărind . relatările 
posturilor de radio și televiziune, 
reportajele din presă, oamenii 
muncii din județul Olt au trăit cu 
o vie satisfacție acest moment de
osebit. care a constituit o nouă 
contribuție la cauza colaborării, 
progresului si păcii în întreaga 
lume.

Vă asigurăm, mult iubite tovară
șe Nicolae Ceaușescu, că v-am în
soțit. în acest nou și prestigios iti
nerar al păcii, cu . cele mai nobile 
simțăminte, muncind cu abnegație 
și dăruire, neprecupețind nici un 
efort pentru a fi la înălțimea a- 
cestor clipe bogate in semnificații.

Acum, cînd ați revenit ne pă- 
mîntul scump al patriei, vă rostim, 
din adîncul inimii, tradiționalul 
..bun sosit11 și ne angajăm să fa
cem tot ce depinde de noi pentru 
a fi la înălțimea sarcinilor ce ne 
revin, urmînd cu fermitate drumul 
de glorie nemuritoare pe care l-ați 
deschis patriei noastre socialiste.

în numele celor peste 90 000 de 
comuniști, al sutelor de mii de lo
cuitori ai județului nostru — 

români. germani, maghiari, sîrbi și 
de alte naționalități — alături de 
întregul nostru popor. COMITETUL 
JUDEȚEAN TIMIȘ AL P.C.R. își 
exprimă marea bucurie și legitima 
mindrie față de istorica dum
neavoastră vizită, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pe care ați 
efectuat-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu in Marea Britanie.

Pentru noi. cei ce trăim si mun
cim în județul Timiș. în deplină 
frăție și unitate, este un motiv de 
supremă satisfacție si onoare să 
fim contemporani și participanți 
direcți la acest timp istoric, plin 
de măreție, din viața milenară a 
poporului român, cînd numele pa
triei noastre este cunoscut și rostit 
pe toate meridianele globului ca 
simbol al colaborării si păcii in 
lume.

Exprimind si cu acest prilej ade
ziunea deplină față de politica in
ternă si externă a partidului și sta
tului nostru, profunda noastră sa
tisfacție față de rezultatele atit de 
remarcabile ale noii dumneavoas
tră misiuni de pace și colaborare, 
vă asigurăm, mult stimate tovarășe 
secretar general. că organizația 
județeană de partid Timiș. toti 
locuitorii acestui străvechi meleag 
de tară, români, germani, maghiari, 
sîrbi și de alte naționalități, nu 
vom precupeți nici un efort pen
tru ca sarcinile ce ne revin din 
hotâririle Congresului al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului 
să fie traduse exemplar în viață, 
pentru a contribui în felul acesta 
la ridicarea patriei pe noi culmi de 
progres și civilizație, la creșterea 
prestigiului ei internațional.

Comuniștii, întregul colectiv de 
oameni ai muncii din ÎNTREPRIN
DEREA DE UTILAJ CHIMIC 
„GRIVIȚA ROȘIE11 — BUCUREȘTI 
au urmărit cu deosebit interes si 
înaltă mindrie patriotică vizita în
treprinsă în Marea Britanie. în 
documentele semnate și acordurile 
încheiate noi vedem reafirmat 
realismul politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
consecventa cu care dumneavoas
tră. mult stimate si iubite tovarășe 
secretar general, traduceți în fapt 
hotâririle Congresului al XI-lea al 
partidului. în consens deplin cu 
realitățile lumii contemporane, cu 
voința de pace și progres a între
gii omeniri.

Ne reafirmăm adeziunea una
nimă la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru. dragostea pe care v-o purtăm, 
hotărîrea de a munci cu pasiune 
revoluționară pentru traducerea in 
viață a hotărîrilor Congresului al 
XI-lea, ale Conferinței Naționale, 
a Programului partidului, calea si
gura de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate și a 
înaintării patriei spre comunism.

Alături de întregul nostru popor, 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Tulcea, au urmărit cu viu 
interes, admirație și mîndrie pa
triotică vizita pe care dumneavoas
tră, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu ați efec
tuat-o în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord, care 
constituie un moment de o deosebită 
importantă in istoria relațiilor din
tre cele două țări și popoare, stră
lucit exemplu de raporturi între 

state cu orînduiri sociale diferite, 
dornice să trăiască în pace, înțele
gere și prietenie — se spune în te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TULCEA AL P.C.R.

Primirea sărbătorească, înalta 
stimă și cordialitate cu care ați 
fost și sînteți întâmpinat pretutin
deni, distinsele aprecieri constituie 
o. dovadă grăitoare a puternicului 
ecou internațional al politicii 
profund științifice a partidului și 
statului nostru, a prestigiului deo
sebit de care se bucură România 
in lume, dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cel mai iubit fiu al poporului, per
sonalitate proeminentă a vieții po
litice internaționale.

întîlnirile și convorbirile cu per
sonalități marcante ale vieții po
litice și economice, intensificarea 
programului de diversificare și 
adincire a conlucrării economice, 
tehnico-științifice, culturale confe
ră acestui eveniment un profund 
caracter de lucru, dimensiuni ex
cepționale, evidențiind multiplele 
posibilități ale colaborării româno- 
britanice, corespunzător intereselor 
vitale ale ambelor popoare, ale 
păcii și securității în Europa și in 
întreaga lume.

Toți oamenii muncii din județul 
Tulcea, tineri și vîrstnici. femei și 
bărbați, strins uniți in jurul parti
dului, se angajează că vor mili
ta neobosit, cu consecvență revolu
ționară, pentru infăptuirea gran
diosului program elaborat de cel 
de-al XI-lea Congres, pentru viito
rul luminos al scumpei noastre pa
trii — Republica Socialistă Româ
nia.

Urmărind cu viu interes și 
profundă satisfacție vizita de stat 
pe care ați intreprins-o, impreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Re
gatul Unit al Marii Britanii și Ir
landei de Nord, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Vîlcea, a- 
semenea întregii noastre națiuni, 
își exprimă sentimentele de nemăr
ginită dragoste și recunoștință față 
de dumneavoastră, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, pentru 
modul strălucit in care duceți pe 
toate meridianele globului înalta 
solie a poporului român de pace, 
înțelegere, colaborare și prietenie — 
se spune in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN VlLCEA AL 
P.C.R. Geniul creator și forța vizio
nară, permanenta tinerețe a spiri
tului, gindirea revoluționară și cu
tezanța. luciditatea și clarviziunea 
care caracterizează puternica dum
neavoastră personalitate, munca 
neobosită și plină de devotament 
dedicată cu abnegație prosperității 
necontenite a patriei, bunăstării și 
fericirii poporului sînt astăzi larg 
recunoscute și admirate pe toate 
continentele, imensul prestigiu de 
care vă bucurați conferind Româ
niei socialiste demnitate și res
pect, un mare renume pe arena 
mondială.

Muncind cu patos, abnegație și 
devotament pentru infăptuirea sar
cinilor ce ne revin in acest cinci
nal, vă raportăm, mult iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, cu sen
timente de legitimă mindrie, că pe 
primele cinci luni ale acestui an 
am realizat o producție suplimen
tară în valoare de peste 80 mili
oane lei. ceea ce reprezintă aproa
pe jumătate din angajamentul nos
tru pe intregui an. Aprobînd din 
adîncul inimilor noastre rezultate
le remarcabile ale soliei de pace 
întreprinse pe pămintul Marii Bri
tanii, însuflețiți de minunatul e- 
xemplu de muncă și viață pe care 
ni-l oferiți zi de zi, oamenii mun
cii de pe meleagurile vilcene, a- 
semenea întregului popor, vă în
credințează, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că vor da un 
nou avînt muncii lor in îndepli
nirea exemplară a sarcinilor ce le 
revin din documentele Congresului 
al XI-lea, ale Conferinței Naționa
le ale partidului, sporindu-și neîn
cetat contribuția în măreața operă 
de edificare a socialismului și co
munismului pe pămintul scump al 
patriei.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR 
JUDEȚEAN se spune : Prin vi
zita de stat făcută de dumnea
voastră, impreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. în Regatul 
Unit al Marii Britanii și Irlan
dei de Nord, purtind solia celor 
mai nobile ginduri și sentimente de 
prietenie ale poporului român față 
de toate popoarele lumii, ați ridi
cat la un nivel fără precedent re
lațiile tradiționale dintre cele două 
țări, dovedindu-se astfel că pot e- 
xista raporturi de bună înțelegere 
și cooperare intre țări cu orinduiri 
sociale diferite, pe baza principii
lor coexistenței pașnice.

înaltele onoruri ce vi s-au fă
cut. ca și distincțiile de mare sem
nificație științifică oferite de pres
tigioase instituții științifice și 
de învățămint tovarășei Elena 
Ceaușescu sînt pentru noi, comu
niștii, locuitorii județului Vrăncea, 
ca și pentru toți fiii acestui pămint 
străbun, certe dovezi ale prestigiu
lui și recunoașterii internaționale 
de care se bucură tot mai mult 
România, președintele său. vajnic 
promotor al păcii și Înțelegerii in
tre popoarele lumii.

Folosindu-ne de acest prilej, do
rim să vă încredințăm, iubite con
ducător, de intregui atașament, de 
stima și prețuirea noastră nemăr
ginită față de modul în care, în 
fruntea partidului și statului, con
duceți destinele țării, vasta activi
tate de transformare socialistă a 
României. Sintem hotăriți să nu 
precupețim nici un efort pentru a 
realiza întocmai sarcinile ce ne 
revin din hotâririle Congresului a! 
XI-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, să transpunem in prac
tică toate indicațiile dumneavoas
tră, contribuind astfel la înaintarea 
României spre comunism.
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O înaltă cinstire
care se răsfringe asupra 
întregii științe românești

BS

Fiecare produs 
destinat societății

(Urmare din pag. I)

DE ZIUA AVIAȚIEI

Vizita de stat în Marea Britanie a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu a confirmat, prin rezultatele sale strălucite, înalta prețuire 
de care se bucură România socialistă pe arena internațională, poli
tica sa externă, realistă și activă, pusă în slujba celor mai nobiie 
idealuri de progres, pace și înțelegere între popoare. Cu profundă 
mindrie și admirație, oamenii muncii din țara noastră au urmărit 
activitatea deosebit de fructuoasă desfășurată în timpul vizitei de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de tovarășa Elena Ceaușescu, deose
bitul succes ai convorbirilor oficiale, materializate în semnarea unor 
documente de excepțională importanță pentru dezvoltarea viitoare a 
relațiilor româno-britanice.

în același timp, opinia publică din țara noastră a luat cunoștință 
cu adincă satisfacție de întilnirile tovarășei Elena Ceaușescu cu per
sonalități de seamă ale vieții științifice și culturale din Marea Brita
nie, de vizitele întreprinse la institute de cercetare și invățămînt su
perior, de aprecierea și prețuirea activității sale pe tărîmul științei, 
care și-au găsit reflectarea în prestigioasele titluri științifice brita
nice ce i-au fost conferite: Titlul de „Fellow" ol Institutului regal de 
chimie și cel de Profesor Honoris Causa al Politehnicii Londrei 
centrale.

Făcîndu-se ecoul acestor sentimente, numeroase colective de oa
meni de știință, cercetători, cadre didactice, organizații de partid, 
organizații de femei, personalități din domeniul științei, tehnicii și 
culturii au adresat tovarășei Elena Ceaușescu telegrame prin care 
îi transmit calde felicitări pentru distincțiile primite, pentru prețuirea 
de care s-a bucurat în timpul vizitei în Marea Britanie.

In telegrama adresată de BIROUL 
EXECUTIV AI, CONSILIULUI NA
ȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE se spune : Martori 
ai momentelor emoționante în care 
prestigioasele instituții de știință 
ale țârii-gazdă — Institutul regal 
de chimie și Politehnica Londrei 
centrale au consacrat, încă o dată, 
prin omagiul lor. strălucitele dum
neavoastră merite științifice, con
tribuția de seamă pe care o aduceți 
la dezvoltarea si deplina valorifi
care a creației tehnico-științifice 
în domeniul chimiei, precum si la 
înflorirea generală a științei in 
patria noastră, vă rugăm să ne per
miteți să vă adresăm, din toată ini
ma, cele mai înalte felicitări pentru 
titlurile ce v-au fost conferite. în
soțite de urările noastre de noi 

în multi- 
activitate 
o desfă-

sirea patriei si proaresul general al 
științelor, se arată în telegrama 
CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC AL 
COMITETULUI JUDEȚEAN PRA
HOVA AL P.C.R.

Cadrele didactice, studenții, cer
cetătorii în domeniul științei — ro
mâni. maghiari, germani si de alte 
naționalități din
MEDICINA ȘI _________
TlRGU MUREȘ — se arată în tele
grama acestei instituții de învătă- 
mint superior — am luat cunoș
tință cu multă satisfacție si bucu
rie despre știrea acordării dumnea
voastră. iubită tovarășă Elena 
Ceaușescu. a înaltelor titluri știin
țifice britanice. Activitatea dum
neavoastră deosebit de rodnică, 
desfășurată pe tărîmul științei ro-

INSTITUTUL DE 
FARMACIE DIN

dezvoltarea științei, a marilor pro
grese dobîndite de știința și cul
tura românească in anii socialis
mului, sub conducerea gloriosului 
nostru partid. îngăduiți-ne să 
adresăm, mult stimată 
Elena Ceaușescu, cele mai alese 
felicitări pentru aceste prestigioa
se distincții» care încoronează la
borioasa dumneavoastră activitate.

In telegrama CONSILIULUI NA
ȚIONAL AL FEMEILOR se subli
niază : profunda prețuire si stimă 
de care v-ați bucurat pretutindeni, 
distincțiile care v-au fost conferite 
se adaugă marelui număr de titluri 
prin care instituții științifice si de 
învătămînt de prestigiu din diferite 
țări omagiază meritele dumnea
voastră deosebite ca remarcabil om 
de stiintă si militant de seamă pe 
tărîmul vieții politice internaționale.

Activitatea dumneavoastră fruc
tuoasă reprezintă pentru masele 
de femei un puternic imbold în 
munca de înfăptuirea neabătută a 
politicii partidului si statului, de 
traducere în viată a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea și ale Con
ferinței Naționale ale partidului.

In telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SUCEAVA AL FE
MEILOR se spune : Luînd cunoș
tință de acordarea înaltelor titluri 
științifice britanice, ca o aprecie
re a deosebitelor contribuții pe 
care le-ati adus la dezvoltarea chi
miei. a științei românești, a creș
terii prestigiului României socia
liste în lume, vă transmitem în
treaga noastră recunoștință si ad
mirație si ne angajăm ca. prin 
munca ce o desfășurăm în fabrici 
si uzine, pe ogoare si în școli, 
pentru înfăptuirea programului 
partidului nostru, să ne aducem și 
mai mult contribuția Ia înflorirea 
si prosperitatea scumpei noastre 
patrii.

vă 
tovarășă

ca.

de 
dum- 

ne

succese 
laterala 
pe care 
șurați.

însuflețiți 
exemplul 
neavoastră,
angajăm să facem 
totul spre a spo
ri participarea 
științei și tehno
logiei naționale la 
transpunerea in 
viață a politicii 
interne și externe 
a partidului și 
statului nostru, a 
indicațiilor tova
rășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, Ia înfăptuirea mărețului 
nostru Program de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și de înaintare a României 
spre comunism.

Vă felicităm din toată inima 
pentru înaltele distincții pe care 
le-ați primit, pentru rolul determi
nant pe care îl aveți în dezvoltarea 
activității științifice din tara noas
tră, și in mod deosebit pentru con
tribuția pe care o aduceți în dome
niul chimiei tehnologice — se arată 
în telegrama MINISTRULUI EDU
CAȚIEI ȘI INVAȚAMÎNTULLT, 
Suzana Gâdea. Mulțumindu-vă din 
toată inima pentru cinstea pe care 
o faceți țării noastre. femeilor 
noastre, întregului popor român, vă 
urăm multă sănătate si putere de 
muncă.

Telegrame de felicitare adresate 
tovarășei Elena Ceaușescu 
pentru distincțiile primite, 

pentru prețuirea de care s-a bucurat 
în timpul vizitei în Marea Britanie

în telegrama INSTITUTULUI 
CENTRAL DE CHIMIE se arată : 
înaltul titlu de Profesor Honoris 
Causa acordat pentru prima dată 
unei personalități științifice străi
ne, precum și titlul de „Fellow" 
al Institutului regal de chimie 
reprezintă o nouă și importantă 
recunoaștere a meritelor dumnea
voastră științifice, a activității 
prodigioase desfășurate pe tărîm 
științific, precum și pentru afir
marea pe plan mondial a gîndirii 
tehnice românești. Vă rugăm să ne 
permiteți să ne exprimăm și cu 
această ocazie sentimentele de 
profund respect și prețuire pe 
care vi le purtăm, recunoștința 
pentru munca neobosită^ compe
tența științifică, dragostea și grija 
.eu care îndrumați institutul nos
tru și ne angajăm să ne mobilizăm 
întreaga capacitate pentru a ne 
spori contribuția la dezvoltarea in
dustriei chimice românești. ,

Cadrele didactice, studenții și 
întregul personal muncitor al UNI
VERSITĂȚII DIN CRAIOVA —se 
arată în telegrama acestei institu
ții de invățămînt superior — au 
aflat cu nețărmurită bucurie ves
tea decernării înaltelor titluri aca
demice dumneavoastră, tovarășă 
Elena Ceaușescu, strălucită perso
nalitate a vieții științifice româ
nești. înmînarea titlului de „Fel
low" și a certificatului de chimist 
autorizat — cea mai inaltă distinc
ție a Institutului regal de chimie, 
ca și obținerea titlului de Profe, 
sor Honoris Causa, pentru prima 
dată acordat unei personalități 
din străinătate de către Politehni
ca Londrei centrale — sint argu
mente grăitoare ale contribuției 
ample, remarcabile aduse de dum
neavoastră. tovarășă Elena 
Ceaușescu. la dezvoltarea și extin
derea activităților științifice. a 
prestigiului de care se bucură ști
ința românească în Marea Britanie.

Aceleași sentimente ®in£_exprte 
mate in.
DIDACTICE 1 
CRAIOVA. în 
ză : înaltele
britanice sint însemne de profun
dă prețuire pentru știința româ
nească. pentru meritele deo
sebite pe care dumneavoastră le 
aveți în dezvoltarea chimiei, ca si 
in coordonarea politicii științifice 
și dezvoltarea tehnologiei din acest 
domeniu în țara noastră, la spo
rirea colaborării oamenilor de ști
ință de pretutindeni.

telegrama CADRELOR
DIN MUNICIPIUL 
i care se sublinia- 

titluri științifice

înaltele titluri academice ce v-au 
fost acordate de prestigioase insti
tuții științifice din Marea Britanie 
ne umplu inimile de bucurie Bi 
mindrie patriotică si constituie o 
nouă si elocventă confirmare inter
națională a contribuțiilor originale 
pe care le-ati adus prin întreaga 
dumneavoastră activitate la propă-

mânesti in vederea promovării va
lorilor autentice ale spiritului crea
tor al oamenilor de știință români, 
cit si rezultatele remarcabile perso
nale pe care le-ati obtinut in do
meniul cercetărilor chimice sînt. 
bine cunoscute atit în țară, cît și 
peste hotare. Titlul si diploma, care 
reprezintă cele mai înalte distinc
ții aie 
gioase 
tuie o 
pentru 
tru întreaga stiintă românească.

In telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN IAȘI AL FEMEILOR 

se arată, între al
tele : Acordarea 
acestor înalte ti
tluri, ce se adau
gă celorlalte con
ferite de alte 
prestigioase fo
ruri științifice din 
străinătate, expri
mă profunda pre
țuire și recunoaș
tere internațională 
a meritelor dum
neavoastră deose
bite, ca om de 
știință, atit în 
activitatea de cer
cetare din dome
niul chimiei ro- 

pentru contribuțiamânești, cît și .
pe care o aveți în realizarea po
liticii științifice a României.

celor două instituții nresti- 
din. Marea Britanie. const!- 
cinste si o onoare nu numai 
dumneavoastră, dar si Den-

în telegrama INSTITUTULUI DE 
INVĂȚĂMÎNT SUPERIOR DIN 
SIBIU se Spune. între altele : Co
muniștii, toți studenții si cadrele 
didactice din institutul nostru au 
primit cu profundă bucurie si min
drie patriotică vestea 
dumneavoastră, stimată 
Elena Ceaușescu, a 
distincții științifice din partea unor 
prestigioase institute de stiintă din 
Marea Britanie. Acordarea acestor 
distincții constituie o recunoaștere 
a deosebitelor dumneavoastră me
rite științifice, a prestigiului știin
ței românești contemporane, 
care 
este

contribuția 
deosebit de

telegrama

acordării 
tovarășă 
înaltelor

la
dumneavoastră 

însemnată.
COMITETULUI 

AL
Comuniștii,

în
JUDEȚEAN GALAȚI AL P.C.R. 
se spune : Comuniștii. pamenii 
muncii din județul Galați au primit 
cu legitimă mindrie patriotică și 
profundă satisfacție vestea confe
ririi, cu prilejul vizitei in Marea 
Britanie. a titlului de „Fellow" al 
Institutului regal de chimie din 
Marca Britanie si a titlului de 
Profesor Honoris Causa al Insti
tutului politehnic din Londra cen
trală, distincții prin care se recu
noaște incă o dată contribuția deo
sebită. înaltele dumneavoastră ca
lități de om de știință, aprecierea 
de care vă bucurați pe tărîmul 
dezvoltării multilaterale a cerce
tării chimice, a cărei valoare prac
tică demonstrează in mod stră
lucit scopurile înalte, profund uma
niste, ale științei românești con
temporane.

Cuvintele de înaltă apreciere cu 
care ați fost întîmpinată în cele 
mai prestigioase toruri științifice 
britanice, recunoașterea meritelor 
remarcabile pe care le aveți în do
meniul chimiei macromoleculare. in 
special in polimerizarea izoprenilor, 
fac cinste celor mai luminoase tra
diții ale invățămîntului și științei 
românești.

In conferirea acestor distincții — 
se spune in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN ILFOV AL 
P.C.R. — vedem înalta apreciere 
și considerație de care vă bucu
rați dumneavoastră, personalitate 
marcantă a științei românești. în 
rindul oamenilor de știință de pes
te hotare, meritele dovedite 
rodnica activitate desfășurată 
fruntea Institutului central de chi
mie din București. Ne bucură fap
tul că cercetările dumneavoastră 
consacrate promovării științei ro
mânești, contribuția adusă la dez
voltarea industriei chimice, stră
duința dumneavoastră ca toate 
aceste remarcabile cuceriri ale ști
inței să servească bunăstării și fe
ricirii omului, păcii și progresului 
umanității — sînt tot mai bine cu
noscute și larg apreciate peste 
hotare.

In telegrama adresată de COMI
TETUL DE PARTID DIN MINIS
TERUL AFACERILOR EXTERNE 
se arată: încercăm sentimente de 
adincă satisfacție patriotică pentru 
Înaltele titluri cu care ați fost 
onorată de prestigioase instituții 
științifice britanice — în care ve
dem o strălucită recunoaștere a 
aleselor dumneavoastră merite în

in 
în.

Exprimîndu-ne adînca recunoș
tința pentru neobosita activitate 
pe care o desfășurati pe plan po
litic. social, științific, pentru con
tribuția strălucită la afirmarea ro
lului femeii în toate domeniile de 
activitate, permiteti-ne ca. in nu
mele celor aproape 200 000 de femei 
din JUDEȚUL BRĂILA — se spu
ne în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN AL FEMEILOR — să 
vă adresăm cele mai calde si mai 
sincere felicitări pentru titlurile 
primite, mărturie a recunoașterii 
pe plan international a meritelor 
dumneavoastră științifice, a mare
lui prestigiu dobindit de știința 
românească, pe care cu atîta stră
lucire o reprezentati în lume.

Noi. miile de femei de pe înflo
ritoarele meleaguri sătmărene — 
românce, maghiare, germane și de 
alte naționalități — înfrățite în 
munca entuziastă — se arată in te
legrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN SATU MARE AL FEMEILOR 
— sintem nespus de mîndre de 
înalta prețuire si apreciere de care 
se bucură strălucita dumneavoastră 
activitate de 
mondial, ca si 
din România

savant de renume 
cercetarea științifică 
socialistă.
COMITETULUI JU-In telegrama

DEȚEAN HARGHITA AL FEMEI
LOR se spune : în numele femeilor 
harghitene — românce și maghiare 
— ne exprimăm profundele noas
tre sentimente de satisfacție pentru 
că aceste distincții au fost conferi
te unei reprezentante de seamă a 
științei românești, dumneavoastră, 
tovarășă Elena Ceaușescu. ca un o- 
magiu pentru contribuția deosebită 
pe care ati adus-o si o aduceți la 
dezvoltarea și extinderea activității 
științifice.

Centralei indus- 
si petrochimie, 
șefa laboratoru- 
Combinatului de

Aceleași calde sentimente, același 
profund omagiu sînt exprimate in 
telegramele adresate de Comitetul 
județean al femeilor Vrancea. Co
mitetul municipal al femeilor Brăi
la. de colectivul de oameni ai 
muncii de la Filatura de lină piep
tănată Focșani, de colectivul de oa
meni ai muncii de la întreprinderea 
de confecții Focșani și de la Com
binatul chimic Craiova.

In telegramele lor. dr. ing. Adrian 
Stoica, directorul 
triale de rafinării 
ing. Rodica Sîrbu, 
lui de cercetare al
pielărie si încălțăminte „Clujeana", 
dr. ing. Kolozsvary Zoltan. din Tg. 
Mureș, prof. dr. ing. Dumitru Ber- 
cherescu. decanul Facultății de teh
nologie chimică din cadrul Institu
tului politehnic din Timișoara. Mar
gareta Krauss, secretar al comitetu
lui orășenesc de partid, primarul 
orașului Codlea, au exprimat calde 
felicitări tovarășei Elena Ceausescu 
pentru înaltele distincții britanice 
conferite, subliniind că acestea con
stituie totodată o cinstire adusă în- 
vățămintului și științei românești, 
o recunoaștere deplină a succese
lor obținute de întreaga activitate 
de cercetare din țara noastră. Sem
natarii telegramelor s-au angajat, 
în același timp, să-și intensifice 
eforturile în vederea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor ce le revin, 
să-și aducă o contribuție substan
țială la dezvoltarea în ritm rapid 
a științei, tehnicii. învătămîntului. 
la Înfăptuirea mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XI-lea și 
Conferința Națională ale partidului.

Am insistat pinâ aici în primul 
rînd asupra funcțiilor economice ale 
proiectării și creației de tip design. 
Este timpul să arătăm Că design-ului 
îi revine un rol deosebit de impor
tant in educația estetică a publicului 
larg, capacitatea sa de influențare 
beneficiind de un incalculabil număr 
de posibilități. Datorită multiplicării 
la proporție de masă a produselor 
industriale, creația de tip design de
vine un bun comun tuturor oameni
lor și însoțește pe fiecare individ pe 
stradă, in locuință, la locul de mun
că. Frumusețea unei haine, exube
ranța decorativă a unui imprimeu, 
forma odihnitoare a unui fotoliu, 
profilul pur al unui pahar, silueta 
elegantă a unei mașini, iată calități 
care trebuie să decurgă in mod fi
resc dintr-o bună proiectare a crea
torului de design. Dar nu numai atit. 
Sub incidența designului se află fru
musețea reclamei comerciale, buna 
ținută a spectacolului străzii, compo
ziția repauzantă a parcurilor.

Âvînd prin excelență o vocație so
cială. design-ul ocupă un loc tot mai 
important în învățămîxitul artistic 
din tara noastră, ponderea sa fiind 
in continuă creștere atit in cabinetele 
de proiectare industrială, cît și in 
viața Uniunii artiștilor plastici. Nu 
este lipsit de importanță să remar
căm faptul că prin aprofundarea 
problemelor specifice design-ului, în
țeles nu doar ca o disciplină ci ca un 
program global al creației multipli
cate, odată eu apariția unor secții de 
profil au fost restructurate și secții 
de mai veche tradiție, precum secțiile 
de textile, ceramică, sticlă, metal, 
grafică publicitară. Pe această cale 
se asigură mobilarea întregului cadru 
de viață, fiecare produs destinat so
cietății trebuind să fie învestit cu 
harul frumuseții. O frumusețe care 
să nu fie considerată un apanaj al 
elitelor, un lux costisitor și inutil, 
dimpotrivă, o frumusețe firească și 
profund umană, la care fiecare mem
bru al societății are dreptul să as
pire și s-o dobindească.

Evocarea sumară a principalelor 
probleme aferente creației de design 
nu trebuie să conducă Ia concluzia 
înșelătoare că această nouă disci
plină este un panaceu universal al 
esteticului în societate și al educației 
artistice de masă. Sigur este faptul 
că in epoca noastră design-ul poate 
să contribuie la sinteza dintre fru
mos și util, in condițiile tehnologiei 
moderne și ale multiplicării de mare 
serie. Este suficient să avem în ve
dere că de la prototipul făurit de 
creator se poate ajunge, prin produc
ția industrială, la zeci și sute de mii 
de exemplare, pentru a înțelege cît 
de mare este responsabilitatea ace
lora de care depinde estetica produ
selor. Sînt implicați aici deopotrivă 
creatorul, producătorul și merceolo
gul. Deși specialitățile și locurile lor 
în viața socială și economică sînt atît 
de deosebite, cu toții se regăsesc in 
fața aceleiași răspunderi pe care, 
prin programul său, concepția de
sign-ului global o definește atît de 
bine : să creăm pentru oameni, pen
tru ca munca și viața , lor de fiecare 
zi să fie mai frumoasă și mai si
gură.

Iată cîteva aspecte ale integrării 
creatorului și creației in structurile 
complexe ale producției sociale, 
probleme care, desigur, vor suscita, 
alături de altele, un viu interes in 
cadrul dezbaterilor apropiatei Con
ferințe naționale a Uniunii artiștilor 
plastici. ,

Turneul 
companiei de balet 

„Murray Louis“ 
din S.U.A.

Compania de dans „Murray 
Louis" din S.U.A. a prezentat 
simbâtă seara, in sala Palatului 
Republicii Socialiste România, 
un spectacol cu care si-a început 
turneul în țara noastră. Ansam
blul. purtind numele dansatoru
lui și coregrafului aflat în frun
tea sa de Ja înființare. (în anul 
1953). are un bogat repertoriu 
alcătuit din 35 de lucrări. La 
București, unde vor mai susține 
încă un spectacol, ca si la Clui- 
Napoca si Brașov, artiștii ame
ricani prezintă programe cu- 
nrinzînd piese de balet modern, 
pe muzică de compozitori clasici 
și contemporani.

Aripă lingă aripă, 

inimă lingă inimă
A devenit o tradiție ca In fiecare an. in a treia 

duminică a lunii iunie, să sărbătorim Ziua aviației. In 
această zi. fiii țârii ailați in rindurile aviației militare, 
de transport, utilitare și sportive, in instituțiile de 
cercetare, proiectare și întreprinderile de construcții 
aeronautice sint salutați cu aleasă dragoste și prețuire 
de către întregul popor.

Sărbătoarea aviației românești simbolizează omagiul 
pe care poporul nostru îl aduce cutezătorilor săi fii, 
ca Aurel Vlaicu, Traian Vuia, Gheorghe Bănciulescu, 
Henri Coandă și numeroși alții, care s-au afirmat ca 
pionieri de frunte ai aeronauticii naționale și mondia
le. Ea prilejuiește totodată slujitorilor de astăzi ai 
•zborului atît raportarea succeselor obținute, cît și eva
luarea posibilităților de a ridica tot mai sus ștacheta 
performanțelor aviatice și a îmbogăți cu noi realizări 
cronica colectivelor ostășești și muncitorești. Și este 
firesc. Toți cei ce muncesc și creează în domeniul 
aeronauticii se străduiesc să răspundă în spirit comu
nist atenției deosebite ce se acordă activității lor, sar
cinilor de mare răspundere încredințate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, comandantul suprem al forțelor noastre ar
mate.

...Printre bravii aviatori. 
Facem cunoștință cu unul 
dintre numeroșii zburători 
aflați în permanență la da
torie — locotenent-colone- 
lul Mircea Roșu, instructor 
de zbor la Școala de ofi
țeri de aviație „Aurel Vlai
cu". Cu treizeci de ani în 
urmă, tînărul Roșu a pără
sit lumea micronilor unde 
iși proba calitățile în ca
drul secției strungărie a 
uzinei „I. C. Frimu“-Sinaia 
și a intrat în cea a elec
tronicii și ciberneticii — 
expresie concentrată a ae
ronauticii moderne. In noua 
sa profesie, tînărul comu
nist a cunoscut din plin 
satisfacțiile devenirii sale 
ca specialist Intr-o profesie 
ce presupune o înaltă răs
pundere, disciplină fermă, 
însușiri pedagogice deose
bite.

La școala aspră a cura
jului. unde se formează pi- 
loți cu o temeinică pregă
tire de specialitate, oameni 
cu alese -virtuți ostășești și 
civice, cu o înaltă conștiin
ță comunistă, iși desfășoară 
activitatea și locotenent-

colonelul Eugen Mathe, fiu 
de ceferist din Tg. Mureș. 
Mathe, ca și Roșu, și-a des
făcut aripile în anii liber
tății de după 23 August 
1944, cind, datorită Partidu
lui Comunist Român, tutu
ror fiilor țării, fără deose
bire de naționalitate, li s-au 
deschis cele mai cutezătoa
re posibilități de afirmare.

Satisfacțiile celor doi in
structori sint numeroase : 
au contribuit la formarea 
a 25 de promoții de piloți, 
au realizat fiecare peste 
3 000 de ore de zbor în con
diții de deplină securitate, 
și-au crescut copiii în spi
ritul celor mai frumoase 
idealuri de muncă și viață. 
Astfel, fiul lui Roșu, Vio- 
rei, a devenit pilot elicop- 
terist. moștenind de la ta
tă] său nu numai pasiunea 
pentru zbor, ci și simțul 
înaltei răspunderi. De la e- 
licopteriștii cu mai mult 
stagiu la manșă a deprins 
tainele meseriei, a aflat 
despre zborurile lor de in
strucție. despre cele execu
tate în folosul economiei 
naționale, despre decolările

(Urmare din pag. I)
nu a găsit vreo nepotri
vire în acest act de 
pietate. De altfel, maestrul 
si-a dăruit întreaga operă, 
fără nici o pretenție pecu
niară. Muzeului Țării Cri- 
surilor — o operă bogată si 
de mare valoare.

Pe pereții redacției „Fa
milia" figurează două pic
turi. una iscălită de 
F. Pamfil. alta de Iacobo- 
vies. Din motive edilitare, 
sediu! redacției s-a mutat 
de citeva ori. dar picturile 
au rămas aceleași. Fideli 
tradiției lăsate de Iosif 
Vulcan, revista „Familia", 
în noua ei ipostază, nu
mără. printre colaboratori, 
scriitori si publiciști ro
mâni si maghiari, nu numai 
prin traduceri, ci și prin ar
ticole. cronici dramatice la 
ambele secții ale teatrelor 
de stat si de păpuși — Drin 
cronici plastice si reprodu
ceri de artă — portrete 
literare ale oamenilor mun
cii români si maghiari etc.

Am prefațat cu multă 
bucurie caietele-program 
ale recitalurilor de poezie 
organizate si interpretate 
de actorii maghiari Kiss 
Ildiko si Varga Vilmos. din 
Eminescu si Ady — din ba
ladele populare maghiare 
și române transpuse în 
limba lui Petofi. De altfel. 
Kiss Iidiko a cucerit, la 
începutul acestui an. pre
miul revistei ..Familia" in 
cadrul „Festivalului teatru
lui scurt", tinut la Oradea 
sub genericul „Cintării 
României". Teatrul de stat 
din- Oradea, care ar fi 
timpul să se numească Iosif 
Vulcan (știută fiind străda

nia marelui cărturar patriot 
de a aduna fonduri pentru 
un teatru national în Tran
silvania), folosește uneori 
actori de la o secție la alta. 
Secția maghiară a montat 
recent o piesă de Marin 
Sorescu. un succes care se
cunda pe acela cu piesa 
..Menumorut" de Mircea 
Bradu. de Ia secția română.

O prietenie frumoasă mă

„în extremă urgență" pen
tru salvarea oamenilor și a 
bunurilor în dramatica în
cleștare cu vijelioasele ape 
ieșite din matcă. Zboruri 
pentru oameni. Cap com
pas : datoria, răspunderea, 
omenia. Pe același cap 
compas dorește să se men
țină și el, locotenentul 
Viorel Roșu. Așa a fost 
crescut. Așa a fost educat.

Aripă lingă aripă, inimă 
lingă inimă se află și cei 
ce slujesc în rindurile a- 
viației de transport. Flo
rian Stoicescu, Ion Mihai, 
Ion Botezatu sînt nume 
rostite cu respect pentru 
priceperea și siguranța cu 
care își pilotează aerona
vele. Livius Sabău zboa
ră de 28 de ani. Cro
nica zborurilor sale con
semnează : aterizări și de
colări pe toate aeroportu
rile din Europa și din alte 
colțuri ale lumii, peste 
9 000 de ore de zbor și 
9 000 000 km parcurși, cîte- 
odată, în condiții dintre 
cele mai dificile. Alexan
dru Adrian, Constantin 
Corneliu, Aurelian Boteza
tu, crescuți de el. Ii merg 
pe urme. Și toți sint min
ări că aeronavele TAROM 
au aterizat și decolat de pe 
400 aeroporturi ale lumii.

Amintind cîteva dintre 
faptele care jalonează dru
mul parcurs de Roșu, 
Mathe, Botezatu, Stoicescu,

Sabău, ca și de ceilalți slu
jitori ai aripilor românești, 
reținem o idee pe care in
terlocutorii au adus-o in 
primul plan al discuției : 
formarea și călirea lor in 
rindurile organizațiilor de 
partid. „Inima fierbinte a 
colectivelor noastre, orga
nizațiile din care facem 
parte se ocupă de ținuta 
noastră, morală și ostășeas
că. de impulsionarea efor
turilor noastre spre mai 
bine, de corectarea unor 
neajunsuri, de încorporarea 
în stilul nostru de lucru a 
principiilor comuniste do 
muncă și viață".

Oamenii înălțimilor, toți 
deopotrivă, se simt anga
jați din plin, cu toate ener
giile, pentru a-și perfecțio
na continuu activitatea lor 
pusă in slujba patriei, po
porului și partidului. Ce
rința formulată de to
varășul Nicolae Ceaușescu 
....să facem totul pentru, ca 
fiecare la locul său <Ie 
muncă să-și îndeplinească, 
în mod exemplar îndatori
rile față de patrie, față d» 
viitorul ei liber și inde
pendent" reprezintă și pen
tru cei ce slujesc patria in 
rindurile aviației, ca de 
altfel pentru Întregul po
por, un permanent și vi
brant îndemn.

Colonel
I. CONSTANTIN

ospitalitate creații ale tine
rilor din ambele cenacluri : 
cenaclurile fac. împreună, 
adevărate turnee, p-rin în
treprinderile și instituțiile 
din județ — la o asemenea 
manifestare comună mi-a 
fost dat să particip la Sa- 
lont-a și la Băile Felix, — 
dar și la Casa de cultură a 
sindicatelor din Oradea, în 
cadrul unei întîlniri a con-

Uniți în dragostea 
de adevăr si de frumos •>

leagă de poeții bihoreni 
afirmați în ultimii zece ani. 
ca Viorel Hori. Nicolae 
Brinda. Ion Davideanu cum 
și de frații Fabian — me
dicul Fabian Sandor, poet 
de aleasă tinută artistică, 
din care am tradus cu plă
ceri estetice, și ziaristul Fa
bian Imre, poet mai desfă
șurat. mai vitalist, care 
mi-a dedicat si căruia i-am 
dedicat, cile o poezie prin 
înrudirile noastre tempera
mentale. Aceste prietenii 
cuprind pe verticală toate 
generațiile, de Ia veteranul 
de vîrsta lui Horvațh Imte. 
mai apropiat prietenește 
de generația noastră (a 
mea și-a lui Radu Enescu). 
la tinerii din cele două ce
nacluri principale din Ora
dea : ..Iosif Vulcan" si
„Ady Endre". Ziarele „Cri- 
șana" si „Fâklya". revistele 
„Familia" și ..Bihary Na- 
plo" au publicat cu egală

fraților de la revista „Igasz 
Szo“ din Tirgu Mureș.

Cind prea multă litera
tură mă obosește, poposesc 
in lumea liniilor si forme
lor plasticienilor orădeni. 
deși îmi reproșez că în ul
tima vreme am poposit mai 
rar. Rețin oaza multicoloră 
din atelierul prietenului meu 
Aurel Pop. discuțiile cu 
pictorul Miși Tompa. lungile 
discuții in iurul tablourilor 
si picturilor din casa-mu- 
zeu a soților Pamfil — Ro
dica fiind sculptorită. iar 
Francois, pictor cu partici
pări la cele mai preten
țioase expoziții naționale 
de artă plastică. Si. din 
păcate mai rar. cu sufletis
tul Coriolan Hora, membru 
în colegiul revistei noastre. 
artistul care a plămădit 
realmente bogatul sector de 
artă plastică din Muzeul 
Țării Crișurilor. O priete
nie cu totul deosebită mă

leagă de pitorescul Kiss 
Elek. vecinul meu de bloc, 
de inimă, de plimbări, in 
atelierul căruia iubileazâ 
cascada culorilor vii.

Așadar, noi. artiștii din 
Oradea si de pe toate pla
iurile Bihorului, la fel cu 
toti artiștii din Ardeal, din. 
întreaga tară, indiferent de 
limba noastră maternă, sin
tem uniți cu aceeași dragos
te de adevăr și frumos. în 
îmbogățirea aceluiași teza
ur al culturii socialiste, u- 
nice. naționale, sub drape
lul aceluiași crez. Politica 
națională a partidului a dat 
caratele acestei comuniuni 
de idei si sentimente, or
ganele iudetean si orășe
nesc de partid fac totul 
pentru a transpune în rea
litate această politică, in 
realitățile plaiurilor stră
bune bihorene : de la feno
menul incipient de îndru
mare si încurajare a tutu
ror artelor oină la politica 
de achiziții deloc discrimi
natorie. Festivalul național 
„Cîntarea României" des
chide un larg cîmn de des
fășurare a tuturor artiștilor 
profesioniști sau amatori, o 
competiție loială de încer
care a forțelor si decantare 
a valorilor. Si cum ar pu
tea fi altfel ? Nici nu-mi 
pot închipui. Sintem datori 
să continuăm marile tradi
ții de luptă comună si de 
afirmare răspicată a zestrei 
noastre spirituale. în lumina 
generoasă si creatoare a 
acestor ani hotărîto. Alt
fel am pierde și t<..ii și 
alții din valoarea noasiră 
proprie si din valoarea 
noastră comună, ceea ce ar 
fi trist si cu erori ne care 
urmașii nu ni le vor ierta.

AGENDĂ DE VACANȚĂ PE LITORAL

Concedii plăcute, reconfortante
Cele șase stațiuni din sudul litora

lului, mai toate cu nume din con
stelația astrală — Saturn. Venus, 
Jupiter, Cap Aurora. Neptun și 
Olimp — reprezintă zona cea mai 
nouă și cea mai frumoasă a rivierei 
noastre. Construite in ultimii zece 
ani. in ideea de a forma un com
plex de odihnă, fiecare din sta
țiuni are o personalitate pro
prie. Saturn este stațiunea cu 
cea mai lată și mai lungă plajă a 
litoralului. Amplasată in deschide
rea unui golf, încadrată de o ve
getație joasă, specialiștii sînt u- 
nanimi in a aprecia că aici 
se produce cea mai puternică 
bronzare de pe tot litoralul. Venus 
este considerată — așa cum ii este 
si numele — cea mai frumoasă 
stațiune din această zonă. Așe
zată pe un tăpșan, avind ho
teluri mari si vile mici, de fa
milie. stațiunea oferă celui venit 
aici in vacanță, odată cu frumuse
țile ei, posibilități terapeutice de 
întărire a sănătății : băi cu apă me- 
zotermală sulfuroasă și împachetări 
cu nămol sapropelic — socotite de 
medici adevărate „vitamine" pen
tru fortificarea organismului. Cap 
Aurora. Jupiter și Neptun sînt ceea 
ce specialiștii numesc stațiuni-gră- 
dină. Toate se înalță din mijlocul 
unei vegetații bogate sau se află 
în preajma unor păduri, oferind 
condiții ideale de odihnă ac
tivă. Mai ales că toate cele trei 
stațiuni au pe teritoriul lor insule 
și lacuri unde, pe lingă sporturile 
nautice, se poate practica și pes
cuitul. O altă particularitate a aces
tor trei stațiuni constă și in aceea 
că oferă turistului posibilitatea de 
a petrece ore de odihnă și distrac
ție în ambianta rustică a unor uni
tăți special amenajate : „Cătunul" 
— Cap Aurora, „Cozia" și „Tis- 
mana" — Jupiter. „Popasul căpri
oarelor" și „La Calul Bălan" — 
Neptun.

După cum am fost informați, în

tre 18 iunie și 1 iulie se pot procura 
bțlete de la agențiile tuturor ofi
ciilor județene de turism și ale 
I.T.H.R. din București pentru toate 
stațiunile din sudul litoralului in 
hoteluri de confort sporit. In această 
perioadă costul unui sejur de 12 
zile pentru o persoană este cu 400 
lei, mai redus decit in lunile iulie 
și august — ceea ce, in cazul unei 
familii de trei persoane, echivalează 
cu o economie de 1 200 Iei. Iar în 
ce privește vremea — argumentul 
nr. 1 in alegerea concediului la 
mare — meteorologii anunță că a 
doua jumătate a lunii iunie este o 
perioadă din cele mai propice pen
tru vacanță, deoarece zilele vor fi 
însorite, iar temperatura mării va 
oscila între 22—26° C. „Ca gazde 
— spunea tovarășul Alexandru 
Drăgușin, directorul I.H.R.-Manga

lia — ăm luat toate măsurile pen
tru creșterea calității serviciilor in 
toate unitățile noastre, de la cele 
asigurate în hoteluri și restaurante, 
pină la cele oferite pentru agre
ment și distracții. O dovadă con
cludentă a rezultatelor acestor pre
ocupări o constituie faptul că în 
prima parte a lunii iunie nu am 
primit nici o reclamație privind ca
litatea serviciilor. Firesc, este un 
obiectiv care ne va sta în atenție 
pe parcursul întregului sezon es
tival".

Notăm, de asemenea, că oficiile 
județene de turism și ale I.T.H.R. 
din București dispun pentru luna 
iunie de locuri și în vile sau hote
luri de categoria a Il-a din Eforie 
sud și Eforie nord.

Constantin PRIESCU

tv
PROGRAMUL 1

8,00 Spoitul pentru toți !
8.15 Copiii țării
8,30 Cu ochii larg deschiși spre mîine.
8,55 Frumuseți ale patriei.
9,45 Pentru căminul dumneavoastră 

10,00 Viața satului
11.30 Film serial pentru copii : ..Don 

Quijote“. Episodul 4
12,00 Creștem odată cu țara. Emisiune 

realizată cu prilejui Zilei pionieri
lor

12.30 De strajă patriei. Ziua aviației Re
publicii Socialiste România

13.05 Album duminical
16.30 Floarea din gradină.
17.20 Film serial : Linia maritimă One- 

din. Episodul 43
18.10 Mulțumim din inimă partidului. 

Spectacol dedicat Zilei pionierilor
18.40 Campionatul mondial de fotbal : 

Peru — Polonia.
20.30 Telejurnal
20.50 Reportaj TV :
21.10 Antena vă aparține. Spectacol pre

zentat de județul Olt
22.20 Caravana melodiilor
22.50 Campionatul mondial de fotbal :

Olanda — R.F.G.
PROGRAMUL 2

10,00 Concert educativ
11.40 Teleșcoală
20.50 Muzică ușoară
21,00 Film artistic : ,,Cursa44. Premieră 

pe țară.
LUNI, 19 IUNIE

PROGRAMUL 1
15.55 Telex
16,00 Emisiune în limba maghiară 
19,00 Un virtuoz al viorii : Efta Botoca
19.20 1001 de seri
19.50 Panoramic
20.25 Roman-foileton : Familia Palliser.
21.20 Mai aveți o întrebare ?
21.50 Trubadurul dorului. Balet pc mu

zică interpretată la nai de Gheor
ghe Zamfir

22.35 Telejurnal
22,45 Campionatul mondial de fotbal :

Argentina — Brazilia
PROGRAMUL 2

16.30 Cenacluri ale tineretului
17.15 Pentru căminul dumneavoastră
17.30 întîlnire cu satira și umorul 
18,00 Drumuri europene.
18.30 în alb și negru : Slowly (I)
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Film serial pentru copii : Cuore
20.15 Incursiune în cotidian.
20.35 Muncitorești elanuri încununează 

țara. Emisiune de versuri
20.55 Telex
21.00 Melodii lirice
21.15 Film serial : „Om bogat, om 

sărac“ (reluarea primului episod)I
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„ZIUA PIONIERILOR" Întâlnire ia C. C. al P. C. R.

Două milioane de mlădițe
ale țării, ale viitorului

Tovarășul Virgil Cazacu. membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. împreună 
cu tovarășii Vasile Musat. secretar al 
C.C. al P.C.R., si Ghizela Vass. mem
bru al C.C. al P.C.R.. s-au întîlnit 
simbătă dimineața- cu delegația 
Partidului de Stingă — Comuniștii

din Suedia, condusă de Lars Werner, 
președintele partidului, care, la invi
tația C.C. al P.C.R.. face o vizită în 
tara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. desfășurată într-o atmosferă 
caldă, tovărășească, privind relațiile 
dintre cele două partide.

Pionierii — școlari 
purtători ai cravatei 
roșii cu tricolor : sînt 
peste 2,2 milioane — 
cei mai silitori la în
vățătură, 
inventivi 
cercurile 
tehnice, 
mai harnici la muncă 
în gospodărirea școli
lor, pe ogoare, la în
frumusețarea localită
ților natale, cei mai 
devotați ocrotitori ai 
fraților lor mai mici, 
„șoimii patriei" ! Or
ganizația lor revolu
ționară îi învață să-și 
poarte cu mindrie și 
demnitate numele de 
cei mai tineri cetățeni 
ai țării, cei mai tineri 
constructori ai socialis
mului de azi și comu
nismului de mîine — 
mlădițele țării, ale 
viitorului ei de aur. 
Asupra lor veghează 
cu grijă și dragoste în
tregul popor, societa
tea socialistă le asi
gură cadrul optim de 
învățătură și activita
te creatoare, de dez
voltare plenară a apti
tudinilor și talentelor, 
de călire fizică și mo
delare etică, cetățe
nească. le ocrotește 
copilăria fericită.

Dragostea fierbinte 
de patrie, dorința pu
ternică și hotărîrea 
neabătută de a învăța 
și munci, de a se pre
găti temeinic pentru a 
deveni oameni ade- 
vărați, oameni de nă
dejde pentru progre
sul și prosperitatea 
României socialiste, 
cinstea și omenia, cu
rajul și dîrzenia in 
înfruntarea . greutăți
lor, voioșia și prietenia
— sînt înscrise cu li
tere de aur in codul 
etic pionieresc. Ei, 
copiii țării, pionierii
— români, maghiari,
germani și de alte na
ționalități — însufle
țesc cu cîntecul și 
versul lor înaripat, cu 
pasul voinicesc în ritm 
de trompete și sub 
falduri de drapele 
roșii și tricolore, 
care așezare din 
prinsul patriei, 
relief și culoare fiecă
rei manifestări sărbă
torești a poporului, 
fiind întotdeauna ală
turi de părinții lor, de 
oamenii muncii de la 
orașe și sate, de comu
niști și uteciști, in 
elanurile eforturilor
constructive, ca și în 
clipele bilanțurilor
rodnice. Iar raportul 
pionieresc aduce, de

neobosiți și 
creatori In 

științifice, 
artistice, cei

fie- 
cu- 
dau

I

i

fiecare dată, în fața 
țării, a conducătorilor 
iubiți ai partidului și 
statului, gîndul și fap
ta copiilor care se 
simt „nepoți de daci 
și de romani", care 
„de la comuniști înva
ță cutezanța" și-și în
scriu cu mindrie, dar 
și matură înțelegere, 
acțiunile sub generi
cul „creștem odată eu 
țara" și „spre comu
nism pășim cuteză
tori".

Multe, multe note 
bune și foarte bune, 
detașamente și unități 
întregi de pionieri fără 
nici un corigent sau 
repetent, atestă că 
purtătorii cravatei 
roșii cu tricolor își în
deplinesc cu cinste și 
responsabilitate prin
cipala îndatorire pa
triotică — învățătura. 
Peste 71 la sută din 
totalul pionierilor și 
școlarilor cuprinși in 
activitatea a 78 500 
cercuri tehnico-apli- 
cative și științifice din 
școli și unități econo- . 
mice, 134 000 de pio
nieri, cu aproape 
65 000 lucrări — 54 dis
tinse cu premii supre
me — participanți la 
activitatea 
științifică 
în cadrul 
național 
României" 
te dovezi elocvente că 
puternicul eșalon al 
constructorilor de mii- 
ne ai socialismului și 
comunismului iși în
sușește cu perseve
rență uneltele progre
sului științific și teh
nic, ale civilizației se
colului XXI. Ale anu-

de creație 
și tehnică 
Festivalului 

„Cintarea 
— sînt toa-

lui 2000, pe care șl-1 
prefigurează, cu ima
ginație și 
creatoare, sub semnul 
electronicii, a!
rilor interastrale, dar 
și al cintecului și poe
ziei, al florilor și al 
jocului, al prieteniei, 
in pace, a copiilor lu
mii. Poezie, cîntec, 
dans promovate cu 
entuziasm de cei peste 
1 200 000 de pionieri și 
școlari — artiști ama
tori participanți la pri
mul Festival național 
„Cintarea României". 
Promovate și de cei 
aproape 300 000 pio
nieri și școlari pre- 
zenți în .
sportivă națională 
„Daciada".
vers care întovărășesc 
întotdeauna, alături de 
voioșie și hărnicie, și 
acțiunile de muncă 
patriotică ale copiilor, 
care au totalizat, nu
mai în anul 1977, ve
nituri în valoare de 
26 milioane de lei, dar 
și „cîștiguri" educa
tive inestimabile, în
scrise în profilul mo
ral al celei mai tinere 
generații a patriei.

Copiii țării — pio
nierii 1 Cu care țara se 
mindrește, pe care în
tregul popor îi priveș
te cu dragoste și în
credere, urîndu-le, de 
ziua lor, să crească 
mari și sănătoși, lumi
nați la minte și pu
ternici la trup, cuteză
tori și entuziaști, 
demni urmași ai co
muniștilor !

fantezie
zboru-

competiția
Cintec și

Florica 
DINULESCU

cinema
• Cu stele In păr șl lacrimi in 
ochi : SCALA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• întoarcerea fiului risipitor : 
CAPITOL — 10; 12,30; 15.30; 18; 
20,30.
• Amlntește-ți de mine s CEN
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Cîntă pentru mine : PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,45, la grădină — 20,15.
• Doctorul Poenaru : MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, Serial Năicâ — 9.
• Tentacule : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45» la gră
dină — 20,15. BUCUREȘTI — 8,45; 
11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, 
GRADINA CAPITOL — 20,30.
• Pirații din Pacific — Insula co
morilor : VICTORIA — 9,30; 12,30; 
16; 19.
• Papillon (ambele serii) : PA
LATUL SPORTURILOR ȘI CUL
TURII — 17.

• Jandarmul se însoară, Jandar
mul la plimbare — 9,45, Intoleran
ța — 18,30; 20,30 : CINEMATECA 
(sala Union).
• Mingea strălucitoare și Crucia- 
țil : CINEMA STUDIO — 10; 12; 
14; 16; 18; 20.
$ Program de desene animate : 
DOINA — 9,30; 11; 12,30; 14,15.
• Andrei Rubliov : DOINA — 
15,30; 19.
• Ultima escapadă a lui Olsen î
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15, GIULEȘTI — 9; 
11,15; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• împușcături sub clar de lună :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
• Transamerica Express : GRI- 
VIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
AURORA — 8,45; 11,30; 14,45; 17; 
19,15, la grădină — 20, TOMIS — 
9; 11,30; 14,15; 16,45; 19,30, la gră
dină — 20,15.
• Fiii „Marii Ursoaice- : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30.
O Jucăria : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Pentru patrie : BUCEGI — 9; 
12,15; 15,45; 19, FLACĂRA — 11,30; 
14,30; 18, Program „pentru copil 
— 9.
• Un om cu „Idei* : BUZEȘTI —

Primiri Ia Consiliul de Miniștri
Tovarășul Cornel Burtică. vice- 

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, a pri
mit, simbătă. pe Taylar Sadiklar — 
guvernatorul Băncii Centrale a Re
publicii Turcia, care face o vizită în 
tara noastră.

In timpul întrevederi! au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
în continuare a colaborării si coope
rării economice, intensificarea si di
versificarea schimburilor comerciale 
dintre România și Turcia.

Au luat parte Vasile Voloseniuc. 
președintele Băncii române de co
merț exterior, și Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex

terior ' și cooperării economice inter
naționale.

★
Tovarășul Paul Niculescu, vi- 

ceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul finanțelor, a primit, simbătă 
dimineața, pe Taylar Sadiklar — 
guvernatorul Băncii Centrale a Tur
ciei, care se află într-o vizită în țara 
noastră.
• în timpul întrevederii au fost 
abordate probleme privind dezvol
tarea cooperării economice bilatera
le, extinderea relațiilor financiar- 
bancare și a schimburilor comerciale 
dintre România și Turcia.

A participat Vasile VoloșeniUc, 
președintele Băncii române de co- 
merț exterior. (Agerpres)
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AZI, LA BUCUREȘTI Șl SIBIU

Semifinalele „Cupei României" la fotbal
Astăzi, pe terenuri neutre, se vor 

disputa semifinalele „Cupei Româ
niei" la fotbal. Pe stadionul Repu
blicii din Capitală este programată 
partida dintre echipele Universitatea 
Craiova și Politehnica Iași, iar la Si
biu se vor intilni formațiile F.C. Ar

geș Pitești șl Olimpia Satu Mare. 
Ambele jocuri vor începe la ora 16.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
cele două meciuri semifinale. Trans
misia se va efectua pe programul I, 
cu începere de la ora 15,50.

Cronica zilei
Delegația militară chineză de 

prietenie, condusă de Liang Pi-ie, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, locții
tor al șefului Direcției generale po
litice a Armatei populare chineze 
de eliberare, și-a continuat vizita în 
tara noastră.

Oaspeții au avut o întîlnire de lu
cru la Consiliul Politic Superior al 
armatei și au vizitat ..Expoziția 
omagială consacrată. împlinirii a 60 
de ani de viată și 45 de ani de ac
tivitate revoluționară a tovarășului 
Nicolae Ceausescu".

Oaspeții au vizitat, de asemenea. 
Muzeul Doftana, obiective istorice 
și turistice din județele Prahova și 
Brașov, precum si unități ale arma
tei noastre.

★
în perioada 14—17 iunie a efec

tuat o vizită de documentare în țara 
noastră, la invitația Ministerului Tu
rismului, Walter Jona, ministru în 
guvernul statului Victoria — Austra
lia. Oaspetele a vizitat obiective tu
ristice și culturale și a avut între
vederi cu Nicolae Doicaru. ministrul 
turismului, și cu Marin Trăistaru, ad
junct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, in probleme de interes co
mun.

★
Simbătă la amiază a părăsit Ca

pitala delegația Academiei unionale 
de științe agricole „V. I. Lenin" din 
Moscova, condusă de acad. I. S. Șa- 
tilov.

Oaspeții sovietici au vizitat Insti
tute de cercetări și de învățămint 
agronomic, au avut un schimb de 
vederi cu specialiști români asupra 
unor probleme de interes reciproc.

(Agerpres)

TELEGRAME EXTERNE
Pentru instaurarea unei noi ordini 

economice internaționale
Intervenția reprezentantului U.G.S.R. la Conferința Internaționala 

a Muncii
GENEVA 17 (Agerpres). — Luînd 

cuvîntul în cadrul ședinței plenare a 
celei, de-a 64-a sesiuni a Conferinței 
Internationale a Muncii, care se des
fășoară la Palatul Națiunilor din 
Geneva. Cornelia Filipas. secretar al 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din România, a 
subliniat că sindicatele din tara 
noastră susțin pe deplin politica parti
dului și statului român, care mili
tează consecvent pent.ru o nouă or
dine economică Internațională, me
nită să așeze relațiile dintre toate 
statele pe principii noi. de egalitate 
si echitate, să asigure accesul țări
lor slab dezvoltate si în curs de dez
voltare la tehnologiile moderne.

Apreciind că mișcarea sindicală 
mondială poate contribui in mod efi

cient la acțiunile îndreptate în această 
direcție, vorbitoarea a anuntat că 
l^.G.S.R. are în vedere organizarea, 
lă București. în cursul acestui an. a 
unui colocviu cu tema ..Noua ordine 
economică internațională si implica
țiile ei asupra condițiilor social-eco- 
nomice ale clasei muncitoare".

Reprezentanta sindicatelor din 
România a arătat, de asemenea, 
că progresele O.I.M. în domeniul 
formării cadrelor, ca o condiție esen
țială a progresului economic, au fost 
apreciate în numeroase țări, dar se 
dovedesc încă insuficiente și vor 
trebui. în viitor, să aibă o pondere 
mult mai importantă si să fie des
tinate cu prioritate țărilor care au 
cele mai mari greutăți în această 
privință.

Cuplarea navei cosmice „Soiuz-29“ 
cu stația orbitală „Saliut-6“

MOSCOVA 17 (Ager
pres). — La 17 iunie a 
fost realizată cuplarea 
navei cosmice pilotate 
„Soiuz-29“ cu stația or
bitală „Saliut-6“. anunță 
agenția T.A.S.S. După 
trecerea cosmonautilor 
Vladimir Kovalionok și 
Aleksandr Ivancenkov 
la bordul stației, pe or

bită a început să func
ționeze complexul pilo
tat de cercetări științifi
ce „Saliut-6“ — „Soiuz- 
29“.

Echipajul complexului 
orbital a început înde
plinirea programului de 
lucrări științifice si teh
nice, care cuprinde stu
dierea suprafeței teres

tre si a atmosferei în 
vederea obținerii de date 
necesare științei si eco
nomiei naționale, cerce
tări si experiențe astro- 
fizice. experimente teh
nologice in scopul stu
dierii posibilității obți
nerii de noi materiale, 
cercetări medicale si 
biologice etc.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Dinamoviștii, 

din nou campioni la handbal
Ieri în Capitală. în derbiul campio

natului republican masculin de hand
bal. s-au întîlnit formațiile Dinamo 
și Steaua, victoria revenind sporti
vilor dinamoviști cu scorul de 18—15 
(9—7). Cu acest succes, echipa Dina
mo recucerește, după 11 ani, titlul de 
campioană^ acumulînd 34 de puncte. 
Formația Steaua s-a clasat pe locul 
doi (cu 28 puncte).

O în runda a 7-a a turneului in
ternațional feminin de șah de la Ti
mișoara, Lia Bogdan, cu piesele ne
gre, a cîștigat la Baumstark, Stadler 
la Lemaciko, Jurcinska la Ahșaru- 
mova, iar Jicman a invins-o pe Pi- 
hailici. Restul partidelor s-au între
rupt. în clasament conduc Michel 
(R.D.G.) și Porubski (Ungaria) cu 4,5 
puncte (1), urmate de Dana Nuțu 
(România) — 4 puncte (1), Lia Bog
dan — 4 puncte etc.
• în cadrul tradiționalului concurs 

internațional de atletism pentru pre
miul ziarului ..Pravda", care se des
fășoară la Tbilisi, Marina Kulciuno- 
va a stabilit un nou record unional 
in proba feminină de 400 m, cu 
timpul de 50”87/100. Atletul sovietic 
Boris Zaiciuk a cîștigat proba de a- 
runcarea ciocanului cu performanța

de 78,62 m. iar sprinterul Nikolai Ko
lesnikov a fost cronometrat in cursa 
de 100 m cu timpul de 10”32/100.

Reamintim că în proba feminină de 
1 500 m, pe primele două locuri s-au 
clasat atletele românce Natalia 
Mărășescu — 4’08”4/10, urmată de 
Mari cică Puică — 4’09”4/10.

O Campionatele europene de hal
tere au continuat cu întrecerile de 
la categoria semigrea. în care meda
lia de aur a fost cucerită de sporti
vul sovietic David Rigert, cu un to
tal de 397,500 kg.

Medaliile de argint și bronz au 
revenit vest-germahului Rolf Milser 
— 375 kg și, respectiv, bulgarului 
Andon Nikolov — 352,500 kg.

La cele două stiluri, David Rigert 
a stabilit noi recorduri mondiale cu 
180,500 kg ia „smuls" și 221,500 kg 
Ia „aruncat", ultimul realizat într-o 
încercare suplimentară.

CONCURS DE ADMITERE
Ministerul Transporturilor Și 

Telecomunicațiilor recrutează can
didați pentru Institutul de marină 
„Mircea cel Bătrin" din Constanța, j 
secția marinei civile. Institutul de 
marină „Mircea cel Bătrin" este 
instituție militară de învătămint 
superior tehnic de specialitate și 
pregătește cadre pentru marina 
civilă I.E.F.M. „NAVROM" Con
stanta. în specialitățile navigație 
(ofițeri maritimi punte), electro
mecanică navală (ofițeri maritimi 
electromecanici si ofițeri maritimi 
electricieni).

Admiterea în Institutul de ma
rină „Mircea cel Bătrin" se face pe 
bază de concurs, care se va des
fășura potrivit prevederilor din 
broșura ..Admiterea în invățămin- 
tul superior 1978". editată de Mi
nisterul Educației si Invățămintu- 
lui. înscrierea la concursul de ad
mitere — pină la 25 iunie 1978.

La concursul de admitere se pri
mesc numai bărbați ce nu depășesc 
virsta de 25 ani. Relații suplimen
tare la telefon 1 91 00. interior 652 
I.E.F.M. „NAVROM" — Constanța, 
serviciul personal.

Măsuri în vederea creării
de cooperative

VIENTIANE 17 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian a a- 
doptat o hotărire prin care stabilește 
liniile directoare in vederea creării 
de cooperative in agricultură, crește
rii producției și transformării socia
liste a relațiilor de producție la sate, 
informează agenția Khaosan Pathet 
Lao. Hotărîrea cheamă la respectarea

agricole în Laos 
particularităților fiecărei regiuni, 
precum și la constituirea de coopera
tive și sporirea producției agricole. 
Totodată, se subliniază necesitatea 
respectării principiului liberului con- 
simțămint, avantajului reciproc, al 
conducerii democratice și întrajuto
rării, precum și aceea a adincirii 
colaborării dintre stat și popor.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 19, 

20 și 23 iunie. în țară : Vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea ploi locale, care vor avea și ca-

racter de averse, însoțite de descărcări 
electrice, mai frecvente în zonele de 
deal și de munte. Vint moderat. Mini
mele vor fi cuprinse între 7 și 17 gra
de, izolat mai coborîle in nordul țarii, 
iar maximele între 18 și 28 de grade, 
local mal ridicate. In București : Vre
me relativ călduroasă. Cerul va fi tem
porar noros, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vint potrivit.

9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20. VOLGA — 9; 11,15;
13,30; 16; 18.15; 20,15.
• Eliberarea orașului Praga : 
ARTA — 9; 12,30; 16; 19.
• Gentleman Jim : DACIA — 9; 
11; 43,15; 15,30; 17,45; 20.
• Ultima cină : COTROCENI — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
o Profetul, aurul și ardelenii : 
LIRA — 15,30; 17,45; 20. la grădi
nă — 20.
• Zmeul de hlrtle : FERENTARI
— 10; 13; 16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : DRUMUL 
SĂRII r- 16; 18; 20.
• Urmăriți fără vină : FLOREAS- 
CA — 15,30; 18; 20, PARC HOTEL
— 20,15, GRĂDINA TITAN — 20,15.
• Acțiunea „Autobuzul* : PACEA
— 16; 18; 20.
• Aventurile lui Robin Hood : 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Ediție specială : VIITORUL — 
15,30: 17,45; 20.
• Cine nu riscă nu cîștigă :
MIORIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Rătăcire : POPULAR — 16; 18.
• Piedone, comisarul fără armă : 
MUNCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• E atît de aproape fericirea : 
COSMOS — 16; 18; 20.

• Aurel Vlaicu : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• Polițistul pilot de curse : GRĂ
DINA ARTA — 20.
• Mark polițistul : GRADINA BU
CEGI — 20,30.
• Sandokan — tigrul MaJayeziei : 
GRADINA FESTIVAL — 20.
• Evadați din viitor : GRADINA 
FLACĂRA — 20,15.

„Vom acționa 
în continuare pentru 

reglementarea 
problemei cipriote"

— declară președintele 
Kyprianou

NICOSIA 17 (Agerpres). — Guver
nul cipriot nu va legaliza niciodată 
divizarea Ciprului — a declarat, vi
neri, la reîntoarcerea din vizitele în
treprinse in S.U.A.. Franța si Grecia, 
președintele Ciprului. Spyros Ky
prianou. „Această divizare este rea 
atît pentru cipriotii greci, cit si pen
tru cei turci" — a spus el. precizind : 
„Dacă ea continuă, va deveni o sursă 
de noi aventuri in această regiune". 
Spyros Kyprianou a menționat că 
guvernul său va acționa. în conti
nuare. pentru reglementarea proble
mei cipriote in conformitate cu re
zoluțiile O.N.U.

ITALIA

Stabilirea dalei alegerilor 
prezidențiale

ROMA 17 (Agerpres). — Alegerile 
prezidențiale pentru desemnarea suc
cesorului lui Giovanni Leone, care a 
demisionat ioi seara, vor începe la 
29 iunie a.c. — a anuntat. vineri, pre
ședintele Camerei Deputatilor a Par
lamentului italian. Pietro Ingrao (co
munist). Cela două camere — numă- 
rind in total 1010 deputați și sena
tori — se vor reuni la acea dată in 
ședință comună pentru a proceda la 
primul tur de scrutin al alegerilor.

Pină în prezent, s-a anuntat la 
Roma. nu a fost prezentată nici o 
candidatură oficială, presa avansînd 
insă unele nume de posibili candidați. 
Potrivit legislației italiene, orice per
soană in virstă de cel puțin 50 de 
ani. beneficiind de toate drepturile 
civile si politice, poate candida la 
această funcție.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
Mare) i Coana Chirița — 10, Că
ruța cU paiațe — 19, (sala Mică) : 
Zoo — 10, Autobiografie — 19,30, 
(sala Atelier) : Fata din Andros
— 17.
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Program prezentat de Compania 
de balet Murray Louis din S.U.A.
— 19.30.
• Filarmonica „George Enescu* 
(la sala mică a Palatului) : Recital 
de sonate — 18.
• Opera Română : Prinț șl cerșe
tor — 11, Flautul fermecat — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra* (sala Schitu Măgureanu) : 
Răceala — 10,30. Ferma — 19,30, 
(sala Grădina Icoanei) : Interviu
— 10,30, Tineri căsătoriți caută ca
meră — 19,30.
e Teatrul Mic: Profesiunea doam
nei Warren — 10,30, Rețeta fericirii
— 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
Magheru) : Jocul — 19.30.
• Teatrul Giulești (sala Mare) : 
Serenadă tîrzie — 19,30, (la Parcul 
Herăstrău) : Noaptea păcălelilor
— 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Tevie 
Lăptarul — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Lasă supă- 
rarca-n hol — 19.30.
• Teatrul ,,lon Vasilescu* : Pia
tră Ia rinichi — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. : Este vinova
tă Corina ? — 11, Menajeria de 
sticlă — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă“ (la Mu
zeul de istorie al Republicii Socia
liste România) : Tunuri și flori — 
10, Nota zero Ia purtare — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Unde zbori, 
Sperieciori ? — 11.
O Circul București : Circul lilipu
tanilor de Ia Circul Mare din 
Moscova — 10,15; 19,30.

Semnarea protocoalelor de ratificare a noilor tratate 
panamezo-americane asupra Canalului Panama

CIUDAD DE PANAMA 17 (Ager
pres). — Șeful guvernului panamez. 
Omar Torrijos, si președintele S.U.A.. 
Jimmy Carter, au semnat, vineri, la 
Ciudad de Panama, protocoalele de 
ratificare a noilor tratate încheiate 
anul trecut de cele două târî cu pri
vire la Canalul Panama si la zona 
adiacentă. Ceremonia semnării a avut 
loc în prezența membrilor Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari (parlamentul), guvernului, auto
rităților militare si civile si a corpu
lui diplomatic acreditat la Ciudad de 
Panama. Au asistat, de asemenea, in 
calitate de invitați, șefii de stat din 
Columbia — Alfonso Lopez Michel- 
sen. Costa Rica — Rodrigo Carazo 
Odio. Mexic — Jose Lopez Portillo, 
Venezuela — Carlos Andres Perez, 
precum si primul ministru jamaican. 
Michael Manley.

Referindu-se la semnificația sem
nării acestor tratate, șeful guvernu
lui panamez a afirmat că ele repre
zintă „un moment de importantă 
istorică", al cărui beneficiar este po
porul panamez. Relevînd importanta 
realizării tratatelor pe calea negocie
rilor directe intre Republica Panama 
și Statele Unite, premierul panamez 
a subliniat că ele pot servi ca exem
plu in soluționarea pașnică a altor 
eventuale focare de conflict din A- 
merica Latină.

La rîndul său, președintele Carter 
a afirmat că tratatele marchează 
„pragul unei noi ere de înțelegere si 
cooperare interamericană". Totodată, 
el a subliniat dreptul suveran al sta
tului panamez asupra Canalului Pa
nama si a zonei adiacente si a reafir
mat principiul neintervenției in afa
cerile poporului panamez.

(Urmare din pag. I)
«ecretarului general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat la Congresul 
al XI-lea că nu trebuie create 
false iluzii, că acest proces este abia 
Ia început și are un caracter limitat 
și fragil, inconstant. Această analiză 
s-a dovedit riguros exactă : am fi 
preferat, spunea nu demult tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, să nu se fi ade
verit aceste aprecieri, dar. din pă
cate. viața le-a confirmat. Pe arena 
internațională se poate constata o 
intensificare a politicii imperialiste 
de reîmpărțire a lumii în zone de 
Influență șl dominație, se adîncesc 
contradicțiile economice, politice, so
ciale si naționale, decalajele econo
mice dintre state, devin tot mai 
acute criza monetară și financiară, 
fenomenele inflaționiste. în aceste 
împrejurări, se recurge la pfesiuni 
politice și economice asupra altor 
state, cunoaște o recrudescentă prac
tica intervențiilor militare, se accen
tuează tensiunea și instabilitatea in
ternațională. Probleme lăsate nere
zolvate de îndelungata dominație co
lonială. litigii de ordin teritorial sau 
național sînt folosite pentru accen
tuarea neîncrederii si agravarea 
relațiilor dintre state, pentru ingerințe 
Si declanșarea de confruntări armate.

în aceste condiții. în fata omenirii 
«e ridică întrebarea crucială : pe 
ce cale se vor dezvolta în conti
nuare relațiile internaționale — pe 
calea încordării, intensificării con
fruntărilor. pe calea creșterii continue 
a pericolelor de război și a războ
iului — sau. dimpotrivă, depășin- 
du-se fenomenele negative, se va 
Înainta pe calea coexistentei pașnice, 
pe calea păcii.

Este o problemă care se pune In 
termeni Ireductibili, categorici : ori 
război, ori coexistentă pașnică. în
făptuirea coexistentei pașnice nu 
este un deziderat subiectiv, conjunctu- 
ral, ci este o necesitate obiectivă, 
unica aliernativă a salvgardării ome
nirii de la catastrofa unei noi con
flagrații. Este o realitate fundamen
tală că menținerea păcii este posibilă 
numai pe baza coexistentei pașnice, 
prin acceptarea ei. prin promovarea 
Si respectarea cu strictețe a cerințe
lor pe care le impune.

în locul liniei înfruntări
lor — conlucrarea, între
cerea pașnică. Fire?te> con- 

1 știința omenirii, popoarele lumii, 
forțele sociale înaintate nu pot 
accepta decît dezvoltarea în sen
sul coexistenței pașnice, ca uni
că alternativă rațională. O evo
luție care nu ar avea loc în acest 
sens, ar avea consecințe negative din 
cele mai profunde, ar afecta colabo
rarea pe toate planurile, ar stimula 
neîncrederea și tensiunea internațio
nală. ar complica și mai mult rezol
varea problemelor internaționale, ar 
alimenta politica de bloc in manifes
tările sale cele mai rigide, cu efec
tele nefaste ale acesteia pentru in
dependența statelor, ar stimula și mai 
mult cursa înarmărilor.

Desigur, între capitalism și socia
lism există o contradicție de natură 
obiectivă — dar aceasta nu trebuie 
Să determine înfruntarea intre cele 
două sisteme social-politice mondia
le. Afirmarea superiorității unui sis
tem asupra celuilalt nu trebuie să 
urmeze linia confruntărildr, linia 
ascuțirii antagonismelor, care, in 
cele din urmă, nu poate duce decît 
la conflicte militare, cu întreg corte
giul lor de consecințe tragice. Pentru 
a-și formula opțiunea istorică, pen
tru a-și alege calea de evoluție și 
modul de viață, popoarele trebuie să 
poată compara dezvoltarea celor 
două sisteme, condițiile de existență 
pe care le creează oamenilor muncii, 
posibilitățile de progres economic și 
spiritual pe care le asigură, de îm
plinire a personalității umane — ceea 
ce presupune întrecerea pașnică a 
acestor sisteme, fără a se recurge la 
„exportul" nici de revoluție, nici de 
contrarevoluție, cu ripostele pe care 
le-ar genera asemenea practici.

Dimpotrivă, interesele fundamen
tale ale popoarelor, ale întregii uma
nități cer ca în locul confruntării, 
care ar putea degenera lesne intr-un 
conflict mondial, între țările socia
liste și cele capitaliste să se dez
volte raporturi tot mai largi de con
lucrare pe toate planurile — econo
mic. tehnico-științific. cultural, por- 
nindu-se de la realitatea faptului că 
fiecare are valori de dat și de primit. 
Este evident că o asemenea conlu
crare ar fi în interesul reciproc, ar 
permite depășirea unor dificultăți și 
soluționarea favorabilă a unor pro

bleme ale dezvoltării social-econo- 
mice : aceasta ar fi o Întrecere în 
care nimeni nu ar pierde, ci ar avea 
de cîștigat toate popoarele. întreaga 
umanitate.

Pacea, coexistenta pașnică prezintă 
o uriașă importantă pentru țările so
cialiste — țări antrenate într-un vast 
efort constructiv si care au nevoie 
să-și concentreze toate energiile, să-si 
nună toate resursele, materiale sl 
umane. întregul notential în slujba 
înfăptuirii programelor grandioase de 
edificare a noii societăți. Coexistenta 
pașnică constituie astfel o condiție 
sine qua non pentru afirmarea în prac
tică. pe viu. a superiorității orindui-

și de materii prime, realizarea unor 
proiecte de o anvergură deosebită, 
legate de dezvoltarea unor zone ale 
lumii sau de conservarea mediului 
ambiant etc. Acestea reprezintă pro
bleme care privesc toate popoarele, 
toate statele, atît țările socialiste, cit 
și cele capitaliste, atît cele avansate 
economicește cit și cele în curs de 
dezvoltare.

In mod evident, războiul nu numai 
că nu ar putea rezolva nici una din 
problemele care confruntă omenirea, 
ci. dimpotrivă, ar provoca distrugeri 
imense întregii societăți umane. So
lutionarea marilor probleme ale lu
mii de azi nu se poate obține decît

în gîndirea politică și laborioasa ac
tivitate internațională desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, înfăp
tuirea coexistenței pașnice nu se re
duce ia absența confruntării armate, 
a războiului ; a limita doar la atît 
semnificația conceptului de co
existență ar Însemna acceptarea u- 
nor stări de incordare și tensiune, 
sau chiar de ..război rece", cu tot ce 
implică acestea ca risc de a se a- 
junge la confruntări sau conflicte. 
In repetate rinduri, neobosit, tova
rășul Nicolae Ceaușescu a subliniat 
că partidul nostru concepe co
existența pașnică in sensul unei con
viețuiri prietenești, al unei conlu-

Coexistența pașnică — 
imperativ major al contemporaneității
rii socialiste, cea mai dreaptă șl 
justă dintre orinduiri — pentru care 
omul, apărarea vieții sale, bunăstarea 
și fericirea sa constituie telul su
prem.

La rîndul lor, și țările capitaliste 
dezvoltate au nevoie de coexistență 
pașnică, știut fiind că în aceste țări 
mai sînt încă destule nevoi sociale 
ce își așteaptă soluționarea, persistă 
serioase fenomene de criză economi
că, ' se manifestă acute cerințe de 
extindere a schimburilor comerciale 
etc. Cu atît mai imperioasă este ne
cesitatea statornicirii unor relații 
trainice de coexistență pașnică pen
tru țările capitaliste slab dezvoltate 
economie, în fața cărora se ridică 
imense nevoi și cerințe de resurse 
materiale, mijloace tehnice, fonduri 
etc., necesare progresului lor econo- 
mico-social.

In. plus, viața reclamă soluționarea 
unui șir de probleme de cea mai 
mare însemnătate, nu numai cu ca
racter bilateral, ci și probleme car
dinale care se pun la scara întregii 
planete, cum sînt cele privind lichi
darea subdezvoltării, asigurarea sta
bilității economiei mondiale, proble
me ale folosirii resurselor energetice

prin conjugarea eforturilor tuturor 
națiunilor, indiferent de orinduirea 
social-politică în cadrul căreia și-au 
organizat viata, printr-o largă co
laborare internațională.

Problema coexistentei pașnice nu 
este o problemă a dreptului interna
tional, ci este o problemă dc viață a 
umanității ; în condițiile actuale, 
cind pe arena mondială se desfă
șoară în mod febril cursa înarmări
lor. cînd tehnica militară a creat 
arme, nucleare si convenționale, cu o 
forță distructivă fără precedent în 
istorie, o nouă conflagrație mondială 
ar avea consecințe din. cele mai dra
matice pentru întreaga omenire. In 
aceste condiții, lupta- pentru ’ asigu
rarea coexistentei pașnice înseamnă, 
în fond, lupta pentru salvgardarea 
civilizației umane. Iată de ce trebuie 
acționat cu maximă energie, trebuie 
dusă o luptă hotărită de către cele 
mai largi mase sociale, de către toa
te popoarele pentru a impune coexis
tenta pașnică.

0 concepție activă, dina
mică, de ample perspecti- 
yg în concepția partidului nostru,

crări rodnice intre toate statele, este 
adeptul unei concepții active cu pri
vire la coexistența pașnică, potrivit 
căreia statele trebuie să depună stă
ruitor eforturi pentru îmbunătățirea 
și multiplicarea continuă a relațiilor 
dintre ele, pentru întărirea încrede
rii și înțelegerii, pentru adîncirea co
operării in interesul reciproc și spre 
binele tuturor popoarelor.

Viața, experiența relațiilor interna
ționale arată că asemenea relații pot 
fi clădite numai pe temelia princi
piilor egalității în drepturi, indepen
denței și suveranității naționale, ne- 
imixtiunii, avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță și la amenințarea cu 
forța. Tocmai promovarea și respec
tarea strictă a acestor principii asi
gură dreptul fiecărei națiuni de a fi 
deplin stăpînă pe destinele sale, și, 
totodată, creează cadrul internațional 
de înțelegere și colaborare fertilă in
tre toate statele, fără nici o deose
bire de orînduire ; aceste principii 
constituie însăși esența, miezul ideii 
de coexistență pașnică.

Tocmai pe această bază, în cadrul 
relațiilor de coexistență pașnică se 
poate realiza soluționarea constructi
vă. prin tratative, a problemelor in-

ternaționale, îmbunătățirea raportu
rilor politice dintre state, intensifi
carea circuitului dc bunuri ma
teriale și de valori spirituale, 
în care sint interesate atît sta
tele avansate, cit și cele in curs 
de dezvoltare. In baza coexistentei 
pașnice, se creează condiții prielnice 
ca toate statele să poată beneficia 
de pe urma cuceririlor revoluției 
tehnico-științifice, ca premisă a în
floririi fiecăruia și a civilizației u- 
mane. in general.

Viața, practica relațiilor internațio
nale pun in evidentă nu numai 
necesitatea vitală, dar și posibilita
tea reală a promovării coexistentei 
pașnice. Este Un fapt că dacă statele 
cu orinduiri diferite pornesc de la do
rința de colaborare, dacă îsi desfă
șoară întreaga politică în spiritul 
principiilor egalității in drepturi a 
statelor. respectului suveranității, 
neamestecului sub nici o formă in 
treburile interne ale altora, dacă in 
vederea aplanării diferendelor recurg 
la discuții in spiritul înțelegerii re
ciproce. atunci, in mod cert, ele pot 
să trăiască în pace si' înțelegere, -să 
dezvolte intre ele relații bune, prie
tenești. în concordantă cu interesele 
fundamentale ale popoarelor respeo - 
five, cit și ale cauzei generale a pă
cii in lume.

Politica externă a României socia
liste oferă în aceasta privință un 
exemplu concludent, fiind o realita
te binecunoscută faptul că tara noas
tră are și dezvoltă relații bune cu 
toate statele, fără deosebire de orin- 
duire socială. Acționînd în spiritul 
coexistenței pașnice. Republica So
cialistă România a așezat principiile 
noi de raporturi internaționale la 
baza întregii sale politici externe, 
militează pentru statornicirea lor 
trainică pe întreaga arenă mondială. 
O contribuție hotâritoare. larg recu
noscută și înalt apreciată, aduce in 
această privință neobosita activitate 
multilaterală a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, concretizată prin efortu
rile perseverente pentru soluționarea 
problemelor litigioase prin tratative 
pașnice, prin vizitele peste hotare, 
contactele și convorbirile cu condu
cătorii de state, care permit mai bu
na cunoaștere a pozițiilor, identifica
rea posibilităților de conlucrare atît 
pe plan bilateral, cît șl ne arena

internațională in vederea întăririi 
păcii, creșterii încrederii, asigurării 
securității. înfăptuirii dezangajării 
militare și trecerii la dezarmare, de
mocratizării relațiilor interstatale, 
făuririi unei lumi mai drepte și mai 
bune.

In acest sens, pentru a nu ne re
feri decît la cel mai recent eveni
ment, se poate spune că rezultatele 
deosebit de fructuoase ale vizitei to- 
varășului Nicolae Ceaușescu in Ma
rea Britanie confirmă pe deplin po
sibilitatea ea între două țări, cu orin
duiri sociale diferite, membre ale ce
lor două organizații poiitico-militare 
din Europa — N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia — deosebite ca po
tențial economic și grad dc dezvol
tare, să se promoveze și să se dez
volte relații prietenești, o cooperare 
activă și rodnică, de pe urma căreia 
nu au decît de cîștigat cele două po
poare, precum și cauza generală a 
păcii in lume. Cu deplin te
mei se poate aprecia că, des- 
fășurîndu-se efectiv în spiritul 
principiilor coexistenței pașnice și 
constituind o materializare nemij
locită a acestora, vizita tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. dezvoltarea rela
țiilor româno-britanice au. de aceea, 
o semnificație care depășește cadrul 
bilateral și' dobindește o importanță 
principială, general valabilă, demor.- 
strînd că aceasta și numai aceasta 
este calea dezvoltării încrederii In
tre state, adincirii conlucrării și coo
perării prietenești, menținerii și con
solidării păcii. înfăptuirii unei secu
rități reale, creării condițiilor pentru 
ca toate națiunile să se poată dez
volta liber, nestingherit, la adăpost 
de orice acte de ingerință și agre
siune. într-un climat de destindere 
și colaborare fructuoasă.

Coexistența pașnică este în prezent 
un imperativ major, primordial al 
vieții internaționale, de care depind 
în mod hotăritor destinele omenirii. 
Iată de ce conducătorilor de state, 
oamenilor politici, forțelor democra
tice și progresiste, popoarelor din 
toate țările le revine răspunderea 
imensă, istorică, de a face totul pen
tru a opri cursul periculos al eveni
mentelor, a îndepărta norii care um
bresc climatul politic internațional, 
a promova neabătut principiile co
existenței pașnice, a asigura pacea și 
securitatea întregii omeniri.

Ion FINT1NAJRU

pent.ru
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Puternic ecou internațional al vizitei
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei

PHENIAN

Tovarășul Kim Ir Sen l-a primit 
pe ambasadorul României

Elena Ceaușescu in Marea Britanie
Presa, radioul, televiziunea șl celelalte mijloace de 

informare in masă din numeroase țări ale rumii si
tuate în Europa, America de Nord și de Sud, Africa 
și Asia continuă să comenteze pe larg vizita de stat 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, a efectuat-o în perioada 13—16 iunie 
a.c. in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 
Nord, la invitația reginei Elisabeta a II-a și a ducelui 
de Edinburgh. In ample articole, acestea reliefează 
semnificațiile multiple ale evenimentului atit pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale româno-britanice, cit 
și pentru promovarea destinderii, păcii și colaborării 
în întreaga lume.

Comentariile agențiilor naționale și internaționale de 
presă ale ziarelor, revistelor și posturilor de radio și 
televiziune se referă pe larg la primirea deosebit de 
călduroasă rezervată solilor poporului român în tot 
timpul cit s-au aflat în Marea Britanie, la convorbi
rile rodnice dintre șeful statului român și înaltele ofi
cialități britanice, la caracterul pronunțat de lucru al 
noului dialog româno-britanic la cel mai înalt nivel, 
la rezultatele concrete remarcabile cu care s-a soldat

vizita de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu la 
Londra. Se evidențiază că, pi-in întreaga ei. desfășu
rare. această vizită se înscrie ca un moment remar
cabil, de cea mai mare însemnătate, în cronica rela
țiilor tradiționale de prietenie și conlucrare rodnică 
dintre cele două țări și popoare, deschide perspectiye 
largi, dintre cele mai favorabile, colaborării reciproc 
avantajoase în cele mai variate domenii de activitate.

Concomitent, comentariile presei scot în relief gama 
largă de probleme ale vieții internaționale abordate in 
cadrul dialogului la nivel înalt româno-britanic, evi
dențiind că soluțiile preconizate de România, schim
bul constructiv de păreri cu partea britanică se în
scriu ca un aport valoros la căutarea și promovarea 
unor soluții viabile în marile probleme care confruntă 
omenirea contemporană — continuarea și consolidarea 
cursului destinderii și păcii, reglementarea pe căi 
pașnice a conflictelor și stărilor de tensiune din dife
rite părți ale lumii, transpunerea integrală în viață a 
prevederilor Actului final de la Helsinki, oprirea cursei 
înarmărilor și înfăptuirea dezarmării, inclusiv prin 
reușita actualei sesiuni speciale a Adunării Generale, 
lichidarea decalajelor economice, făurirea unei noi 
ordini economice și politice mondiale.

Continuînd să relateze pe larg des
pre aceste semnificații ale vizitei de 
stat a președintelui României in 
Marea Britanie și despre rezultatele 
deosebit de rodnice, agențiile FRANCE 
PRESSE, U.P.I., ASSOCIATED 
PRESS, INTERPRESS SERVICE, 
A.N.S.A., D.P.A. și altele au publi
cat comentarii pe marginea proble
melor bilaterale și internaționale care 
au făcut obiectul dialogului Ia nivel 
înalt româno-britanic. Agenția UNI
TED PRESS INTERNATIONAL. în- 
tr-o relatare din Londra, evidențiază 
rolul important al vizitei de stat 
în dezvoltarea cooperării economi
ce și tehnico-științifice româno-bri- 
tanice, menționind domeniile concre
te in care au fost semnate acorduri 
și înțelegeri. Atit U.P.I., cit și alte 
agenții naționale și internaționale de 
presă se referă pe larg la conținu
tul Declarației comune româno-bri- 
tanice. apreciind că ea oferă un ca
dru larg pentru extinderea relații’c • 
bilaterale și conlucrării celor două 
țări pe arena mondială. O idee sub
liniată de U.P.I. este aceea că Româ
nia și Marea Britanie „și-au ex
primat preocuparea în legătură cu 
fragilitatea prooesului de destin
dere și au cerut continuarea e-< 
forturilor pentru a face ca a- 
cest proces să devină ireversibil". 
FRANCE PRESSE și A.N.S.A. re- 
lovă că atit in Declarația comună, 
cit și in cadrul convorbirilor pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu cu 
premierul James Callaghan au fost 
consemnate „apropierea sau identi
tatea punctelor de vedere în pro
bleme majore ale vieții internațio
nale". Sint menționate, în acest sens, 
schimburile de păreri în domeniile 
cooperării și securității europene, 
dezarmării, in primul rînd al dezar
mării nucleare, soluționării pe cale 
politică a stărilor conflictuale din 
Orientul Mijlociu și Africa, apre-*- 
ciindu-se că dialogul la nivel înalt 
prilejuit de vizita in Anglia a șefu
lui statului român se Înscrie ca un 
aport la eforturile pentru rezolva
rea marilor probleme ce confruntă 
omenirea.

După ce menționează că în Decla
rația comună româno-britanică se 
subliniază necesitatea amplificării 
eforturilor pentru a face ca pro
cesul destinderii să continue și să 
devină ireversibil, agenția France 
Presse adaugă că președintele Nicolae 
Ceaușescu și premierul James Cal
laghan^ „și-au exprimat dezamăgirea 
în legătură cu faptul că rezultatele 
recentei Reuniuni de la Belgrad au 
fost mai puțin satisfăcătoare deeît 
se aștepta". Importanța pe care An
glia și România o acordă proble
mei dezarmării constituie, pe de altă 
parte, unul din principalele puncte 
ale Declarației comune, relevă agen
ția France Presse. Cele două părți 
au subliniat. că „progresul înregis
trat in domeniul politic trebuie să 
fie însoțit de progrese în aspectele 
militare ale securității". In ceea ce 
privește Orientul Mijlociu, arată în 
continuare agenția France Presse, 
declarația exprimă dorința de a se 
acționa pentru organizarea de ne
gocieri „intre toate părțile intere
sate. cu reprezentarea poporului pa
lestinian". în Declarația comună sem
nată la sfirșitul vizitei de stat, arată, 
de asemenea, DEUTSCHE PRESSE 
AGENTUR, A.N.S.A. și alte agenții, 
cele două părți au reafirmat spriji
nul lor pentru dreptul inalienabil 
al poporului Zimbabwe la autodeter
minare șț necesitatea eliminării dis
criminării rasiale și a politicii de 
apartheid promovate de Africa de 
Sud. s-au angajat să sprijine trans
ferul puterii unor guverne ale ma
jorității de culoare din Rhodesia și 
Namibia.

AGENȚIA CHINA NOUA a publi
cat o știre privind încheierea vi
zitei întreprinse de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, în Marea 
Britanie.

Știrea subliniază convorbirile pur
tate cu primul ministru englez pri
vind dezvoltarea în continuare a 
relațiilor româno-britanice și schim
bul larg de vederi avut asupra pro
blemelor internaționale actuale.

Prezentind Declarația comună, 
agenția chineză relevă hotărirea ce
lor două părți de a continua 
tioneze pentru intensificarea 
fiilor și cooperării bilaterale, 
tru promovarea securității și 
perării în Europa, menținerea 
tărirea păcii și securității 
tionale, reglementarea 
internaționale actuale pe cale poli
tică. Sint remarcate, de asemenea, 
importanța ce se acordă necesității 
de a se acționa în comun pentru 
Înfăptuirea unor relații economice 
Internaționale mai echitabile, apre
cierea comună că dezvoltarea rela
țiilor de prietenie și bună vecină
tate intre țările din Balcani contri
buie la întărirea securității și inten
sificarea cooperării in Europa. 
Agenția informează, totodată, des
pre semnarea Acordului de coope
rare in domeniul educației, știin
ței și culturii, precum și a înțelege
rilor de cooperare economică în di
verse domenii.

Agenția TANTUG, referindu-se la 
rezultatele vizitei, apreciază că 
aceasta reprezintă „un succes im
portant". „în timpul vizitei sale la 
Londra, continuă agenția, președin
tele Nicolae Ceaușescu a avut con
vorbiri politice cu premierul James 
Callaghan asupra momentului ac
tual al raporturilor mondiale, sub-

liniind în mod deosebit preocuparea 
în legătură cu fragilitatea procesului 
de destindere".

Sub titlul : „Sint convins că se va 
realiza dezideratul reunificării paș
nice a Coreei", ziarul „NODON SIN- 
MUN" din Phenian publică extrase 
din interviul acordat de tovarăș-ul 
Nicolae Ceaușescu ziarului britanic 
„The Guardian", Ziarul preia, de 
asemenea, aprecieri pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu le-a făcut asupra 
actualei situații internaționale, subli
nierile sale despre necesitatea res
pectării principiilor independenței și 
suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne.

Ziarul „NEW YORK TIMES" a pu
blicat relatări despre primirea plină 
de strălucire făcută de oficialitățile 
britanice șefului statului român, ilus
trate cu fotografii privind manifestă
rile călduroase ale populației la adre-

politic de talie mondială, adine cu
noscător al problemelor internațio
nale".

„ATHENS NEWS", „TO VIMA", 
„ELEFTHEROS KOSMOS", „AVGHI" 
și alte ziare grecești au informat pe 
larg despre documentele semnate în 
timpul vizitei și la încheierea aces
teia, reliefînd rezultatele deosebit de 
rodnice ale dialogului la nivel înalt 
româno-britanic.

Atît presa, cit și radioteleviziunea 
cipriotă au relatat pe larg despre 
desfășurarea vizitei de stat a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în Ma
rea Britanie. punînd accent pe im
portanța ei atît pe plan bilateral, cît 
și internațional. In articole publicate 
pe prima pagină, ziarele „FILELEF- 
THEROS". „HARAVGHI". ..APO
GHEVMATINI", „CYPRUS MAIL" 
au evidențiat gama largă de proble
me internaționale abordate în cadrul

• „Președintele Nicolae Ceaușescu se 
bucură pe bună dreptate de prestigiul 
unui om politic de talie mondială44

• „O nouă contribuție a României, 
conducătorului ei, la cauza păcii 
colaborării internaționale44

• „Contactele promovate de șeful statului 
român capătă o valoare politică ines
timabilă44

a
Și

ea președintelui României. Ziarul 
prezintă, de asemenea, agenda boga
tă a convorbirilor dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și premierul 
James Callaghan. Un alt ziar din 
S.U.A., „THE CHRISTIAN SCIENCE 
MONITOR", publică un articol înso
țit de o fotografie a președintelui 
României din timpul ceremoniei tre
cerii în revistă a gărzii de onoare la 
gara Victoria. La rîndul său, „THE 
WASHINGTON POST" și-a informat 
cititorii despre agenda convorbirilor 
pe tema colaborării economice și teh
nico-științifice, relevînd importanța 
acordului cu corporația British 
Aerospace.

Ziarul canadian „OTTAWA JOUR
NAL" a publicat un comentariu în 
care s-a referit pe larg la posibilită
țile extinderii cooperării economice 
și a schimburilor comerciale româno- 
britanice. La rîndul său. ziarul din 
Montreal „THE GAZETTE" apreciază 
că noua solie de pace și colaborare 
a șefului statului român evidențiază, 
încă o dată, „valoarea politicii ex
terne românești de independență", 
adăugind că amplele contacte pro- 

Nicolae 
politică

să ac- 
rela- 
pen- 
coo- 

și în- 
interna- 

problemelor

movate de președintele 
Ceaușescu capătă „o valoare 
inestimabilă".

Sub titlul „Londra va lărgi 
țul cu România", ziarul 
FURTER ALLGEMEINE" 
pe larg despre înțelegerile economice 
și comerciale realizate, despre' per
spectivele extinderii cooperării ro
mâno-britanice. „WESTFALISCHE 
RUNDSCHAU" publică un comenta
riu intitulat „Ceaușescu primit de 
regină Ia Londra", în care arată, 
printre altele, că „șeful statului ro
mân a sosit Iâ Londra într-o vizită 
istorică".

întreaga presă, precum și posturile 
de radio și televiziune din Grecia 
au informat pe larg despre vizita de 
stat în Anglia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, publicînd știri și articole, 
însoțite de fotografii, precum și co
respondențe speciale din Londra asu
pra desfășurării programului vizitei, 
asupra contactelor și convorbirilor 
purtate de șeful statului român — 
„VRADINI" („Președintele Ceaușescu 
este primul oaspete al Palatului 
Buckingham") ; „APOGHEVMATINI" 
(„Onoruri excepționale pentru pre
ședintele Ceaușescu din partea en
glezilor"), „ESTIA" („Onoruri su
preme pentru președintele Nicolae 
Ceaușescu la Londra"). De aseme
nea, și alte cotidiane ateniene relie
fează primirea strălucitoare rezervată 
președintelui Nicolae Ceaușescu ia 
Londra, care — după cum scrie 
„ATHENS DAILY POST" — „consti
tuie o dovadă a prețuirii de care se 
bucură șeful statului român în în
treaga lume".

Cotidianul „ELLINIKOS VOR- 
RAS", care apare la Salonic, infor
mează pe larg despre interviul 
acordat de președintele Nicolae 
Ceaușescu ziarului „THE GUAR
DIAN", subliniind că „șeful statului 
român militează neabătut pentru edi
ficarea păcii și securității in Europa 
și în întreaga lume, prin lărgirea coo
perării intre toate statele, pe baza 
principiilor independenței și suvera
nității naționale, egalității în drep
turi, neamestecului in treburile in
terne și avantajului reciproc". 
„Domnul Ceaușescu, adaugă ziarul, a 
spus, de asemenea, că este imperios 
necesar să se depună eforturi pentru 
a se adopta măsuri de dezangajare 
militară in Europa".

„MESOGHIOS", citind pe primul 
ministru englez, scrie că „România 
joacă un rol tot mai important în 
problematica internațională, iar pre
ședintele Ceaușescu și-a asigurat pe 
bună dreptate prestigiul unui om

comer- 
„FRANK- 
a relatat

convorbirilor dintre Șeful statului ro
mân și premierul 
subliniind, in context, 
pială, constructivă a 
viața internațională, 
noastre, personal al 
Nicolae Ceaușescu, 
securității 
pe cale politică, in conformitate cu 
interesele legitime ale popoarelor, a 
problemelor litigioase existente azi 
în lume, între care șl problema ci
priotă.

Ziarele „AL GOUMHOURIA", „LE 
JOURNAL D’EGYPTE", „LE PRO
GRES EGYPTIEN" și alte cotidiane 
care apar la Cairo au evidențiat per
spectivele extinderii legăturilor eco
nomice și comerciale româno—brita
nice pe care le deschide vizita de 
stat a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu în Marea Britanie. ca si 
importanța ei pentru promovarea 
dialogului internațional, pentru întă
rirea păcii și înțelegerii în lume.

Ziarul „JORDAN TIMES" a rela
tat despre primirea călduroasă făcută 
la Londra înalților oaspeți români, ca 
și ziarul de limba arabă „AD-DUS- 
TOUR", care a inserat portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu. La ria
dul său. cotidianul „AL RAI" și-a 
informat cititorii despre momentele 
principale ale programului vizitei. 
Posturile de radio și televiziune ior- 
daniene au transmis știri și relatări 
în cadrul cărora au fost prezentate 
personalitatea multilaterală si activi
tatea amplă desfășurată pe plan in
ternațional de președintele României 
socialiste. Agenția de știri sudaneză 
și ziarele de limbă arabă „AL SAHA- 
FA“ și „AL AYAM" au publicat știri 
și articole referitoare la vizita tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a tova
rășei Elena Ceaușescu în Anglia, 
subliniind importanța ei pentru dez
voltarea relațiilor bilaterale. „AL 
SAHAFA" și RADIOTELEVIZIUNEA 
SUDANEZÂ au prezentat ceremonia
lul sosirii. Ziarul „AL AYAM" rela
tează despre convorbirile oficiale, re- 
levînd că în cadrul lor au fost abor
date relațiile bilaterale, precum și 
probleme ale vieții politice interna
ționale, în mod deosebit relațiile Est- 
Vest, dezarmarea generală, și în pri-

Marii Britanii, 
poziția princi- 
României în 
aportul țării 

președintelui 
la promovarea 

europene. Ia solutionarea

a

mul rînd dezarmarea nucleară, con
flictul din Orientul Mijlociu și căile 
de soluționare pașnică a acestuia.

Sub titlul „Ceaușescu cheamă la 
dezarmare nucleară", ziarul „BAN
GLADESH OBSERVER" a publicat 
pasaje din toastul președintelui tării 
noastre la banchetul oferit în 
onoarea sa și a tovarășei Elena 
Ceaușescu de regina Elisabeta a Il-a 
și ducele de Edinburgh. Arătind că 
șeful statului român a reînnoit ape
lul său pentru dezarmarea nucleară 
și încetarea cursei înarmărilor, zia
rul a reprodus integral partea respec
tivă din toast. De asemenea, sint 
menționate elogiile aduse de regina 
Elisabeta a II-a președintelui Nicolae 
Ceaușescu, orientărilor programatice, 
consecvente, ale politicii externe ro
mânești.

„CEYLON DAILY NEWS", unul 
dintre principalele cotidiane de’ 
limbă engleză din Sri Lanka, a in
format despre desfășurarea vizitei, a- 
rătînd că aceasta este a treia acțiu
ne importantă de politică externă a 
președintelui Nicolae Ceaușescu din 
ultimele două luni. Semnificațiile po
litice ale vizitei au fost relevate, de 
asemenea, de ziarele „SUN", „DAILY 
MIRROR" și „CEYLON OBSERVER".

Ziarul japonez „THE DAILY YO- 
MIURI" relatează despre conținutul 
Declarației comune româno-britanice. 
din care citează aprecierea asupra 
fragilității procesului destinderii și a 
necesității depunerii de eforturi pen
tru ca acest proces să devină ire
versibil, precum și despre semnarea 
unor importante acorduri româno- 
britanice.

Ziarul indian „THE HINDUSTAN 
TIMES" publică, sub titlul „Ceaușescu 
la Londra", un articol în care se 
spune: „Președintele României,
Nicolae Ceaușescu. a spus că este 
profund îngrijorat de conflictele din 
Africa și de amestecul în treburile 
interne africane al statelor de pe 
alte continente. Sîntem impotriva ori
cărui amestec în problemele Africii 
și credem că popoarele africane tre
buie să-și rezolve problemele 
mod pașnic, prin negocieri".

Un alt cotidian din India, 
STATESMAN", informează 
acordurile de colaborare în diverse 
domenii semnate între România și 
Marea Britanie cu prilejul vizitei.

Presa din MOZAMBIC a relatat 
pe larg despre importanta vizitei 
șefului statului român în Marea Bri
tanie și despre Însemnătatea ei in 
actualul context internațional, apre- 
ciind-o ca pe „o nouă contribuție a 
României, a conducătorului ei, la 
cauza păcii și independenței popoare
lor". Intl-un grupaj de articole, zia
rul „NOTICIAS DA BEIRA" infor
mează despre convorbirile dintre 
șeful statului român și premierul bri
tanic, arătind că acestea au îmbră
țișat problemele principale ale Vieții 
internaționale, inclusiv situația din 
Africa. Emisiunile postului RADIO 
MAPUTO au relatat, de asemenea, 
despre acest eveniment și despre ac
tivitatea remarcabilă a președintelui 
României pe arena internațională.

Sub titlul „Șefi de state condam
nă- intervenția străină in Africa", 
POSTUL DE RADIO GABON a re
latat că „România se pronunță îm
potriva oricărei intervenții în trebu
rile interne ale Africii. Președin
tele Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, în interviul acor
dat ziarului britanic „The Guardian", 
a condamnat intervenția altor state 
din afara continentului in treburile 
Africii, intervenții care pot să ducă 
la declanșarea unor noi conflicte și 
să pună în pericol integritatea țări
lor africane și a păcii in lume", se 
spune în relatare.

Ziarele de largă circulație din ca
pitala argentiniană „CLARIN", „LA 
NAClON" Și „LA OPINION" și-au 
informat, de asemenea, cititorii des
pre diversele momente ale vizitei. 
Articolele publicate au fost însoțite 

-de fotografia președintelui României 
și a reginei Angliei, în momentul so
sirii înaltului oaspețe la Londra. Pos
tul de radio „EL MUNDO" a trans
mis știri privind desfășurarea vizi
tei, subliniind caracterul constructiv 
al. acesteia, importanța contactelor 
realizate cu personalități politice și 
oameni de afaceri din Marea Brita
nie pentru dezvoltarea relațiilor bi
laterale.

Secvențe de la ceremonia sosirii In 
Anglia a președintelui Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost prezentate și de 
TELEVIZIUNEA VENEZUELEANA. 
care a subliniat primirea călduroa
să, plină de respect, stimă și pre
țuire pe care englezii au rezervat-o 
înalților oaspeți din România, con
siderată ca „o dovadă a prestigiu
lui de care se bucură pe plan mon
dial politica de independență, înțe
legere și apropiere între națiuni, pe 
care o promovează cu consecvență 
șeful statului român, președintele 
Nicolae Ceaușescu".

PHENIAN 17 (Agerpres). — To
varășul Kim Ir Sen, secretar general 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, președintele Re
publicii Populare Democrate Co
reene. a primit in vizită de rămas 
bun pe ambasadorul României. Du
mitru Popa, cu prilejul încheierii mi
siunii sale la Phenian.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, s-a 
transmis tovarășului Kim Ir Sen un 
mesaj prietenesc de salut., urări de 
sănătate și fericire personală, pre
cum și urări de prosperitate pentru 
poporul coreean.

Mulțumind, tovarășul Kim Ir Sen 
a transmis, la rindul său. cele mai 
cordiale salutări, urări de sănătate și 
de fericire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. de noi succese poporului 
român în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate pe pămintul României.

In cadrul convorbirii ce a avut Ioc, 
tovarășul Kim Ir Sen a evidențiat 
stadiul înalt al relațiilor româno-co- 
reene. colaborarea strinsă dintre con
ducerile. celor două partide și state.

De asemenea, a subliniat impor
tanța si semnificațiile deosebite ale 
recentei vizite în R.P.D. Coreeană 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu pen
tru diversificarea și aprofundarea 
relațiilor dintre cele două partide și 
state, pentru promovarea cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și co
laborării internaționale.

Președintele Kim Ir Sen a subli
niat că „Comitetul Politic al C.C. al 
P.M.C. a dat o înaltă apreciere vizitei 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 
R.P.D. Coreeană, deoarece politica, 
principiile după care ne călăuzim in 
făurirea societății socialiste in R.P.D. 
Coreeană și Republica Socialistă 
România, pozițiile noastre in proble
mele internaționale sint identice, 
relațiile dintre cele două partide, țări 
și popoare sint foarte strinse". Tot
odată. a exprimat convingerea că or
ganele competente coreene, la fel ca și 
cele române, vor face totul pentru 
transpunerea în viață a documente
lor și înțelegerilor convenite în 
timpul recentei vizite.

La primire a participat Hă Dam. 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ. ministrul afacerilor externe al 
R.P.D. Coreene.

HELSINKI

Ambasadorul României primit de premierul finlandez
HELSINKI 17 (Agerpres). — Ka- 

levi Sorsa, președintele Partidului 
Social-Democrat din Finlanda, pri
mul ministru al guvernului finlan
dez, l-a primit in vizită de rămas 
bun pe ambasadorul Republicii So
cialiste România, Constantin Vlad, 
în legătură cu încheierea misiunii 
acestuia Ia Helsinki.

Kalevi Sorsa a transmis tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro

mân, președintele Republicii Socia
liste România, salutul său călduros 
și cele mai bune urări.

Totodată, primul ministru finlan
dez a transmis salutări cordiale to
varășului Manea Mănescu. prinț- 
ministru al Guvernului Republicii 
Socialiste România.

în timpul intîlnirii s-a exprimat 
satisfacția pentru dezvoltarea ascen- 
.dentă, pe multiple planuri, a rela
țiilor dintre România și Finlanda.

SESIUNEA SPECIALĂ A ADUNĂRII GENERALE
A O.N.U.

lor în

„THE 
despre

agențiile de presă
Ajutor românesc acordat 

Senegalului. sediul Da- 
kar al Crucii Roșii senegaleze a avut 
loc ceremonia predării ajutorului 
oferit de guvernul român guvernului 
senegalez in vederea combaterii efec
telor secetei ce a lovit Senegalul în 
anul 1977. In cadrul ceremoniei, pre
ședintele Crucii Roșii senegaleze, 
Mohamed Abdoulaye Diop, a mulțu
mit din partea guvernului senegalez, 
subliniind că ajutorul oferit de gu
vernul român constituie o expresia 
a legăturilor de prietenie dintre cele 
două țări.

Vizită în R. P. Polonă.M1- 
nlstrul afacerilor externe ai R. D. 
Germane, Oskar Fischer, a efectuat 
la 16 iunie o vizită oficială de prie
tenie in Polonia, in cursul căreia a 
fost primit de Edward Gierek, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., și a avut 
convorbiri cu Emil Wojtaszek. minis
trul afacerilor externe al R.P.P. Co
municatul comun privind vizita re-

liefează satisfacția părților față de 
dezvoltarea permanentă 
dintre R.D.G. și R.P.P.
planuri, exprimă poziția 
o serie de probleme ale 
ternaționale.

a relații! oi- 
pe multipie 
lor față de 
situației in-

La Centrul cine mato a rafie 
marocan din Rabat a avut loc 
o intilnire a actorilor si realiza
torilor coproducției cinematoara- 
fice româno-marocane „Uratele 
Afroditei", cu oameni de cultu
ră si reprezentanți ai presei 
marocane. La intilnire au parti
cipat ministrul informațiilor, 
Larbi Khattabi, directorul Cen
trului cinematografic marocan. 
Kouider Bennani, si directorul 
Casei de filme nr. 5, Dumitru 
Fernoagă. Filmările, care se fac 
in întregime in Maroc, sint o- 
proape încheiate.

Primul ministru al Italiei,
Giulio Andreotti, a sosit. simbătă 
după-amiază, la Hamburg, unde a

„Este necesară înlăturarea stării de imobilism, 
desfășurarea eficientă a tratativelor privind dezarmarea** 

Intervenția reprezentantului României
NAȚIUNILE UNITE 17 (Agerpres). 

— Procesul de redactare în formă 
definitivă a părții din documentul fi
nal al sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrate dez
armării referitoare la mecanismele 
de negocieri în materie, care se des
fășoară in cadrul organului subsidiar 
creat in acest sens de Comitetul ple
nar, continuă.

Luînd cuvîntul, reprezentantul 
României, ambasadorul C. Ene, a 
subliniat că documentul final trebuie 
conceput și definitivat ca un tot uni
tar, cele 4 secțiuni ale sale fiind în 
strinsă interdependență. In această 
viziune unitară trebuie abordată și 
problema mecanismelor de negocie
re. Ele trebuie să fie adaptate la ce
rințele unei activități eficiente șl 
productive, pentru Înlăturarea actua
lei stări de imobilism în cadrul di
feritelor foruri de negociere.

Subliniind importanța pe care 
România o acordă îmbunătățirii 
funcționării și creșterii eficienței 
mecanismelor de negociere în dome
niul dezarmării. în vederea creării 
cadrului organizatoric necesar afir
mării voinței politice a tuturor sta
telor interesate în înfăptuirea dez-

armani, vorbitorul a enunțat trei ce
rințe de bază care trebuie avute în 
vedere în cadrul acestui proces: 
creșterea rolului și răspunderii O.N.U. 
in înfăptuirea dezarmării, astfel in
cit să-și poată exercita efectiv și pe 
deplin atribuțiile în acest domeniu : 
asigurarea participării in condiții de 
egalitate, pe baze democratice, a tu
turor statelor la procesul de nego
cieri și la adoptarea de hotăriri în 
problemele dezarmării ; sporirea e- 
ficienței eforturilor desfășurate pe 
plan internațional în cimpul dez
armării. Vorbitorul a prezentat și ar
gumentat propunerile specifice făcu
te de țara noastră în domeniul îm
bunătățirii mecanismelor de negocie
re asupra dezarmării. El a declarat 
că, alături de celelalte state parti
cipante. România își va aduce întrea
gă contribuție la activitățile desfă
șurate în cadrul sesiunii in vederea 
creării unui cadru organizatoric de
mocratic și eficient, care să asigure 
și după încheierea lucrărilor actualei 
sesiuni speciale continuarea efortu
rilor menite să ducă la măsuri e- 
fective și substanțiale de dezarmare, 
în primul rînd de dezarmare nu
cleară.

AFRICA STRALĂ
• Reuniune de solidaritate cu lupta popoarelor din Africa de 

Sud • Demonstrație antirasistă reprimată la Soweto
NAȚIUNILE UNITE 17 (Ager

pres). — Comitetul special al Națiu
nilor Unite împotriva apartheidului 
a convocat o reuniune consacrată 
Zilei internaționale de solidaritate cu 
lupta popoarelor din Africa de Sud și 
comemorării a doi ani de la repre
siunile sîngeroase din orașul sud- 
african Soweto. Cu acest prilej, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a arătat că „amintirea 
tragică a școlarilor inocenți care au 
fost împușcați în timp ce demonstrau 
pașnic impotriva discriminării ra
siale in invățăniint relevă brutalitatea 
apartheidului, evidențiind urgența 
sprijinului ce trebuie acordat po
porului din Africa de Sud in lupta 
sa pentru obținerea drepturilor uma
ne și libertăților fundamentale 
consfințite atît în Carta O.N.U., cit 
și în Declarația universală a dreptu
rilor omului".

★

JOHANNESBURG 17 (Agerpres). 
— La Soweto, suburbia africană a 
Johannesburgului, au avut loc. s îm
băta. noi incidente intre politie și 
participanții la o demonstrație or
ganizată în memoria victimelor de 
la 16 iunie 1976, cind peste 500 de 
persoane au fost ucise de politie pen
tru că și-au exprimat public protes- 

i tul fată de politica de apartheid

transmit:
început consultările în probleme po
litice cu cancelarul vest-german, Hel
mut Schmidt. Agenția D.P.A. subli
niază că principalele teme ce vor fi 
abordate cu acest prilej vor fi viitoa
rea reuniune la nivel înalt a C.E.E., 
prectun și la cea a principalelor state 
occidentale industrializate, programa
te. ambele. în R.F.G.. în cursul lunii 
viitoare.

„Goes-C". Vineri a fost lan
sat la Cape Canaveral satelitul ame
rican pentru studierea mediului în
conjurător „Goes-C“, care s-ă plasat 
pe o orbită geostaționară deasupra 
Oceanului Pacific și va furniza date 
meteorologice, oceanografice și hi
drologice. El va constitui unul din 
elementele principale ale Programu
lui de cercetări atmosferice globale, 
inițiat sub egida Organizației Meteo
rologice Mondiale. La acest program 
participă 140 de țări și sint utilizați 
9 sateliți artificiali, numeroase nave, 
avioane, sonde atmosferice și baloa
ne de cercetări științifice.

practicată de regimul rasist minori
tar din Africa de Sud.

După cum informează agențiile 
Reuter și Associated Press, politia a 
intervenit pentru a-i împrăștia pe 
demonstranți, rănind un număr încă 
neprecizat dintre aceștia. S-au ope
rat, de asemenea, numeroase ares
tări.

DE PRETUTINDENI
• AUTOTURISM CU 

GAZ. Uzina de autovehicule 
„Gorki" din Moscova a Inaugu
rat recent producția primei 
serii de autoturisme de tip 
„Volga" propulsate cu gaz. Ma
șinile sint prevăzute cu baloane 
de cite 86 litri ce conțin un 
amestec gazos constînd din bu
tan și propan. Testările ce au 
premers producția de serie au 
relevat că nici în cazul unor ac
cidente gazul nu prezintă peri
col. Fiind nepoluante, aceste 
mașini sînt destinate în special 
transportului urban.

• „UZINĂ BIOLOGI
CĂ" DE FABRICARE A... 
DANTURII. O viețuitoare 
care își poate reface în perma
nență dantura este cangurul pi
tic australian. Trăind in deșert 
și hrănindu-se cu plantele să
race care cresc printre pietre, 
acest mic animal grațios își 
tocește foarte repede dinții as- 
cuțiți, care cresc însă la loc la 
fel de repede. Pentru a verifica 
această particularitate, zoologii 
din Melbourne au capturat zece 
exemplare ale speciei. Cu multă 
dificultate, întrucît animalul iese 
doar noaptea din ascunzătoare 
și este foarte sprinten, puțind 
sări pînă la 2—3 metri înălțime.

• „FOTODOVADA" 
CONTRAVENȚIEI. In alară 
de controlul radar, un alt apa
rat vine să vegheze asupra res
pectării regulilor de circulație. 
Este vorba de o instalație rea
lizată în Ungaria, denumită 
„Traffiphot". Ea este racordată 
la semafoare și înregistrează cu 
promptitudine imaginea oricărui 
vehicul care nu respectă cu
loarea roșie a stopului. Primul 
„Traffiphot", instalat la una din 
cele mai circulate intersecții ale 
Budapestei, și-a dovedit din 
plin utilitatea : în decursul a 20 
minute a surprins în flagrant 
delict 27 de vehicule „grăbite". 
Orice încercare de a tăgădui ul
terior infracțiunea este exclusă, 
întrucît imaginile color surprind 
exact nu numai vehiculul, ci și 
faza stopului.

• MEDALIE OMAGI
ALĂ „ARISTOTEL". Cu °- 
cazia împlinirii a 2 300 de ani de 
la moartea marelui filozof 
grec Aristotel (384—322 î.e.n.), 
UNESCO a bătut o medalie 
dedicată acestui adevărat „arhi
tect" al gîndirii moderne. Me
dalia „Aristotel" înfățișează, pe 
o parte, chipul filozofului, re
produs după o sculptură aflată 
la „Kunsthistorisches Museum" 
din Viena ; pe revers se deta
șează, pe fundalul hărții Greci
ei, silueta unei bufnite, simbo
lul antic al înțelepciunii. Meda
lia „Aristotel" face parte din 
seria omagială UNESCO, din 
care au mai făcut parte și me
daliile „Michelangelo" (1975) șl 
„Rubens" (1977).

• REZERVOARE DE 
ENERGIE IN INIMA TER- 
REI. Interiorul planetei noastre 
constituie, în opinia geologului 
american Thomas Gold, un 
uriaș rezervor de energie sub 
forma unui balon cu gaz — mai 
precis, gaz metan, resturi con
servate ale acelui nor cosmic de 
gaz și praf din care s-a format 
sistemul solar. O parte din a- 
ceste rezerve de metan a fost 
degajată în atmosferă în timpul 
mișcărilor seismice. Dacă exis
tența acestui rezervor din inima 
Terrei va fi confirmată și, de 
asemenea, dacă ar fi rezolvate 
problemele de ordin tehnic de 
exploatare, necesarul de energie 
al planetei noastre ar fi acop. 
rit pentru milioane de ani.
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Caniculă new-yorkeză
New York; sesiunea specials a Adunârii Generale a O.N.U. Cu- 

vîntări, lucrări; sesiunea este in curs — cu toate furnicăturile, pe
nița trebuie să mai aștepte.

Afară, zgirie-norii nu au pe cine să zgîrie: cerul e senin, de un al
bastru jilav. Caniculă, umiditate mare, zăpușeală.

în hol, aer condiționat, răcoare și reviste — 
vechi. Inclusiv revista oare din business și-a făcut

...Articolul este foarte-supro doct și foarte-ultra 
nutul: despre saltul de la sociologie la bioeconomie.

Bioeconomia se vestește ca o disciplină nemaipomenit de serioa
să. Știe totul despre cromozomi, a aflat și despre gene, despre „că
rămizile vieții", acizii nucleici A.R.N. și A.D.N., despre mesajele eredi
tății. Chiar și mai mult: foarte isteață, bioeconomia a descoperit nu 
America, ci faptul că genele cromozomilor determină egoismul ca 
lege obiectivă a vieții economice. Tot ce se intimplă în economie 
nu mai este scris în stele, ci în cromozomi și gene — biochimia 
stă cu picioarele pe pămint.

...E cald afară, zăpușeală jilavă. Minați de mii de cromozoml- 
putere, trec lin Cadillacuri și Continentaluri lungi și lucitoare — ge
nele le-au prescris proprietarilor cînd anume, la ce dată și la ce 
oră să cîștige la bursă. în rada portului, „cele două gemane", cele 
două building-uri, cele mai înalte din lume — cu mult peste 
suta de etaje — se înalță foarte solid fiindcă în locul fierului beton 
au folosit cromozomi. Probabil, din cauza invaziei acestora, nu au 
mai avut loc în apartamente și dorrn noaptea pe bănci, înveliți în 
ziare, cetățeni în parcul central. E drept, aerul nu este așa de aro
mat ca în cartierul Forest Hills Garden, unde nu covoarele de flori, 
ci acizii nucleici răspîndesc miresme diafane mirosibile pînă la ora 
20,30 — după aceea, nu mai poate fi respirat de cetățenii din afara 
cartierului căci intervine, politicoasă, poliția privată a cartierului, 
aerul respectiv fiind și el proprietate privată.

...Trec lin Cadillacurile lungi și lucitoare, în Queens și pe a treia 
Avenue doi vlăjgani care și-au pierdut nu slujba, ci, probabil, ceva 
cromozomi, îi caută cotrobăind prin coșurile de gunoi. Iar bioecono
mia merge înainte — a beneficiat și de o sesiune specială dedicată 
de Asociația națională a economiștilor.

E cald, zăpușeală, sint binevenite răcoritoarele. Găsesc desfacere 
și teoriile de înghețat apele.

...în clădirea înaltă de sticlă și aluminiu, în formă de carte, con
tinuă lucrările. Oare ce ne vor fi predestinat genele și acizii nucleici 
în domeniul dezarmării ?

Sau, poate, să nu ne lăsăm în seama cromozomilor ?
N. CORBU

mai noi și mai 
titlu.
științific. Conți-
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