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Spor de eficientă, prin sporul 
de inițiativă si răspundere

din partea fiecăruia
Măsurile adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. din 22—23 martie a.c. cu 

privire la perfecționarea conducerii și planificării economiei și introdu
cerea noului mecanism economico-financiar au stimulat puternic punerea 
în valoare a noi resurse interne de sporire a producției fizice, de creștere 
a eficienței economice în toate unitățile industriale. Pregătindu-se să 
aplice noul mecanism economico-financiar, colectivele de oameni ai mun
cii, sub directa conducere a organizațiilor de partid, acționează cu hotă- 
rîre pentru reducerea susținută a cheltuielilor de producție, creșterea pro
ductivității muncii, înnoirea și modernizarea produselor, promovarea 
tehnologiilor avansate, pentru sporirea mai accentuată a producției nete.

Un exemplu grăitor îl oferă, în 
acest sens, întreprinderea de gea
muri — unitate cu pondere însemna
tă în producția de geam a economiei 
naționale — care a încheiat primele 
5 luni din acest an cu rezultate sem
nificative. Astfel, nivelul planificat 
al producției industriale a fost depă
șit cu 2,3 la sută, în condițiile creș
terii, peste prevederi, a productivi
tății muncii (calculată la producția 
netă) cu 3.9 la sută. Acestor realizări 
li se adaugă îndeplinirea planului 
producției nete în proporție de 102,9 
la sută și depășirea substanțială a 
producției fizice pe fiecare sorti
ment, îndeosebi la geam tras, șlefuit, 
securizat, duplex și oglinzi.

— Militînd cu fermitate pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor celui 
de-al XI-lea Congres, ale Conferinței 
Naționale a partidului, colectivul 
nostru de muncă — ne spunea ingi
nerul Andrei Corneanu, directorul 
întreprinderii. — a abordat sarcinile 
de plan pentru acest an pornind de 
la necesitatea angajării mai directe 
a fiecărui om în asigurarea tuturor 
condițiilor tehnice și materiale pe 
care le reclamă volumul și structura 
producției, și urmărind O mai puter
nică mobilizare a forțelor proprii în 
vederea modernizării produselor și 
tehnologiilor de fabricație. Intre al

tele, în întreprindere s-a acționat 
din vreme pentru asigurarea bazei 
materiale în concordanță cu volumul 
producției stabilite prin plan, inche- 
indu-se integral contractele de apro
vizionare de lungă durată. La fel 
s-a procedat și în privința contractă
rii produselor cu beneficiarii, atît 
din țară, cit și din străinătate.

Ample acțiuni au fost inițiate sub 
conducerea organizațiilor de partid 
în secțiile de bază și ateliere pentru 
aplicarea unor măsuri cu eficiență 
sporită, care să asigure reducerea 
consumurilor specifice de materii 
prime și materiale, de energie și 
combustibili, cu obligația expresă de 
a crește continuu calitatea producției 
obținute în fiecare fază a procesului 
de fabricație și pe ansamblul între
prinderii. „Programele respective — 
spunea inginerul Emil Ungureanu, 
șeful compartimentului tehnic-pro- 
ducție — au fost elaborate pe baza 
numeroaselor propuneri făcute atît 
în adunările de partid și sindicat, în 
care s-au prelucrat măsurile cu pri
vire la introducerea noilor indicatori 
de plan (producția fizică și producția

Florea CEAUȘESCU 
Mihai BĂZU

(Continuare în pag. a Ii-a)

„Omagiu fierbinte și recunoștință 
profundă pentru prodigioasa activitate 
desfășurată, pentru rezultatele deosebit 
de rodnice ale vizitei în Marea Britanie"

Telegrama Consiliului de Miniștri adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu

Vedere de ansamblu a întreprinderii „Azomureș" din Tîrgu Mureș

Astăzi, în jurul orei 12, posturile noastre de radio și tele
viziune vor transmite direct din Miercurea Ciuc ADUNAREA 
POPULARĂ ORGANIZATĂ CU PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU 
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, în județul HARGHITA.

Tot astăzi, în jurul orei 17,45, va fi transmisă direct din 
Tîrgu Mureș ADUNAREA POPULARĂ ORGANIZATĂ CU 
PRILEJUL VIZITEI DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU în județul MUREȘ.

A început secerișul!
în multe unități agricole din sudul 

județelor Doli și Mehedinți, unde 
orzul se cultivă pe terenuri ușoare, 
nisipoase, a început încă de la 
finele săptămînii trecute secerișul, 
îmbunătățirea vremii si în mod deo
sebit creșterea temperaturii aeru
lui vor grăbi coacerea lanurilor si 
se vor crea condiții ca recoltatul 
orzului să se declanșeze, in această 
săptămînă, si în alte zone din sudul 
țării, cum sînt județele Olt. Teleor
man. Ilfov s.a. Iată de ce. în timpul 
scurt ce a mai rămas, este impe
rios necesar ca organizațiile de 
partid de la sate si conducerile uni
tăților agricole să ia măsuri ferme 
pentru încheierea grabnică a pre
gătirilor si constituirea formațiilor

complexe de recoltare, astfel incit, 
din primul moment, recoltarea să se 
desfășoare cu toate forțele. Nu tre
buie uitat că de ritmul imprimat 
recoltării orzului si a soiurilor 
timpurii de griu depinde hotărîtor 
insămîntarea — asa cum a cerut 
conducerea partidului — pînă cel mai 
tîrziu la sfirsitul acestei luni, a 
culturilor duble, și în primul rind 
a celor 600 000 ha cu porumb pentru 
boabe.

în articolul „După secerători — 
imediat semănătorii", publicat în 
pag. a II-a a ziarului — însemnări 
din prima zi a recoltării orzului în 
unități agricole din județul Me
hedinți.

Din prima zi, ritm intens la secerișul orzului. Aspect de muncâ de pe terenurile cooperativei agricole Salcia, județul Mehedinți

- - - - - - - - - - - - - -  IN 1NT1MPINAREA CONFERINȚEI PE ȚARĂ A ARTIȘTILOR PLASTICI - - - - - - - - - - - - -

„Trăim într-un climat luminos de afirmare 
liberă, plenară, a personalității artistice"

Moment de bilanț, de 
evaluarea atentă, multilate
ral orientată a creației
plastice contemporane, ana
liză lucidă a realizărilor 
obținute si a modalităților 
de integrare organică a 
gestului creator in viata 
societății, apropiata Confe
rință națională a Uniunii 
artiștilor plastici va releva 
neîndoielnic si valoroasa 
experiență. cu caracter 
exemplar, pe care o dato
răm creatorilor cu un înalt 
simt patriotic, mistuiti de-a 
lungul întregii lor activi
tăți de năzuința de a în
trupa în opere durabile 
munca, idealurile si aspira
țiile celor multi.

De aproape două decenii 
mă mindresc in ciuda ani
lor. nu putini care ne des
part. cu prietenia maestru
lui Iosif Fekete. în atelie
rul său din centrul Oradei

știu cu ce gînduri. cu ce 
proiecte artistice intîmpină 
un maestru ca Iosif Fekete 
apropiata conferință, eveni
ment care, desigur. înseam
nă si pentru fiecare artist 
un prilej de bilanț.

— Am slujit cu devota
ment, cu toate puterile 
mele, timp de peste o ju
mătate de veac, arta româ
nească. Ca orice artist, ală-

mai ales în anii din urmă.
— Intr-adevăr, deși in 

ultimul sfert de secol pu
blicul si critica românească 
au apreciat in mod deose
bit emailurile cloazonate si 
ceramica, aravurile in lemn 
si metal, ca si desenele 
dv., pe bună dreptate sin- 
teti cunoscut, in primul 
rind. ca un remarcabil 
sculptor. Ați dori să ne e-

însă si a rămas întotdeauna 
maestrul meu Dimitrie Pă- 
ciurea, care, deși marca 
o distantă între el si elevi, 
avea o personalitate atît 
de impunătoare, atît de 
puternică și de atrăgă
toare. iar arta sa era asa 
de nouă, de plină de conți
nut si de acaparatoare, in
cit ne-am legat toti. cu 
foarte mult respect, de el.

De vorbă cu sculptorul losif FEKETE

sau in curtea casei sale de 
la marginea orașului de pe 
malurile Crisului Repede 
am avut, adeseori, ocazia
să fiu martorul genezei u- 
nora dintre operele sale, 
să-l văd modelind cu finețe 
si cu rară sensibilitate, ori 
să-1 privesc cioplind cu 
energie si siguranță piatra 
sau tăind, cu gesturi tandre 
deduse dintr-o îndelungată 
experiență fibrele lemnu
lui. în ceasurile de odihnă
darul său de povestitor 
m-a fascinat nu o dată.

De astă dată am dorit să

turi de împliniri si succese, 
in viată am avut si mo
mente dificile, de cum
pănă. Acum, cind mă aflu 
in pragul vîrstei de 75 de 
ani. trebuie să mărturisesc, 
cu toată sinceritatea, că 
trăiesc un sentiment de 
bucurie, de adîncă mulțu
mire pentru faptul că opera 
mea în întregimea ei. si 
truda mea de o viată îsi 
află o asemenea recunoaș
tere națională. în retro
spectiva. ce va fi găzduită 
în luna iunie, in Sala 
Dalles din Capitală, adică 
în cea mai frumoasă sală 
de expoziții pe care o 
avem, ponderea o vor avea, 
în mod firesc, lucrările de 
sculptură, in toate tehnicile 
abordate de-a lungul ani
lor, dar nu vor lipsi acelea 
în alte tehnici, abordate

vocati începuturile activi
tății in acest domeniu.

— Am ajuns la București 
în 1921. devenind. în urma 
unui concurs, student la 
Școala de arte frumoase. 
Ca maghiar, pe vremea .a- 
ceea nu cunoșteam prea 
bine limba română. Cu toa
te acestea, am fost extrem 
de bine primit de toată lu
mea, de colegi, ca și de 
profesori. N-am să uit exa
menul de anatomie, la pro
fesorul Reiner, care n-a ți
nut cont că nu mă expri
mam întotdeauna corect si 
mi-a dat o notă mare pen
tru cunoștințele temeinice 
pe care le aveam. După 
cum n-am să-i uit pe Ata- 
nasiu de la perspectivă, pe 
Fr. Storck. C. Artachino. 
G. D. Mirea. Cel mai apro
piat de sufletul meu a fost

De Paciurea mă leagă o 
amintire singulară. Pe vre
mea aceea, fiecare profe
sor lucra concomitent cu 
studenti din mai multi ani. 
în atelier, locurile erau ocu
pate de noi după vîrstă. Eu 
eram prin anul I sau II. 
asa îneît în atelier mi-a mai 
rămas un loc lîngă usă. 
unde lucram contra luminii 
și departe de model. Dar 
eram tinăr. entuziast, a- 
veam ochi buni, mină si
gură si multă energie, iar 
mai presus de toate doream 
să învăț. Tocmai termina
sem nudul unui băiat, avut 
ca temă, cînd a intrat Pa
ciurea. Fiind lîngă usă. 
maestrul s-a oprit lîngă 
mine, mi-a cercetat lucra
rea. m-a întrebat cum mă 
numesc si în ce an sint. a 
făcut corectura si mi-a

spus : „E bine, e frumos 
construit, lucrează mai de
parte". Am rămas inmăr- 
murit de ineîntare in coltul 
meu. Paciurea a făcut anoi 
corectura celorlalte lucrări, 
uneori — cum obișnuia — 
in termeni aspri, dar cu 
mare eficientă, concret, pe 
lucrare. La ieșire s-a mai 
oprit încă o dată lîngă 
mine si a spus : ..Mai uita- 
ti-vă si la dumnealui cum 
face, fiindcă face foarte 
bine". Să vă mai evoc 
bucuria mea de atunci 1 
Au trecut aproape sase de
cenii, dar nu o dată cuvin
tele marelui meu dascăl 
mi-au revenit in minte, 
mi-au fost izvor prețios de 
îmbărbătare, de redobîndire 
a încrederii în mine.

Retras si taciturn. Paciu
rea era o personalitate 
umană si artistică cu totul 
excepțională. îi datorez 
imens. El m-a ajutat să-mi 
formez o viziune artistică 
directă, curată, monumen
tală. să folosesc, cu alte cu
vinte. în arta mea. numai 
mijloace specifice ale sculp
turii. adică să construiesc 
volumul, să modelez forma, 
să asigur viată proprie fie
cărei suprafețe.

Opinii consemnate de
Mircea Țoca

(Continuare in pag. a IV-a)

Luni după-amiază a avut loc șe
dința lărgită a Consiliului de Mi
niștri, în cadrul căreia guvernul 
țării și-a exprimat profunda satis
facție pentru remarcabilele rezul
tate ale vizitei — de excepțională 
importanță politică și largă rezo
nanță internațională — întreprin
să de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord.

Subliniind activitatea intensă și 
rodnică desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu prilejul vi
zitei de stat în Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord, 
tovarășul Manea Mănescu, primul

ministru al guvernului, a relevat 
contribuția deosebită a președinte
lui Republicii Socialiste România 
la dezvoltarea relațiilor româno- 
britanice, la extinderea legăturilor 
de colaborare dintre cele două 
țări și popoare, cu implicații pozi
tive asupra climatului politic ge
neral din lume, succesele de pres
tigiu ale acestei noi misiuni de po
litică externă care deschide largi 
perspective cooperării avantajoase 
dintre cele două state, înscriindu-se, 
totodată, ca un aport de inestima
bilă valoare la creșterea stimei și 
prețuirii de care se bucură Româ
nia în viața internațională.

în cadrul ședinței a fost expri
mată hotărîrea membrilor guver
nului de a acționa cu toată fer
mitatea, sub înțeleaptă conducere 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru înfăptuirea politicii gene
rale a partidului nostru, consacrată 
propășirii independente și suvera
ne a patriei noastre, triumfului so
cialismului și păcii în lume.

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

Consiliul de Miniștri vă adresează omagiul său 
fierbinte și recunoștința sa profundă pentru prodigi
oasa activitate desfășurată de dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru rezultatele 
deosebit de rodnice ale vizitei întreprinse împreună 
cu stimata tovarășă Elena Ceaușescu în Regatul Unit 
al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

încununată cu mare succes, această nouă și impor
tantă acțiune a politicii externe de pace și colaborare 
a țării noastre a reconfirmat în mod viguros princi
pialitatea consecventă cu care România acționează 
pentru statornicirea unor relații de largă colaborare, 
reciproc avantajoasă între state, pe baza respectării 
suveranității și independenței naționale, egalității de
pline în drepturi, neamestecului în treburile interne, 
demonstrînd în mod concret efectele pozitive ale 
coexistenței pașnice, ale înțelegerii și colaborării în
tre toate națiunile lumii.

Moment de remarcabilă însemnătate, fără precedent 
în întreaga istorie a relațiilor dintre România și Marea 
Britanie, vizita pe care ați întreprins-o inaugurează 
o etapă nouă în dezvoltarea legăturilor dintre cele 
două țări, deschide noi și ample perspective colaboră
rii româno-britanice.

Vasta și neobosita dumneavoastră activitate, desfășu
rată în spiritul celei mai înalte responsabilități față 
de destinele poporului român, față de viitorul de pace 
al umanității, inițiativele strălucite și acțiunile cura
joase, novatoare, pe care le întreprindeți pe plan in
ternațional, se bucură de înalta apreciere a întregului 
nostru popor, de înalta considerație și stimă a cercu
rilor politice și opiniei publice mondiale.

Politica externă și activitatea internațională, de largă 
perspectivă, ale partidului și statului nostru, puternic 
dinamizate prin gîndirea și acțiunea dumneavoastră 
creatoare, cutezătoare; au conferit României un pres
tigiu deosebit în lumea contemporană, constituind 
pentru noi toți un izvor de adîncă și legitimă mîndrie 
patriotică.

Numeroasele întîlniri și convorbiri pe care le-ați a- 
vut cu factorii politici britanici, cu reprezentanții 
cercurilor economice, științifice și culturale, cunoașterea

nemijlocită a unor obiective industriale au imprimat în
tregii desfășurări a vizitei un caracter concret, de lu
cru, care și-a găsit consacrarea în documentul de 
amplă semnificație internațională care este Declara
ția comună, în celelalte acorduri și înțelegeri de co
laborare, în domeniile politic, economic, cultural — care 
creează condiții noi, deosebit de favorabile, pentru 
extinderea și diversificarea relațiilor bilaterale, în con
cordanță cu interesele celor două țări, ale popoarelor 
român și britanic, ale cooperării și păcii în lume.

Primirea extrem de călduroasă ce v-a fost rezer
vată pe întregul parcurs al vizitei, manifestările de 
aleasă stimă cu care ați fost întîmpinați, valoroasele 
distincții ce v-au fost conferite, dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și tovarășei Elena Ceaușescu 
reprezintă elocvente mărturii ale prețuirii deosebite de 
care se bucură succesele remarcabile pe care țara 
noastră le-a obținut pe calea progresului și civiliza
ției, ale prestigiului mereu mai mare al României so
cialiste pe arena internațională.

Nouă și strălucită ilustrare a devotamentului nemăr
ginit cu care slujiți țara, partidul și poporul, vizita 
dumneavoastră a dat expresie voinței și hotărîrii fer
me a poporului român de a acționa statornic pentru 
realizarea unei lumi fără arme și fără războaie, pentru 
edificarea unei păci și a unei securități reale, trainice 
pe planeta noastră, care să ofere tuturor națiunilor ga
ranția unei dezvoltări libere, independente și suverane.

Exprimînd deplina adeziune față de rezultatele 
deosebit de fructuoase ale vizitei efectuate în Marea 
Britanie, Guvernul Republicii Socialiste România se 
angajează în mod solemn, mult stimate și iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, să acționeze și în viitor, cu 
toată fermitatea și consecvența, pentru îndeplinirea în
tocmai a tuturor acordurilor și înțelegerilor stabilite cu 
ocazia vizitei, pentru transpunerea în viață a politicii 
generale a partidului și statului nostru, pentru înfăp
tuirea neabătută a mărețelor obiective stabilite de 
Congresul al XI-lea și Conferința Națională ale parti
dului, pentru edificarea societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămîntul scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România.

Deplină aprobare a rezultatelor vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu 

in Marea Britanie
TELEGRAME ADRESATE TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
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„DISTINCȚIILE PRESTIGIOASE ONOREAZĂ ACTIVITATEA 
DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ DIN ROMÂNIA"

Telegrame de felicitare adresate tovarășei Elena Ceaușescu
IN PAGINA A IV-A

2 CERINȚA FUNDAMENTALĂ: 
depășirea stărilor de încordare, 

apărarea și consolidarea cursului 
spre securitate și pace

Rezultatele pozitive obținute în dezvoltarea cursului spre des
tindere în viața internațională sînt contracarate în unele zone 
ale lumii de agravarea încordării, de ascuțirea contradicțiilor între 
state și apariția unor conflicte. Aprecierea potrivit căreia cursul 
spre destindere se află încă în faza de început, că el nu a de
venit ireversibil, se dovedește pe deplin realistă, ca de altfel și con
cluzia că trebuie făcut totul pentru unirea forțelor progresiste, a 
popoarelor, în lupta consacrată consolidării și dezvoltării acestui 
proces pozitiv, de destindere.

NICOLAE CEAUȘESCU
Evoluțiile din ultima perioadă de 

pe arena mondială demonstrează 
întru totul justețea analizei realiste 
și pătrunzătoare făcute de Congresul 
al XI-lea și Conferința Națională ale 
partidului proceselor majore și ten
dințelor fundamentale ale contem
poraneității. După cum se știe, apre
ciind că in viața internațională s-a 
conturat, ca urmare a schimbărilor 
în raportul de forțe pe plan mondial, 
un început de destindere, în Rapor
tul prezentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Congresul al XI-lea se 
arăta că acest curs este încă rever
sibil și fragil, că mai există forțe 
care nu au renunțat la vechea poli
tică imperialistă, se mențin zone de 
încordare, conflicte sau se creează 
altele noi, ce pot duce și duc la cioc
niri militare, cu grave consecințe.

Evenimentele aveau să confirme pe 
deplin această apreciere, Conferința 
Națională formulînd, prin cuvîntul 
secretarului general al partidului, 
concluzia că, pentru prima dată 
in perioada postbelică, asistăm la 
o intensificare puternică a luptei

pentru o nouă reîmpărțire a lu
mii, pentru zone și sfere de in
fluentă și dominație, că actuala 
situație este caracterizată prin ascu
țirea extremă a contradicțiilor dintre 
diferite state și grupări de state, ge- 
nerind serioase primejdii pentru evo
luția vieții internaționale, inclusiv 
pericolul izbucnirii unui nou război 
mondial. în același timp, Conferința 
Națională sublinia că există posibi
litatea reală a stăvilirii acestui curs, 
prin întărirea luptei unite, solidare a 
tuturor forțelor înaintate ale lumii 
contemporane, a tuturor popoarelor.

Au trecut doar șase luni de la for
mularea acestor concluzii și, în des
fășurarea sa rapidă și contradictorie, 
viața internațională le-a adus și le 
aduce noi validări. în diferite re
giuni ale globului s-au adunat nori 
amenințători care pot da naștere la 
furtuni cu urmări imprevizibile pen
tru pacea generală. Pe lîngă foca
rele mai vechi de tensiune, conflict 
și confruntări armate, cum ar fi cel 
din Orientul Mijlociu, au apărut al

tele noi, într-un șir de zone ale Afri
cii, ca și in alte țări ale lumii.

Nu ! — revenirii la tim
purile și practicile „războ
iului rece" Fenomenele nega
tive nu se limitează însă doar la 
aceste regiuni : pe fundalul competi
ției pentru noi zone de influență și 
dominație s-au conturat, pe un plan 
mai larg, tendințe de creștere a în
cordării între state și grupări de 
state, care viciază climatul politic 
mondial, se intensifică manifestările 
de neîncredere, încriminările și acu
zațiile reciproce, în dialogul interna
țional se fac auzite accente tot mai 
dure, se proferează deschis amenin
țări. Aceste stări s-au tradus și în 
diferite măsuri practice, ca, de pildă, 
intervenții militare, intensificări ale 
cursei înarmărilor — este de ajuns 
să amintim hotărîrea N.A.T.O. de a 
spori, în viitorii 10 ani, cu încă
(Continuare în pag. a V-a)
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EDUCAȚIA COMUNISTĂ - 

la locul de muncă și acasă
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I Muzeistică I

De la „sfaturile gospodarilor" la „cercurile navetiștilor" • Manifestări complexe 
al mijloacelor politico-educative 

și fermitatea principială
„acasă" ia muncitorii uzinei • „Tirul concentric"
• Roadele îmbinării armonioase dintre tactul pedagogic
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Muzeul de istorie din Galati 
și-a îmbogățit, in ultimul timp, 
colecțiile cu noi piese de o deo
sebită valoare. Multe dintre ele 
sint covoare, țesături și obiecte 
din lemn, provenind din așeză
rile județului : Cudalbi. Valea 
Mărului, Matca, Bălăbănești, 
Gohor, Țepu. Refine in mod 
deosebit atenția un covor cu mo
tive geometrice provenind 
comuna Corod, datlnd din 
colul trecut, avind țesut pe el 
anul — 1867. Noile achiziții și do
nații îmbogățesc zestrea muzeu
lui gălățean cu un veritabil 
zaur de artă populară.

din 
se-
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Pînă nu de mult, Vasile Pătru- 
lescu a lucrat ca instructor trac
torist la Grupul școlar forestier 
din municipiul Rin. Vilcea. A 
lucrat pînă in clipa în care i-a 
trecut prin minte un gind nesă
buit. Fără știrea conducerii șco
lii, Pătrulescu a pornit cu , un 
tractor intr-o cursă clandestină 
pentru a face un transport cu 
piatră de riu. La coborirea unei 
pante, pe un drum inaccesibil 
circulației auto, tractorul s-a 
răsturnat. Cu toată intervenția 
medicilor, instructorul tracto
rist n-a mai putut fi salvat.
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Premiere la i
Delfinariu
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în actuala stagiune estivală, I 
multi dintre oaspeții litoralului I 
vor fi, fără îndoială, și ai Del- 
finariului din Constanta. Ei vor i 
putea admira nu numai progra
mul celor șase delfini, neîntre- ' 
cuți acrobați acvatici și in ghi
dușii intru deliciul copiilor (și 
nu numai al lor), ci și o intere- | 
sântă expoziție. Piesa de mare 
atracție a expoziției o consti- | 
tuie scheletul reconstituit al | 
unei balene in lungime de 20 de 
metri. Expoziția va cuprinde. . 
de asemenea, 28 de delfini na- I 
turalizați, de diferite specii, | 
precum și un bogat material 
documentar privind mai • |
mari viețuitoaremte ooeanutoi'O 
planetar.
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Dar nu 
in curte, 

să nu mai 
și mașinile 
avea func-

I
I
I
■

i
I
i
i

Notă de plată
Toată gospodăria lui Gheorghe 

Cimpoară din comuna Cașin, ju
dețul Bacău, era plină de becuri 
din cele mai mari, 
numai în casă, ci și 
Lumină ca ziua. Ca 
vorbim că aparatele 
electrice pe care le
ționau cu și fără rost. Dar pen
tru ca să nu plătească un leu, 
prin metode numai de el știu
te, a stricat contorul. La un 
control inopinat s-a constatat o 
datorie pentru energia consu
mată și neachitată de peste 4 500 
lei. Cînd a aflat, i s-a făcut ne
gru in fața ochilor. După întoc
mirea notei de plată a fost tri
mis să dea seama in fața instan
ței de judecată. Același lucru 
l-au pățit și Andrei Jitaru din 
Fărăoani, Dumitru Roșeț din 
Gura Văii și Ion Popa din Găi- 
ceana. 
troale 
nuare 
iliciți
rentați.

Am aflat că astfel de coa
se
Si
de

vor efectua in conti- 
că toți consumatorii 

curent vor fi... cu-

I „Ceaiul"

I interzis
I1

i

au voie să ser- 
alcoolice in loca- 
Știa foarte bine 

și gestionara 
din comuna

I
I
l
l

Toți ospătarii știu că inainte 
de ora 10 nu 
vească băuturi 
lurile publice, 
acest lucru
Gherghina M.
Mircea Vodă, județul Constanța. 
Cu toate acestea, ea a servit, 
cum se zice, cu noaptea-n cap, 
„ceaiuri" tari și încă unor... 
conducători auto care trebuiau 
să pornească la drum. Fapta ei 
a fost supusă dezbaterii a nu
meroși gestionari din cadrul 
cooperației de consum. Pentru 
contravenția comisă. Gherghina 
M. a fost amendată cu 5 000 
de lei.
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I Si s-au trezit! I

*

! Satul Rași, comuna Sălcioara, 
județul Ialomița, are un magazin 
de textile. Magazinul are doi 

I gestionari — Andrei Tudor și
Nicolae Stanciu. Gestionarii a- 
veau chef să facă un ...chef in 

Idoi. Au luat băutură, au adus-o 
in magazin, au făcut loc pahare- 

■ lor printre cupoanele de stambă, 
finet și pijamale și au inceput 

I cu „hai noroc" și „să fie intr-un 
Iceas bun". Dar a fost să fie 

ceas rău, intrucit cei doi geslio- 
Inari s-au luat, din te miri ce, 

la harță, iar de la hartă au a- 
juns la bătaie. Se pare că nici 
unul n-a rămas dator celuilalt 

!nici la injurii, nici la numărul 
de pumni. După cum tot amin- 
doi au spart și geamul de la ușa 

( magazinului. Deci, „meci" egal. 
ITot asta a fost și concluzia pos

tului de miliție Sălcioara. care 
i-a amendat pe fiecare cu cite 

II 500 de lei. „Cam scumpă dis
tracția" — au mormăit ei. Scum
pă dar face I

I
I I

i
I
I
I

I lRubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților I 
„Scinteii"

IN JUDEȚUL MEHEDINȚI a început recoltarea orzului 
Din prima zi 
Pe 2000 ha

lucrări în flux continuu 
legume, iar pe 12000 ha

— E limpede că profilul moral al 
fiecărui membru al societății noastre, 
atitudinile și pozițiile sale fundamen
tale față de muncă și viață se con
cretizează. inainte de orice, în activi
tatea desfășurată zi de zi în unitățile 
economice și social-culturale — ne 
spunea tovarășul Ion Simniceanu, 
prim-secretar al Comitetului munici
pal de partid Suceava. Dar, așa cum 
a relevat în repetate rînduri secre
tarul general al partidului și cum s-a 
arătat nu o dată în importante 
documente de partid, universul moral 
al omului, comportamentul lui nu se 
dezvăluie exclusiv și integral la 
locul de muncă : în chip firesc, o 
bună parte a vieții sale se desfășoa
ră în familie, în blocul. în cartierul 
sau în satul unde locuiește, printre 
cei cu care vine in contact, să zicem, 
in mijloacele de transport în comun, 
în localuri publice, în săli de spec
tacole etc. De aceea comitetul nostru 
municipal acordă o atenție deosebită 
orientării întregii munci politico- 
educative spre a se realiza o pu
ternică înriurire asupra comportării 
oamenilor atît la locul de muncă, cît 
și acasă...

în sprijinul afirmațiilor sale, tova
rășul Simniceanu ne-a adus un șir 
de argumente concrete : formarea in 
fiecare întreprindere a unor „sfaturi 

concentrate pe 
general, mem- 

au primit lo- 
aceleași ansam- 

..sfaturi"

ale gospodarilor", 
cartiere (căci. în 
brii colectivelor 
cuinte grupat. în 
bluri de blocuri), „sfaturi" me
nite să ia în discuție atît acțiunile 
gospodărești propuse pentru respec
tivul perimetru locativ, cît și anu
mite comportări și atitudini „de 
acasă", care nu se potrivesc cu prin
cipiile profesate „în colectiv" ; or
ganizarea, în acele comune din ju
rul Sucevei ai căror locuitori lucrea
ză in mare parte Ia oraș, a unor 
„cercuri ale navetiștilor", învestite cu 
misiunea de a duce o intensă activi
tate educativă și de a lua prompt și 
combativ atitudine față de încălcări 
ale normelor de comportare civilizată 
etc.

Cele mai grăitoare argumente le 
oferea însăși activitatea organizației 
de partid din unitatea unde îl în
tâlnisem pe primul secretar al comi
tetului municipal de partid : e vorba 
de întreprinderea de utilaje și piese 
de schimb din Suceava.

— La noi în întreprindere — ne 
spunea maistrul Neculai Găinariu, 
secretar adjunct al comitetului de 
partid — preocuparea pentru integri
tatea profilului moral al fiecărui 
membru al colectivului, pentru o 
comportare unitară, armonioasă, ani
mată de aceleași inalte norme etice, 
atît în uzină, cît și dincolo de porțile 
ei, se manifestă in două direcții : 
colectivă și individuală. Priptre acți
unile colective pe care experiența le 
arată a fi eficiente, menționăm orga
nizarea unor manifestări complexe în 
zonele unde locuiesc grupuri com
pacte de oameni ai muncii din în
treprinderea noastră. Una dintre a- 
ceste manifestări a avut loc, bună
oară, în comuna Botoșana.

...Intr-una din duminici, căminul 
cultural din comuna Botoșana a 
găzduit un spectacol „non-stop" pre
zentat de formațiile artistice ale în
treprinderii de utilaje și piese de 
schimb în colaborare cu echipele de 
artiști amatori ale comunei. Coruri, 
dansuri, piese de teatru intr-un act, 
programe de brigăzi s-au împletit cu 
expuneri privitoare la viața uzinei, 
la munca oamenilor ei, relevîndu-se 
succesele fruntașilor (dintre care unii 
locuiesc 
precum 
re față 
obștesc 
si unii ____  ________  ________
în Botoșana). Totodată, în cele mai

chiar în această comună), 
și atitudini necorespunzătoa- 

de muncă și de avutul 
(de care se făcuseră vinovați 
dintre muncitorii domiciliat!

frecventate locuri din comună a fost 
prezentată o expoziție itinerantă a 
gazetelor de perete și gazetelor sa
tirice din întreprindere : și în acest 
mod locuitorii comunei au putut află' 
care dintre concetățenii lor s-au evi
dențiat prin fapte meritorii în mun
că si. concomitent, care dintre ei nu 
le prea face cinste. A fost si un bun 
prilej de a afla „la fața locului" fapte 
semnificative despre felul cum mem
brii colectivului muncitoresc al uzi
nei, care trăiesc în comună, își în
deplinesc îndatoririle față de obștea 
satului, despre comportarea lor 
„acasă", pînă și în domenii cum ar

In județul Suceava

fi grija pentru situația școlară a co
piilor lor.
- Nu ne mulțumim să aflăm fapte 

și să confruntăm atitudini — ne spu
nea inginerul Ion Nemțișor, directo
rul întreprinderii. După asemenea 
deplasări cu „manifestări colective", 
organizăm operativ dezbateri (fie 
in adunări generale ale organiza
țiilor de partid sau ale U.T.C., 
fie în ședințe ale grupelor sin
dicale), dezbateri însoțite de nu
mere speciale ale gazetelor satiri
ce, de emisiuni speciale ale stației 
de radioamplificare, de programe 
speciale ale brigăzii artistice. Dar 
mai bine să explic cum am procedat 
intr-un caz concret. După ce am 
aflat la Botoșana despre anumite 
„isprăvi" ale unui tinăr, să-i zicem 
I.T., care, in cadrul uzinei, părea 
conștiincios, corect, la locul lui, fără 
a ridica „probleme", dar care în 
satul său avea comportări brutale, 
a fost organizat un autentic „tir con
centric" al mijloacelor politico-edu
cative spre a-1 face pe I. T. — și pe 
alții cu apucăturile lui — să în
țeleagă că colectivul nostru nu poate 
tolera nici o încălcare a normelor 
de comportare muncitorească, comu
nistă, nici în uzină, nici acasă...

Și iată că, prin intermediul acestui 
„caz", ajungem la acea categorie de 
acțiuni „individuale" despre care ni 
s-a vorbit la începutul investigației.

— De fapt, fiecare caz, fiecare si
tuație are un „ce" distinct, 
profund individual — ne spunea 
maistrul loan Zbiciuc, secretarul or
ganizației de bază de la mecanicul-șef. 
De aceea, le și tratăm ca atare, la 
fiecare folosind mijloacele cele mai 
potrivite. Iată, în secția noastră s-a 
ivit la un moment dat o pro
blemă mai complexă cu unul 
dintre cei mai buni lăcătuși, B. I. 
Era vorba de o neînțelegere în 
familie, care se reflecta și în com
portarea respectivului în muncă 
(omul acesta, care nu lipsise nici o 
dată de la program, începuse brusc 
să aibă absențe nemotivate). Ne-am 
dat seama că, în acest caz, nu putem 
acționa cu mijloace prea „tăioase" 
care puteau să-i îndîrjească pe ambii 
soți. împreună cu un alt membru al 
biroului. Gheorghe Miriță, ne-am dus 
la B. I. acasă, am făcut un fel de 
„consiliu de familie", căci și uzina, 
la drept vorbind, e tot o familie, și 
am izbutit să le arătăm celor doi 
aflati în conflict că 
ajunseseră nu avea, 
temei viabil. Nu zic 
îndreptat pe loc. A
încă de multe ori de vorbă cu to
varășul nostru de muncă, și în uzi
nă. si în afara ei. încercînd să folo
sim. cu tact, argumente dintre cele 
mai convingătoare ; am avut satis
facția să vedem însă, pas cu nas, o 
schimbare de atitudine a lui B. 
care însemna, de fapt, o „trezire 
realitate", cu efecte pozitive atît 
familie, cît si la locul de muncă.

Neîndoielnic, domeniul de care 
ocupăm este unul dintre cele mai 
complexe și mai delicate ale activi
tății de partid : aici se cer investite 
eforturi nu numai migăloase și stă
ruitoare, dar și animate de o 
profundă înțelegere a resorturilor 
lăuntrice ale firii umane. Și, poate, 
tocmai de aceea, munca desfășurată 
pe acest tărîm de organizațiile de 
partid capătă, în anii noștri, o pon
dere tot mai mare în ansamblul 
operei de modelare- a omului nou, 
înaintat al societății noastre socia
liste.

situația în care 
de fapt, nici un 
că lucrurile s-au 
trebuit să stăm

1., 
la 
în

ne

Victor BtRLADEANU 
Gh. PARASCAN

porumb pentru boabe

Organizarea temeinicâ o muncii, iatâ „secretul" executării in flux a recoltării și eliberării terenului de paie. Imagine 
de pe terenurile cooperativei agricole Rogova, județul Mehedinți

Sîmbătă, 17 iunie, cooperativele 
agricole Salcia și Rogova din jude
țul Mehedinți au început secerișul 
orzului. Luni, alte unități agricole 
printre care Gruia. Devesel. Burila 
Mare și Țigănași au început și ele 
această importantă lucrare. Datorită 
condițiilor — clima mai blîndă si te
renuri ușoare — unitățile agricole 
din sudul județului Mehedinți ne-au 
obișnuit să fie printre primele din 
țară care dau semnalul începerii unei 
noi etape a lucrărilor agricole — 
secerișul cerealelor păioase. Deci, 
repetiția generală dinaintea marii 
bătălii care este culesul griului a 
început.

...Cu o zi în urmă, tovarășul Con
stantin Bulugiu, directorul direcției 
agricole, ne spunea : „Putem consi
dera ca încheiate toate lucrările pre
gătitoare pentru buna desfășurare a 
campaniei de recoltare. Cu mijloa
cele de care dispunem putem încheia 
secerișul orzului pe cele 9 000 ha cul
tivate în cooperativele agricole in 
3 zile, iar al griului, pe cele 48 000 ha. 
în cel mult. 9 zile bune de lucru. Pro
blema care se pune acum, in condi
țiile timpului instabil, este ca in fie
care unitate agricolă specialiștii 
urmărească în 
coacerii orzului 
pentru a putea 
toate forțele, 
care s-au copt".

Am mai adăuga, ca un lucru po
zitiv. că în apest an întreaga acțiu
ne de recoltare a cerealelor păioase 
are la bază o concepție organizato
rică nouă. Așa cum a indicat Minis-

să 
permanentă stadiul 
pe fiecare parcelă, 
începe grupat, cu 
recoltarea lanurilor

terul Agriculturii si Industriei Ali
mentare. în toate unitățile agricole 
au fost constituite formații de lucru 
complexe, dotate cu toate utilajele și 
numărul dc mecanizatori necesari, 
care să permită desfășurarea lucră
rilor în două schimburi și executarea 
în flux continuu a recoltării, elibe
rării terenului, pregătirea 
germinativ șl însămințarea 
lor duble. în cooperativele agricole 
au fost formate 42 de formații com
plexe pentru recoltarea orzului și 
161 pentru secerișul griului. Subli
niem că acest mod de organizare a 
secerișului și-a dovedit superioritatea 
încă de la începutul acțiunii.

...Sîmbătă, 17 iunie, ora unsprezece 
dimineața. Una din cele două for
mații complexe ale cooperativei agri
cole Rogova este aliniată cu toate 
utilajele la capătul unei parcele cu 
orz. Inginerul-șef al cooperativei — 
tovarășul Damian Cosma, și directorul 
S.M.A. Vînju Mare — tovarășul Con
stantin Crîșmăroiu. stabilesc concret 
planul de lucru pentru fiecare utilaj 
în parte. Mecanizatorii așteaptă cu 
emoție startul. în sfîrșit, la un sem
nal, combinele intră în lan. Secerișul 
a început. Noua recoltă este strînsă 
cu grijă și răspundere. Toate lucră
rile se desfășoară după programul 
stabilit. Combinele iși descarcă bun- 
cărele pline din mers. După primele 
brazde intră în lucru combinele de 
recoltat furaje care toacă paiele, a- 
eestea fiind însilozate cu lucernă. Pe 
terenul eliberat intră apoi plugurile 
și discurile care pregătesc terenul 
pentru însămințarea culturii duble de

patului 
culturi-

porumb boabe. în aceeași zi au în
ceput secerișul orzului și mecaniza
torii care servesc cooperativa agri
colă din Salcia. „Am organizat astfel 
recoltarea — ne spunea tovarășul 
Vasile Tatu, directorul S.M.A. Obir- 
șia de Cîtnp — îneît să încheiem șe- 
cerișpl orzului în două zile și a griu
lui in 6 zile. Pentru aceasta lucrăm 
grupat cu toate forțele, ca la orz să 
putem verifica în lucru toate utila
jele, în vederea trecerii la recoltarea 
griului".

Și intr-adevăr, cum ziua bună se 
cunoaște de dimineață, se poate spu
ne că secerișul a demarat bine. Exis
tă condiții ca în toate unitățile agri
cole din județ culesul orzului să nu 
dureze mai mult de 3 zile, lucru de 
cea mai mare importanță pentru în- 
sămînțarea în perioada optimă a ce
lor 2 000 ha cu legume în cultură du
blă și 12 000 ha cu porumb pentru 
boabe. După cum ne informa tova
rășul Ion Floricică, directorul Trustu
lui S.M.A., pentru mărirea ritmului 
de lucru, în unitățile agricole din su
dul județului — cum sînt cele din 
consiliile intercooperatiste Gruia, De- 
vesel, Recea, Gogoșu și Obîrșia
Cîmp — au fost aduse combine și me
canizatori pentru schimbul doi. din 
cadrul stațiunilor de mecanizare Și- 
șești, Broșteni, Strehaia, Bratoești șl 
Bicleș, situate în partea de nord a 
județului, unde recoltarea începe cu 
aproximativ o săptămînă mai tîrziu.

de

Aurel PAPADIUC

■
I

La cooperativa agricold Rogova (prima fotografie) nicfo clipâ nu se pierde la recoltat: combinele sînt desedreate din mers. Imediat dupd eliberarea terenului de paie, la cooperativa agricold 
Salcia (fotografia a doua) se trece la pregâtirea patului germinativ pentru însâmințarea culturii a doua de porumb pentru boabe

■ ■

Comerțul și industria alimentară 
in sprijinul gospodinelor

• Măsuri pentru sporirea substanțială a cantităților de legume 
și fructe puse iarna la dispoziția populației în stare proaspătă

• Noi unități de mare capacitate pentru prepararea mîncărurilor
De cite ori, iarna, cînd ne așezăm 

la masă, nu încercăm regretul că nu 
putem să ne bucurăm, în tot timpul 
anului, de legume proaspete 1 Desi
gur. serele compensează, intr-o oare
care măsură, lipsa legumelor și fruc
telor proaspete, dar ele nu pot înlo
cui. în nici un caz, în întregime, roa
dele livezilor și grădinilor. Iată însă 
că tehnica modernă oferă o posi
bilitate de echilibrare a alimentației 
noastre în tot cursul anului : conser
varea prin frig (în cantități mai mari 
decît pînă acum). La foarte scurtă 
vreme după ce au fost culese, mază
rea, fasolea verde, roșiile, căpșunile, 
ardeii grași, prunele, vișinlle etc. sînt 
curățate și congelate in marile depo
zite ale industriei alimentare, care ni 
le pun la dispoziție iarna. Demn de 
reținut este faptul că prin această 
metodă de conservare, legumele și 
fructele își mențin, aproape intact, 
conținutul în vitamine și săruri mi
nerale, atît de necesare organismului 
în sezonul rece.

în aceste mari cămări frigorifice și 
în preajma lor se petrec însă și alte 
procese de producție care ne intere
sează în mod deosebit, pentru că ne 
ajută să rezolvăm o problemă de pri
mă importantă în orice familie, și a- 
nume aprovizionarea și prepararea 
mîncărurilor. Cele 13 unități de acest 
fel de care dispune deocamdată in
dustria alimentară sînt înzestrate cu 
mijloace tehnice moderne, cu spe
cialiști (inclusiv bucătari de înaltă 
calificare) pentru a produce o gamă 
bogată de preparate și semiprepa- 
rate culinare din carne, din legume, 
din carne cu legume, diferite deser
turi. fructe, cu alte cuvinte — un 
meniu complet. Ele au produs și pînă 
acum unele cantități, e drept, mici, 
din aceste preparate și semiprepa- 
rate — circa o mie de tone anual — 
ceea ce este foarte puțin în raport 
cu cerințele mari ale publicului. Co
mercializarea lor pe scară largă pre
supunea însă existenta așa-numitu- 
lui „lanț frigorific", adică înzestrarea 
unităților comerciale cu spații frigo
rifice care să asigure temperaturi 
foarte joase — minus 18 grade — ast
fel îneît ele să fie oferite cumpărăto
rilor în cele mai bune condiții. Foru

rile de resort au făcut eforturile ne
cesare pentru realizarea „lanțului 
frigorific" in cît mai multe județe ale 
țării și. pe această bază, pentru spo
rirea producției la această categorie 
de produse alimentare. în momentul 
de față comerțul își poate asuma 
responsabilitatea încheierii unor con
tracte cu unitățile producătoare ale 
industriei alimentare în vederea li
vrării unor cantități importante de 
preparate și semipreparate culinare 
conservate prin frig. Acesta este 
scopul pentru care reprezentanții in
dustriei alimentare și ai comerțului 
s-au întrunit zilele trecute la Sinaia. 
Cu acest prilej am stat de vorbă cu 
cițiva din factorii de răspundere a- 
flați la fața locului.

— Această grupă de produse — ne 
spunea tovarășa Constanța Balint, se
cretar de stat în Ministerul Agricul
turii și Industriei Alimentare —con
stituie obiectul unei atenții speciale 
din partea noastră. Dezvoltarea pro
ducției și diversificarea ei sînt cu
prinse într-un program special, avi
zat de Consiliul central al bunurilor 
de consum și de Ministerul Comer
țului Interior. încă din acest an, pro
ducția va ajunge la 10 000 tone. Pen
tru realizarea, în continuare, a aces
tui program, Departamentul industriei 
alimentare a repartizat. în acest cin
cinal, 175 milioane lei, urmind ca 
pînă în 1980 să se mai aloce circa 500 
milioane lei pentru construirea a încă 
13 noi unități producătoare, ceea ce 
va spori capacitatea de producție la 
50 000 tone anual. Ce va însemna a- 
ceasta pentru îmbunătățirea aprovi
zionării populației ? E de ajuns să a- 
răt că întregul potențial al industriei 
alimentare, mijloacele de producție, 
specialiștii — medici, igieniști, cei mai 
buni bucătari — va fi pus în slujba 
ușurării muncii în gospodăriile noas
tre, pentru a crea posibilitatea unei 
alimentații bogate în substanțe nutri
tive in toate anotimpurile.

„Argumentele" aduse în sprijinul 
celor spuse de tovarășa Balint se a- 
flau în apropiere : o mică expoziție 
de lucru pentru reprezentanții co
merțului, în care erau expuse fel de 
fel de mîncăruri apetisante : 8 sor
timente de ciorbe, borșuri, 29 de mîn

căruri — ghiveci, tocană, rulade de 
carne, preparate sau semipreparate, 
aluaturi diverse care, desigur, vor fi 
apreciate de gospodine nu numai pen
tru gustul lor bun, ci și pentru că le 
scutesc de efortul de a le prepara.

Despre obligațiile mari ce revin co
merțului in asigurarea „lanțului fri
gorific" și in realizarea acestui salt 
subtanțiai în producția și desfacerea 
acestei categorii de produse ne-a 
vorbit tovarășul Gheorghe Boeru. di
rector general in Ministerul Comer
țului Interior.

— în prezent —ne-a spus dînsul — 
se fac eforturi pentru înzestrarea ma
gazinelor alimentare cu congelatoare. 
Deocamdată „lanțul frigorific" este 
asigurat in numai 28 de județe. Pînă 
în 1980 încă 10 000 asemenea utilaje 
vor intra în dotarea rețelei comer
ciale. Specialiștii noștri și cei ai Mi
nisterului Industriei Construcțiilor de 
Mașini studiază posibilitățile de pro
ducție a unor agregate și vitrine fri
gorifice care să asigure o tempera
tură de —18°. Ne preocupă în aceeași 
măsură și înzestrarea cu spații frigo
rifice a unităților cu ridicata. A fost 
asimilat un dulap frigorific de mare 
capacitate. Pînă în 1980 vor fi date 
în funcțiune circa 30 000 mp. spații 
frigorifice, din care 10 000 pentru 
congelare. Ne-am gîndit și la amba
lajele cele mai potrivite, capabile, 
fiind termoizolante să mențină. în 
stare congelată, preparatele pînă cînd 
gospodina ajunge acasă cu cumpără
turile. Cel mai important lucru pen
tru publicul cumpărător este, fără 
îndoială, asigurarea unei game bo
gate de asemenea produse, o calitate 
ireproșabilă, prețuri convenabile, pre
zența permanentă și nu sporadică, așa 
cum a fost pînă acum. în magazinele 
alimentare.

Din discuțiile cu specialiștii din u- 
nitățile de producție și de cercetare 
am aflat că celor o sută de sorti
mente prezentate cu prilejul contrac
tării li se vor adăuga și altele ce vor 
fi sugerate de reprezentanții comer
țului, cei care, în mod firesc, sînt 
mai aproape de cumpărători, le cu
nosc gusturile și preferințele.

Rodica ȘERBAN

Spor de 
prin sporul

(Urmare din pag. I)
netă), precum și in analizele deca- 
dale operative din secții cu privire 
la situația realizării planului. Astfel, 
fiecare măsură propusă avea și so
luția de rezolvare și fără îndoială 
nominalizarea celor ce trebuiau să 
înfăptuiască aceste propuneri. Redu
cerea consumurilor specifice a fost 
tratată permanent prin prisma îmbu
nătățirii calității, acești doi para
metri condiționindu-se reciproc in 
unitatea noastră".

Pentru exemplificarea acestor pre
ocupări ale colectivului notăm că la 
secția șlefuire, unul din cele mai im
portante sectoare ale întreprinderii, 
de unde pleacă semifabricatele nece
sare secțiilor de oglinzi și duplex, în 
urma perfecționării conveiorului de 
polizare-șlefuire, calitatea de geam 
apt pentru prelucrările superioare 
ulterioare să crească în acest al doi
lea trimestru al anului de la 30 la 
40 la sută. Acest fapt presupune o 
reducere substanțială a consumurilor 
de materiale și energie cu care se 
realizează producția finală (echipa
mente auto și oglinzi). In aceeași 
ordine de idei, prin gruparea tipo- 
dimensiunilor, care dă posibilitatea 
folosirii întregii lățimi a benzii de 
argintare, conjugată cu introducerea 
controlului geamului pe faze de fa
bricație (prin care se elimină argin- 
tarea inutilă a reperelor necorespun
zătoare), secția de oglinzi a reușit să 
se încadreze în consumul specific de 
azotat de argint prevăzut în para
metrii de proiect ai licențiatorului.

După cum se știe, începînd din 
partea a doua a acestui an, calcula
rea efortului colectivului întreprinde
rii cu privire la îndeplinirea sarcini
lor de plan se va face pe baza pro
ducției fizice și a producției nete, 
indicatori care reflectă mai direct 
participarea creatoare a oamenilor 
muncii la obținerea producției finale 
a unității. „înțelegînd în profunzime 
sensul și semnificația noului meca
nism economic — spunea Petre An- 
gelescu, director comercial — mun
citorii și specialiștii au trecut cu 
hotărire la modernizarea și introdu
cerea unor tehnologii noi, de concep
ție proprie, măsură menită să asigure 
sporirea volumului de producție cu 
cheltuieli cît mai mici, precum și 
diversificarea sortimentelor fabricate 
capabile să răspundă exigențelor tot

eficiență, 
de inițiativă

mai înalte ale beneficiarilor interni 
și externi".

Măsurile tehnice șl organizatorice 
inițiate in această direcție la secția 
duplex au condus la asigurarea tu
turor componentelor echipamentelor 
necesare autovehiculelor fabricate în 
țară. Dintre măsurile întreprinse 
menționăm că pe baza unor soluții 
originale s-a trecut la execuția liniei 
tehnologice de fabricare a lunetei 
(geamul din spate) cu încălzire pen
tru autoturismul „Dacia", linie afla
tă în fază de finalizare. Intr-un sta
diu avansat se găsește și o linie nouă 
de securizat geam pur, pe orizontală 
după realizarea căreia întreprinderea 
va putea extinde substanțial gama 
de echipamente destinate autovehi
culelor grele de mare gabarit.

Un succes de scamă înscris de spe
cialiștii întreprinderii in colaborare 
cu institute și unități de producție 
din industria chimică îl constituie 
tehnologia de fabricare a geamului 
izovit, superioară celei prevăzute în 
licență. Paralel cu posibilitatea ex
tinderii tipurilor de geam izovit rea
lizate, prin noua tehnologie se eli
mină importul de materiale necesare 
fabricației, în locul lor folosindu-se 
produse indigene.

După cum subliniam, la început, pe 
primele 5 luni din acest an rezulta
tele economice ale întreprinderii de 
geamuri sînt lăudabile. Există însă 
și unele neîmpliniri. Astfel, la chel
tuielile la 1000 lei producție-marfă 
s-a înregistrat o depășire a nivelului 
planificat. Pentru încadrarea in sar
cinile prevăzute, colectivul întreprin
derii a adoptat un program de mă
suri care, in esență, prevede : redu
cerea pierderilor tehnologice cu 3 mi
lioane lei în cursul acestui an ; creș
terea productivității muncii cu 1 la 
sută peste angajamentul asumat ; 
reducerea cheltuielilor administrativ- 
gospodărești ; lichidarea stocurilor 
supranormative care sînt acum în 
valoare de 10 milioane lei ; raționa
lizarea transportului intern ; devan
sarea termenului de punere în func
țiune a celui de-al doilea recupera
tor de căldură de la cuptorul de 
topire a geamului ; diminuarea im
portului de materiale prin asimilarea 
unor piese și subansamble realizate 
din materiale indigene cu prețuri 
mai mici. Măsuri bine gîndite, efi
ciente, al căror termen de aplicare 
trebuie să fie imediat.

CONCURS DE CREAȚIE
Consiliul popular al județului 

Sălaj cu sprijinul Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste 
și a Uniunii artiștilor plastici 
organizează concursul interj ude- 
țean pentru ridicarea în centrele 
civice ale localităților Ip și Trez- 
nea a cite unui monument co
memorativ în memoria victime
lor terorii fascisto-horthyste din 
septembrie 1940.

Informații în legătură cu te
matica și dimensiunile monu
mentelor, amplasamentul și ma
terialul din care vor fi realizate 
sînt cuprinse în regulamentele 
de concurs care pot fi consultate 
la filialele U.A.P. și la comite
tele de cultură și educație socia
listă ale județelor Alba, Arad, 
Bihor. Bistrița-Năsăud, Brașov, 
Cluj Covasna, Harghita. Hune
doara, Maramureș, Mureș. Satu 
Mare, Sălaj, Sibiu și Timiș.

Concursul este public, deschis 
tuturor artiștilor și arhitecților 
din județele mai sus-mentionate, 
care pot participa individual sau 
colectiv. Concurenții vor preda 
proiectele pînă la 1 octombrie 
1978 la Muzeul de istorie și artă 

din Zalău — str. Pieței nr. 9. 
Rezultatul concursului se va 
comunica pînă la 1 noiembrie.

A doua tragere loto-2 
a lunii iunie

Organizate bilunar, la tragerile 
LOTO-2 se efectuează, după 
cum se cunoaște, 3 extrageri — 
în continuare — de cîte 4 nu
mere fiecare. în total se extrag 
12 numere din 75. Cîștigurile se 
atribuie pe 6 categorii. Se pot 
obține autoturisme „Dacia 1 300“ 
în cazul cînd la oricare catego
rie rezultă din calcul o valoare 
unitară a cîștigului cel puțin 
egală cu contravaloarea auto
turismului sau cînd — pe ace
lași bilet — un participant ob
ține mai multe cîștiguri a căror 
valoare totală este cel puțin 
egală cu contravaloarea auto
turismului. Se acordă cîștiguri 
și pentru 2 numere din 4 ale 
uneia din extrageri și pentru 3 
din cele 12 numere extrase. Se 
participă pe bilete seria „R“ de 
10 lei, care pot fi completate cu 
una variantă simplă achitată 
integral sau cu 4 variante sim
ple achitate în proporție de 25 
Ia sută.

Pentru tragerea din 25 iunie 
1978 biletele se vînd pînă sim- 
bătă 24 iunie inclusiv.
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De pe tot întinsul patriei, vibrante și unanime manifestări de adeziune, 
deplină aprobare a rezultatelor vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu în Marea Britanie, a întregii politici 

de pace și colaborare a României socialiste

Din mesajele adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu
Oamenii muncii de pe meleagu

rile județului Alba — români, ma
ghiari, germani — în frunte cu co
muniștii au urmărit cu vie satis
facție și legitimă mîndrie patrio
tică, cu sentimente de adîncă dra
goste și cu atașamentul profund 
ce vi-1 poartă, noua și strălucita 
solie românească pe care dumnea
voastră ați purtat-o împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu în Ma
rea Britanie — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
ALBA AL P.C.R. și a CONSILIU
LUI POPULAR JUDEȚEAN.

Ne bucurăm din toată inima că 
această istorică vizită a fost deo
sebit de rodnică, deschizînd noi 
și mari perspective cooperării pe 
multiple planuri în interesul am
belor țări și popoare, al cauzei pă
cii și înțelegerii internaționale.

Primirea călduroasă, sărbătoreas
că, momentele solemne. înaltele o- 
noruri, cordialitatea și simpatia 
ce v-au fost acordate ne-au de
monstrat încă o dată prestigiul 
imens de care se bucură țara 
noastră pe arena mondială, acti
vitatea dumneavoastră prodigioasă, 
de neobosit militant revoluționar, 
de vizionar conducător de partid 
și de stat, de marcantă personali
tate a vieții politice contempora
ne.

Puternic însuflețiți de minunatul 
dumneavoastră exemplu de nestă
vilită dăruire, de nețărmurit și 
profund devotament față de partid, 
de țară și popor, față de perspec
tivele luminoase spre care ne 
călăuziți, noi, comuniștii, toți oa
menii muncii din județul Alba, ne 
exprimăm și cu acest prilej întrea
ga noastră adeziune față de poli
tica internă și externă a partidu
lui și statului nostru și ne anga
jăm solemn ca sub conducerea în
țeleaptă și clarvăzătoare a glorio
sului nostru partid, a dumnea
voastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
să nu precupețim nici un efort 
pentru a consolida realizările pe 
care le-am obținut în acest an pen
tru a aduce o contribuție tot mai 
mare la înflorirea și prosperitatea 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă.

împreună cu Întregul popor ro
mân, oamenii muncii de naționali
tate maghiară din România vă 
aduc întregul omagiu. înalta cinsti
re si prețuire pentru bilanțul bogat 
și rezultatele excepționale ale vi
zitei de stat pe care ati între
prins-o împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu în Regatul Unit al Marii 
Britanii și Irlandei de Nord — se 
spune în telegrama CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII DE NA
ȚIONALITATE MAGHIARA din 
Republica Socialistă România.

Această vizită care urmează sui
tei impresionante de acțiuni diplo
matice la cel mai inalt nivel, cit 
și grandioasei Adunări Populare 
din Capitală consacrate cinstirii 
Revoluției de la 1848 și actului 
istoric al naționalizării principale
lor mijloace de producție, este 
aprobată din inimă si cu senti
mente de puternică adeziune de 
către întregul nostru popor, fără 
deosebire de naționalitate.

Vizita dumneavoastră se înscrie 
ca un moment de semnifica
ție istorică în analele relații
lor de prietenie și colaborare 
româno-britanică, constituind o stră
lucită contribuție la cauza păcii, în
țelegerii și colaborării internaționa
le, un important prilej de demon
strare a justeței politicii partidului 
și statului nostru cu privire la în
temeierea relațiilor de coexistență 
pașnică dintre state cu orînduiri so
ciale diferite, bazate pe suverani
tatea si independenta națională, 
egalitatea în drepturi si neameste
cul în treburile interne.

Primirea călduroasă. înalta stimă 
ce v-a fost rezervată pe întregul 
parcurs al vizitei reflectă presti
giul de care vă bucurați pe arena 
mondială ca personalitate proemi
nentă a lumii contemporane, ca pa
triot înflăcărat, ca unul din cei 
mai remarcabili si dinamici oameni 
de stat ai vremurilor noastre, care, 
prin politica constructivă ce o des- 
făsurati. ati dobîndit prieteni pe 
toate meridianele, ati ridicat auto
ritatea internațională a României 
pe culmi neatinse niciodată în 
trecut.

Dorim să folosim acest prilej, 
mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru a vă asi
gura că oamenii muncii de naționa
litate maghiară din România in de
plină unitate cu Întregul popor ro
mân vor stringe și mai puternic 
rîndurile în jurul partidului și al 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
secretar general. își vor consacra 
toate eforturile. cu încrederea 
nestrămutată în viitor, operei de 
înfăptuire a mărețelor idealuri co
muniste în patria noastră comună, 
Republica Socialistă România.

Sintetizînd gîndurile și sentimen
tele comuniștilor, ale tuturor oa
menilor muncii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități de 
pe meleagurile noastre, COMITE
TUL JUDEȚEAN ARAD AL P.C.R. 
și CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN vă exprimă profunda ad
mirație și prețuire pentru rezulta
tele fructuoasei vizite de stat În
treprinse de dumneavoastră in 
Marea Britanie, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, vizită ce 
deschide o eră nouă în relațiile din
tre țările și popoarele noastre.

Vizita întreprinsă, discuțiile pur
tate la cel mai inalt nivel, docu
mentele semnate constituie o do
vadă elocventă a poziției construc
tive a țării noastre in dezvoltarea 
colaborării și cooperării între toate 
țările lumii, fără deosebire de 
orinduire social-politică, în solu
ționarea problemelor internațio
nale, precum și o nouă și stră
lucită contribuție pe care dum
neavoastră. mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, o a

duceți necontenit la afirmarea în 
viața politică internațională a prin
cipiilor politicii externe ale parti
dului și statului nostru, la spori
rea continuă a prestigiului și ro
lului României în lume. Ne expri
măm și cu acest prilej stima și 
mulțumirea față de constanta con
tribuție și neprecupețitul efort pe 
care îl faceți în statornicirea unui 
climat de încredere și prietenie în
tre toate popoarele, pentru stimu
larea cursului destinderii și dezar
mării, pentru pace și bună înțele
gere, pentru extinderea relațiilor 
noastre de colaborare economică, 
tehnică, științifică și culturală, pen
tru făurirea unei noi ordini eco
nomice și politice internaționale, a 
unei lumi mai bune și mai drepte 
pe planeta noastră.

Dorim să vă asigurăm încă o da
tă, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, de hotărîrea 
noastră fermă de a ne spori cît 
mai mult eforturile pentru aplica
rea în viață a politicii interne și 
externe a partidului și statului 
nostru, a hotăririlor Congresului al 
XI-lea și ale Conferinței Naționale 
ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN BRĂILA AL P.C.R. se 
spune : Nu s-a stins încă ecoul 
luminosului itinerar de pace si co
laborare întreprins de dumneavoas
tră în țări socialiste din Asia și 
iată că atenția noastră, a întregu
lui popor, precum si a lumii în
tregi. v-a însotit într-o nouă și 
strălucită solie, moment de excep
țională importantă în cronica rela
țiilor de prietenie româno-britanice.

• Bilanțul strălucit al dialogului româno-britanic —dovadă elocventă 
a justeței și rodniciei politicii de coexistență pașnică dintre țâri cu 
orînduiri sociale diferite.

• Un fierbinte omagiu adus contribuției teoretice și practice a președintelui 
tării la eforturile pentru soluționarea marilor probleme ale lumii de azi 
potrivit intereselor popoarelor, ale cauzei păcii și progresului.

nouă si prestigioasă semnătură în 
cartea păcii. înțelegerii si secu
rității internaționale.

Noi. oamenii muncii brăileni, în
cercăm sentimente de supremă sa
tisfacție si recunoștință, sîntem 
mîndri de a vă fi contemporani și, 
prin munca noastră zilnică, partici- 
panti la acest timp istoric plin de 
măreție din viata milenară a po
porului, cînd numele patriei noas
tre. prin renumele dumneavoastră, 
se afirmă cu vigoare ca un simbol 
al colaborării si păcii în lumea 
întreagă.

Sîntem mîndri și fericiți să ve
dem cu ochii noștri cum extraor
dinara dumneavoastră energie crea
toare si neîntrecuta dumneavoastră 
capacitate de a călăuzi destinele 
României socialiste atrag stima și 
prețuirea lumii întregi, că princi
piile politicii externe promovate 
de partidul si guvernul nostru, in 
frunte cu dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se verifică cu atîta succes, consti
tuind totodată grăitor exemplu de 
abordare și rezolvare științifică, 
creatoare al complexului tablou 
problematic cu care se confruntă 
omenirea.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe secretar general, că dovezile 
de respect si admirație cu care ati 
fost întimpinat în recenta vizită 
efectuată împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Marea Britanie, 
au amplificat în fiecare dintre noi 
sentimentele de mindrie patriotică, 
dragostea si recunoștința cea mai 
adîncă fată de dumneavoastră, mo- 
bilizindu-ne eforturile pe care le 
consacram cu plenară conștiință 
revoluționară înfăptuirii mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
XI-lea și Conferința Națională ale 
P.C.R., inălțării României socia
liste pe noi culmi de progres și 
civilizație.

Prezenta dumneavoastră, mult iu
bite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu în. Marea Britanie. aș
teptată cu viu interes atit în cercu
rile oficiale, cît si în rîndurile pă
turilor celor mai largi ale opiniei 
publice, a dat expresie dorinței po
poarelor român și britanic de a găsi 
împreună căile extinderii și adînci- 
rii colaborării în diferite sfere de 
activitate, în interesul reciproc și al 
cauzei generale a apropierii si în
țelegerii între națiuni, a destinderii 
si securității pe continentul euro
pean si in întreaga lume — se 
spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN CONSTANTA AL 
P.C.R.

Bogatele manifestări de respect 
și înaltă considerație, momentele 
solemne ce v-au fost, rezervate pun 
încă o dată în evidență proeminen
ta dumneavoastră personalitate, re
marcabila activitate în slujba 
păcii și înțelegerii popoarelor, 
oglindesc simpatia cu care este 
privită astăzi în Marea Britanie, ca 
și pretutindeni în lume, România 
socialistă. Sentimentele noastre de 
înaltă mîndrie patriotică și aleasă 
prețuire sînt generate de faptul că 
pretutindeni unde vă aflați, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
dati glas aspirațiilor tuturor oame

nilor muncii din patria noastră 
pentru care munca pașnică, priete
nia intre popoare reprezintă cel 
mai scump ideal.

Animați de exemplul dumnea
voastră. de devotamentul patriotic 
cu care slujiți interesele majore ale 
poporului român, cauza păcii si a 
înțelegerii între națiuni, dorim să 
vă asigurăm că toti cei ce trăiesc 
si muncesc în județul Constanta 
vor acționa cu si mai multă hotă
râre pentru a îndeplini în mod 
exemplar sarcinile ce le revin din 
documentele Congresului al XI-lea 
si ale Conferinței Naționale ale 
P.C.R.. pentru ridicarea României 
pe noi culmi de progres si civili
zație.

în telegrama CONSILIULUI OA
MENILOR MUNCII DE naționa
litate GERMANA din Republica 
Socialistă România se spune : Per- 
miteti-ne. acum, la reîntoarcerea 
dumneavoastră din vizita de stat 
pe care ati efectuat-o împreună cu 
tovarășa Elena Ceausescu în Rega
tul Unit al Marii Britanii si Irlan
dei de Nord să vă transmitem ex
presia sentimentelor de deosebită 
stimă, de sinceră bucurie si deplină 
satisfacție a populației de naționa
litate germană din țara noastră, 
care, împreună cu , întregul popor, 
a urmărit cu mult interes si mîn
drie patriotică prodigioasa activi
tate desfășurată de dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pe întreg parcursul vi
zitei.

Desfășurată la scurt timp după 
memorabilele vizite în Statele Unite 

ale Americii si în unele țări din 
Asia, vizita în Marea Britanie re
prezintă un moment de cea mai 
mare însemnătate istorică în ana
lele relațiilor de prietenie si co
laborare româno-britanică. o nouă 
dovadă a contribuției valoroase pe 
care o aduce România socialistă, 
dumneavoastră personal, stimate 
tovarășe Nicolae Ceausescu, la poli
tica de pace, prietenie si colaborare 
între popoare, a securității si coo
perării pe continentul nostru si in 
întreaga lume.

Convorbirile oficiale la cel mai 
înalt nivel, numeroasele intîlniri cu 
personalități de seamă ale vieții po
litice. cu reprezentanți ai cercurilor 
economice si de afaceri din Marea 
Britanie. semnarea Declarației co
mune. ca si a unor importante 
acorduri si înțelegeri, dau dimen
siune rezultatelor deosebit de rod
nice ale vizitei si sint o expresie a 
dorinței comune a țărilor si popoa
relor noastre de a extinde si adînci 
colaborarea româno-britanică în in
teresul recipi-oc. de a contribui la 
colaborarea internațională pe baza 
respectului independentei si suve
ranității fiecărei națiuni.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu, de adeziu
nea totală a oamenilor muncii de 
naționalitate germană fată de poli
tica internă si internațională a 
partidului si statului nostru, de 
hotărîrea lor fermă de a-si aduce 
din plin contribuția. împreună cu 
întregul popor, la înfăptuirea neabă
tută a hotărârilor Congresului al 
XI-lea si ale Conferinței Naționale 
ale partidului, pentru edificarea so
cietății socialiste si comuniste ne 
pămîntul patriei noastre comune. 
Republica Socialistă România.

Toti cei ce muncesc pe meleagu
rile doljene exprimă satisfacția 
față de desfășurarea convorbirilor 
cu înaltele personalități ale vieții 
politice și economice engleze față 
de rezultatele strălucite ale vizitei 
în Marea Britanie — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN DOLJ AL P.C.R. în aceasta 
noi vedem încă o dată preocuparea 
stăruitoare a partidului nostru, a 
secretarului său general, președin
tele Republicii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru întărirea și di
versificarea relațiilor în diferite 
domenii de activitate cu toate ță
rile, indiferent de orinduire socia
lă, găsirea de noi căi care să ducă 
la destinderea încordării interna
ționale. la întărirea securității in 
Europa si în lume.

Avînd în față exemplul dumnea
voastră minunat de dăruire exem
plară, de înaltă responsabilitate, vă 
asigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, sub condu
cerea comitetului județean de 
partid, comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Dolj își mobili
zează toate eforturile și capacitățile 
lor creatoare pentru a da viață 
obiectivelor ce le revin din planul 
de stat, din documentele Conferin
ței Naționale a partidului, convinși 
fiind că în acest fel își aduc o con
tribuție prețioasă la dezvoltarea și 
înflorirea patriei noastre dragi.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN HARGHITA AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN, se arată :

Pentru oamenii muncii din ju
dețul Harghita — români, maghiari 
și de alte naționalități — constituie 
un nou și minunat prilej de bucu
rie și deplină satisfacție vizita de 
stat pe care, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, ați efectuat-o în 
Marea Britanie, vizită ce marchează 
un moment remarcabil în evoluția 
relațiilor de colaborare româno-bri
tanice și constituie o expresie a do
rinței comune a celor două țări și 
popoare de a amplifica dialogul și a 
extinde raporturile bilaterale în in
teresul reciproc al cauzei generale 
a cooperării și înțelegerii între na
țiuni, al destinderii și securității pe 
continentul nostru și în întreaga 
lume.

Primirea călduroasă cu care v-a 
întimpinat populația Londrei, oma
giul adresat de reprezentanții cetă
țenilor Marii Britanii, cuvintele de 
înaltă stimă care v-au fost adresate 
ne onorează și pe noi, cetățeni ai 
României socialiste, văzînd în toate 
acestea prestigiul și autoritatea de 
care ne bucurăm în lumea contem
porană, contribuția hotărîtoare pe 
care personal o aduceți în procesul 
vast al democratizării relațiilor in
ternaționale, în opera de făurire a 
noii ordini politice, economice și 
juridice internaționale.

Oamenii muncii din acest înflori
tor județ al patriei vă exprimă si 
cu acest prilej sentimentele lor de 
stimă, de dragoste si gratitudine 
pentru tot ceea ce întreprindeți 

pentru propășirea patriei si ridi
carea nivelului de trai al poporului, 
pentru efortul pe care necontenit 
îl depuneți pentru ca noi. cei ce 
muncim, de la orașe si sate — ro
mâni. maghiari si de alte naționa
lități — cetățeni demni si liberi ai 
unei patrii libere si independente, 
să trăim si să făurim în liniște si 
pace prezentul nostru socialist si 
viitorul minunat comunist spre care 
ne îndrumă cu pași siguri cîrmaciul 
încercat al tarii — Partidul Comu
nist Român. dumneavoastră, fiu 
iubit al acestui partid, al acestui 
popor.

Angajamentul nostru de acum si 
din totdeauna fată de partid si fată 
de dumneavoastră, iubit conducător, 
este acela de a munci neobosit. în 
strînsă unitate si frăție, pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din mărețul Program al 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comu
nism. pentru continua înflorire a 
acestor meleaguri ale pămîntului 
nostru strămoșesc.

Exprimind gindurile și sentimen
tele oamenilor muncii hunedoreni 
— mineri, siderurgiști, constructori, 
energeticieni, muncitori din sfera 
producției materialelor de construc
ții. lucrători ai ogoarelor si inte
lectuali. români, maghiari, germani 
Și de alte naționalități — COMITE
TUL JUDEȚEAN HUNEDOARA 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN vă asigură, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de cel mai inalt respect și conside
rație pentru rezultatele deosebit 
de fructuoase obținute. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
timpul vizitei in Marea Britanie.

Ne produce, de asemenea, o 
mare satisfacție și bucurie faptul 
că. pe baza documentelor semnate 
în comun. România și Marea Bri
tanie își vor amplifica în viitor co
laborarea in domenii de vîrf. mo
derne, cum sînt siderurgia, chimia, 
construcția de mașini, electronica, 
electrotehnica.

Vă sîntem profund recunoscători, 
mult stimate tovarășe secretar ge
neral. pentru modul strălucit în 
care acționați întru afirmarea idea
lurilor de pace și prietenie ale 
națiunii noastre cu toate țările si 
popoarele lumii, punind la baza 
extinderii și întăririi relațiilor ex
terne ale partidului și statului prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
ale independentei și suveranității, 
ale neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

însuflețiți de minunatul dum
neavoastră exemplu, de nețărmu
ritul devotament față de partid, 
față de perspectivele luminoase 
spre care ne călăuziți cu un 
neasemuit patos revoluționar, co
muniștii. toți oamenii muncii din 
județul Hunedoara, uniți în cuget 
și în fapte. își exprimă si cu acest 
prilej, din toată ființa. deplina 
adeziune la întreaga politică in
ternă și externă a partidului, odată 
cu hotărîrea fermă de a nu pre
cupeți nici un efort pentru înfăp
tuirea neabătută a tuturor sarcini
lor ce le revin din Programul însu- 
flețitor al partidului de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism.

în telegrama UNIUNII SCRII
TORILOR se spune : Oamenii scri
sului de pe întreg cuprinsul țării 
— români, maghiari, germani, sîrbi 
și de alte naționalități — au urmă
rit zi de zi, cu profund interes, 
vizita pe care ați făcut-o în Ma
rea Britanie. Cu acest prilej, ați 
afirmat încă o dată principiile 
colaborării pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, respectului inde
pendentei și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc, 
principii care trebuie să carac
terizeze relațiile dintre două state 
cu orînduiri sociale diferite, din
tre toate statele lumii. Ne-au bu
curat în mod deosebit cuvintele 
dumneavoastră privind necesitatea 
lărgirii schimbului de valori ma
teriale și spirituale, aprofundării 
cunoașterii reciproce pe tărîmul 
marilor creații sociale, culturale și 
artistice, pornind de la adevărul că 
fiecare popor poate și trebuie să-și 
dea aportul la făurirea patrimo
niului comun al civilizației mon
diale.

Dînd o înaltă apreciere rezulta
telor vizitei, scriitorii din Româ
nia socialistă își exprimă convin
gerea că ea se înscrie la Ioc de 
frunte în suita de acțiuni similare 
pe care le-ați întreprins în acest 
an, contribuind substanțial nu nu
mai la adîncirea și dezvoltarea re
lațiilor multilaterale româno-brita
nice, ci și la consolidarea proce
sului de instaurare a unui climat 
de înțelegere și cooperare pe con
tinentul european și pe întregul 
glob. Vă asigurăm că vom sprijini 
ca și pînă acum acest nobil efort.

făcind cunoscută pretutindeni ho
tărîrea poporului nostru de a-și 
construi liber viitorul, de a trăi în 
pace și prietenie cu toate po
poarele lumii.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toti oamenii mun
cii din întregul Bărăgan ■ ialomi- 
tean au urmărit cu adîncă satis
facție și mîndrie patriotică desfă
șurarea vizitei de stat pe care 
ați efectuat-o, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, in Ma
rea Britanie, contribuție strălucită 
la extinderea colaborării între cele 
două țări și popoare, la asigurarea 
păcii și securității pe continentul 
nostru și în întreaga lume — se 
spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN IALOMIȚA AL 
P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN.

Primirea deosebit de călduroasă, 
elogioasele aprecieri care vi s-au 
adresat în Anglia, ca pretutindeni 
în lume, ne umplu inimile de 
bucurie că facem parte din acest 
minunat popor, harnic și talentat, 
în fruntea căruia sînteți dumnea
voastră. iubite tovarășe secretar 
general, strălucit exemplu de clar
viziune și dăruire exemplară pen
tru ridicarea României pe locul ce 
i se cuvine în rîndul popoarelor 
lumii. Participăm cu emoție și 
bucurie la momentele din ce în ce 
mai frecvente pentru deschiderea 
de trainice punți spre alte națiuni.

înaltele dumneavoastră virtuți 
și calități de mare om politic, cu 
o largă viziune asupra probleme
lor complexe ale contemporanei
tății, participant activ la afirmarea 
cauzelor celor mai înaintate ale 
omenirii, v-au impus în conștiința 
popoarelor ca proeminentă perso
nalitate politică a epocii noastre, 
ca militaht consecvent pentru afir
marea marilor principii ale rela
țiilor internaționale, pentru edifi
carea unei noi ordini economice și 
politice internaționale, pentru tri
umful cauzei păcii, libertății și in
dependenței naționale, pentru bu
năstarea și fericirea tuturor po
poarelor lumii.,

Gîndurile noastre se îndreaptă, 
în același timp, cu nețărmurită 
dragoste și profundă recunoștință 
către tovarășa Elena Ceaușescu, 
om politic și de știință, mamă și 
soție, care a contribuit la creșterea 
din nou a prestigiului țării noas
tre în lume, al politicii științifice 
românești pe plan mondial.

Exprimîndu-ne încă o dată de
plina adeziune față de rezultatele 
vizitei dumneavoastră în Marea 
Britanie, vă asigurăm, tovarășe 
secretar general, că vom spori și 
mai mult eforturile noastre pentru 
realizarea în mod exemplar a ma
rilor sarcini ce ne revin în acest 
an și în întregul cincinal.

în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN MEHEDINȚI AL P.C.R. 
se spune : Alăturindu-ne glasul la 
glasul întregului popor, cu inimile 
vibrînd de profund patriotism, de 
dragoste nemărginită și recunoștin
ță fierbinte față de partid, de dum
neavoastră personal, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
noi, comuniștii, toți făurarii de bu
nuri și de frumuseți de pe străve
chiul și tot mai strălucitorul plai 
mehedințean, exprimăm din adîncul 
sufletelor noastre adeziunea una
nimă la noua și memorabila solie 

întreprinsă în Regatul Unit al 
Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Eforturile susținute pe care dum
neavoastră, mult iubite conducător, 
și mult stimata tovarășă Elena 
Ceaușescu le depuneți pentru sta
tornicirea unui climat de pace, prie
tenie și colaborare între toate sta
tele, indiferent de mărimea și de 
orinduirea lor socială și politică, 
întrunesc adeziunea popoarelor de 
pretutindeni, făcind să crească și 
mai mult rolul pe care îl joacă 
România în soluționarea marilor 
probleme ale lumii contemporane.

Stima și respectul cu care sinteți 
înconjurat pretutindeni, entuziasmul 
și înaltele onoruri ce vă sînt rezer
vate dumneavoastră, neobosit mi
litant pentru pace și prietenie între 
popoare, cel mai autorizat mesager 
al aspirațiilor fundamentale ale 
națiunii române, înțelept conducă
tor, eminent ginditor și om de ac
țiune pentru triumful rațiunii, 
dreptății și echității pe planeta 
noastră, pentru înflorirea personali
tății umane, reprezintă încă o do
vadă elocventă a prestigiului deo
sebit de care se bucură România 
și președintele său în lume, o ilus
trare a adevărului că înaltele vir
tuți ale poporului nostru sînt în
truchipate în chip magistral de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, fiul cel 
mai iubit al națiunii române, 
luptător înflăcărat pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă.

Vă rugăm să ne îngăduiți, mult 
stimate și iubite conducător, ca în 
bilanțul cu care întregul popor cin
stește această istorică solie să in
corporăm și rezultatele eforturilor 

noastre, roadele răspunderii patrio
tice cu care acționăm pentru înfăp
tuirea prevederilor cincinalului re
voluției tehnico-științifice, a obiec
tivelor grandiosului program al 
partidului.

Asemenea întregului popor, co
muniștii, toți oamenii muncii din 
județul Neamț au urmărit cu viu 
interes, cu sentimente de nețărmu
rită mîndrie, de vibrație patriotică, 
desfășurarea vizitei întreprinse de 
dumneavoastră, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Regatul Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de Nord — 
se spune în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN NEAMȚ și a CON
SILIULUI POPULAR JUDEȚEAN.

Noi vedem în manifestările de 
înaltă stimă și considerație cu care 
poporul englez, cele mai înal
te personalități ale vieții politi
ce, economice, științifice și cultu
rale din Regatul Unit al Marii Bri
tanii și Irlandei de Nord v-au în
tâmpinat pretutindeni. în rezultate
le deosebit de rodnice ale vizitei, o 
nouă expresie a prestigiului de 
care se bucură România socialistă 
pe toate meridianele globului, re
cunoașterea înaltelor virtuți si ca
lități de om politic, de proeminentă 
personalitate a lumii contemporane 
întruchipate de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român. Sîntem deosebit de 
bucuroși să constatăm că vizita în
treprinsă. întîlnirile și convorbirile 
pe care le-ati avut. înțelegerile si 
acordurile încheiate aduc o nouă si 
importantă contribuție la amplifi
carea relațiilor româno-engleze pe 
multiple planuri.

Exprimîndu-ne adeziunea totală 
fată de rezultatele rodnice ale vi
zitei. nu vom uita niciodată că 
marile succese obținute de poporul 
român sînt nemijlocit legate de 
contribuția inestimabilă pe care o 
aduceți dumneavoastră la elabo
rarea și înfăptuirea politicii noastre 
interne și externe.

Folosim acest prilej pentru a vă 
asigura încă o dată că oamenii mun
cii din județul Neamț. în frunte cu 
comuniștii, vor acționa cu pasiune, 
elan revoluționar, cu întreaga lor 
capacitate creatoare pentru îndepli
nirea exemplară a sarcinilor de 
plan și a angajamentelor asumate 
în întreaga întrecere socialistă pe 
1978 și în acest cincinal al revolu
ției tehnico-științifice, pentru a 
înfăptui neabătut politica internă 
și externă a partidului si statului 
nostru.

In telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R. 
se spune : Comuniștii, toti cei ce 
trăiesc și muncesc pe meleagurile 
prahovene, asemenea întregii noas
tre națiuni, au urmărit cu viu in
teres și cu mîndrie patriotică vi
zita de stat pe care ați făcut-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Marea Britanie, pri
mirea călduroasă si rezultatele re
marcabile cu care s-a încheiat.

Bucuria și satisfacția noastră sînt 
cu atît mai mari cu cît contactele 
la nivel înalt, precum și cu presti
gioase personalități ale vieții poli
tice, economice, tehnico-stiintifice 
și cultural-artistice. înțelegerile 
convenite în acest context au evi
dențiat dorința comună de a am

plifica raporturile bilaterale de 
prietenie și cooperare, hotărîrea de 
a conlucra activ la soluționarea co
respunzătoare a unor complexe 
probleme Internationale.

Noua dumneavoastră solie de 
pace și prietenie, spiritul construc
tiv și principial în care ați abordat 
problemele majore ale omenirii au 
sporit și mai mult prestigiul Româ
niei în lume, au evidențiat rolul 
deosebit pe care îl aveți în ela
borarea și aplicarea politicii exter
ne a partidului și statului nostru, 
care se bucură de o largă rezonan
tă internațională.

Acordarea înaltelor titluri știin
țifice tovarășei Elena Ceapsescu 
constituie un prilej de plină satis
facție șl de bucurie, ele fiind o 
expresie elocventă a stimei si res
pectului de care se bucură in 
cercurile științifice din lume, o re
cunoaștere a meritelor sale esen
țiale și a contribuției remarcabile 
la dezvoltarea științei românești, a 
cercetării fundamentale si aplica
tive in domeniul chimiei.

Organizația județeană de partid 
Prahova, toti oamenii muncii dau 
o înaltă apreciere și aprobare de
plină întregii activi-tăti desfășurate 
de dumneavoastră si vă asigură, 
iubite tovarășe Nicolae Ceausescu, 
că vor munci cu și mai multă e- 
nergie și fermitate revoluționară 
pentru traducerea în viată a hotă- 
rîrilor Congresului al XI-lea si ale 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, pentru înflorirea și afirmarea 
multilaterală a scumpei noastre pa
trii.

Trăind profunda mindrie patrio
tică si satisfacția nețărmurită pen
tru rezultatele cu totul remarcabile 
cu care s-a încheiat noua si stră
lucita dumneavoastră solie de pace, 
prietenie si colaborare pe care ati 
purtat-o împreună cu mult stimata 
tovarășă Elena Ceaușescu, pe pămîn
tul Marii Britanii. COMITETUL 
JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
și CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN vă adresează, scumpe și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în numele tuturor locuitorilor stră
vechilor noastre meleaguri, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, expresia celor mai calde 
septimente de dragoste și fierbinte 
mulțumire pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășurați pe plan 
intern și internațional ca eminentă 
personalitate politică a zilelor noas
tre, ca promotor remarcabil al ce
lor mai vitale interese si nobile as
pirații ale națiunii noastre socia
liste.

Conștienți pe deplin de rolul dum
neavoastră decisiv în înfăptuirea 
cu succes a mărețului Program al 
partidului de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate si 
înaintare a României spre comu
nism. vă încredințăm si cu acest 
minunat prilej, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. de adeziunea 
noastră fierbinte la întreaga politică 
internă și externă a partidului si 
statului nostru, al cărui neobosit 
promotor sinteți dumneavoastră.

Asemenea sentimente care expri
mă înaltul patriotism al oamenilor 
muncii români, maghiari, germani 
si de alte naționalități din iudetui 
Satu Mare. înfrățiți sub flamura 
idealurilor prosperității socialiste si 
comuniste a României dragi, se con
stituie într-o plenară adeziune la 
politica națională marxist-leninistă 
a partidului si statului nostru. în
tr-o grăitoare mărturie a adeziunii 
la marile adevăruri istorice pe care 
le promovează gîndirea dumnea
voastră revoluționară.

Exprimăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. hotărîrea fermă 
a tuturor oamenilor muncii de pe 
cuprinsul minunatelor plaiuri săt
mărene, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități, de a-și spori 
contribuția la înfăptuirea exemplară 
a operei de construcție a socialis
mului și comunismului în România, 
punind astfel toată energia acestor 
meleaguri la temelia înălțării pa
triei. a triumfului socialismului. în
țelegerii. colaborării si păcii în 
lume, cauza nobilă căreia dumnea
voastră personal ii consacrati cu 
atîta strălucire întreaga putere de 
creație și neobosită activitate.

In telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SALAJ AL P.C.R. si a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : împreună cu în
tregul nostru popor, comuniștii, toti 
oamenii muncii — români și ma
ghiari — din județul Sălaj au ur
mărit cu deosebit interes, cu aleasă 
admirație și înaltă mîndrie patrioti
ci vizita de stat pe care ati făcut-o 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceausescu. împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, în 
Marea Britanie. moment de cea mal 
mare însemnătate în analele rela
țiilor de prietenie și colaborare ro
mâno-britanice.

Această importantă solie de pace 
reprezintă o nouă si elocventă ex
presie a consecventei cu care con
ducerea partidului si statului, dum
neavoastră. iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, militați pentru dezvol
tarea colaborării, prieteniei si bunei 
înțelegeri între toate statele lumii, 
indiferent de orînduirile lor sociale.

înțelegerile si acordurile realiza
te. documentele semnate cu prilejul 
acestei importante vizite deschid 
noi si fructuoase perspective dez
voltării pe mai departe a relațiilor 
româno-britanice. oferind. în con
textul lumii de azi. un viu exemplu 
de raporturi între două state cu o- 
rînduiri sociale diferite, dornice să 
trăiască in pace. în bună înțelegere 
si prietenie.

Mobilizați de exemplul dumnea
voastră luminos de slujire fără pre
get a intereselor si aspirațiilor po
porului român, a cauzei păcii, co
laborării si prieteniei între popoare, 
oamenii muncii — români și ma
ghiari — de pe întregul cuprins al 
județului Sălaj. într-o deplină uni
tate de voință si acțiune. îsi expri
mă totala adeziune la politica in
ternă și externă a partidului si sta
tului nostru.
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„Distincțiile prestigioase oglindesc 
aprecierea meritelor deosebite, 

onorează activitatea de cercetare
științifică din Romania11

Racenta vizitâ de stat in Marea Britanie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu a dovedit cu pregnanță, prin rezultatele sale re
marcabile, prețuirea deosebită de care se bucură România socia
listă pe arena internațională, politica ei consecventă și fermă de pace 
și înțelegere intre toate popoarele lumii.

Cu legitimă mindrie și profundă admirație, oamenii muncii de pe 
intreg cuprinsul țării au urmărit vizita deosebit de fructuoasă' des
fășurată in Anglia de tovarășul Nicolae Ceaușescu, proeminentă 
personalitate politică a lumii contemporane, de tovarășa Elena 
Ceaușescu, strâluclt om de știință, succesele remarcabile ale con
vorbirilor oficiale, materializate în documentele finale, care deschid noi 
perspective de lărgire și dezvoltare a raporturilor de colaborare și 
prietenie intre România și Marea Britanie.

Cu deosebită satisfacție, opinia publică din țara noastră a luat 
cunoștință de activitatea laborioasă a tovarășei Elena Ceaușescu, 
intilnirile ce le-a avut cu personalități științifice șl conducători de 
Institute științifice șl de invățămint superior din Anglia, mărturii de 
apreciere și prețuire a meritelor sale științifice, care s-au reflectat 
in conferirea prestigiosului titlu de „Fellow" de către Institutul re
gal de chimie, și cel de Profesor Honoris Causa, acordat pentru 
prima dată unei personalități științifice din străinătate, de Politehnica 
Londrei centrale.

Numeroase colective din Instituții de invățămint superior, unități 
de cercetare, organizații de partid, organizații de femei, personalități 
din domeniul științei, artei și culturii au adresat tovarășei Elena 
Ceaușescu telegrame prin care exprimă calde felicitări pentru dis
tincțiile primite, apreciindu-le ca o afirmare pe plan mondial a gin- 
dirii științifice românești, a contribuției la dezvoltarea colaborării oa
menilor de știință din întreaga lume.

Conferirea acestor înalte titluri și 
onoruri științifice, mărturie a va
loroasei dumneavoastră activități 
științifice, contribuie nemijlocit la 
întărirea si amplificarea legăturilor 
de prietenie si colaborare dintre 
popoarele britanic și român, dintre 
oamenii de știință din cele două 
țări, la prosperitatea, progresul și 
pacea lumii.

Toate acestea reprezintă pentru 
noi toți si recunoașterea geniului 
creator al poporului român, stima 
si respectul pentru bogatele tradiții

științei 
și la 

științei 
Aceste 

onorea-

Telegrame de felicitare adresate 
tovarășei Elena Ceaușescu pentru 
distincțiile primite, pentru prețuirea 
de care s-a bucurat în timpul vizitei 

în Marea Britanie

Cu adîncă emoție, cu sentimente 
de bucurie și îndreptățită satisfac
ție — se arată în telegrama adre
sată în numele comuniștilor, al ca
drelor didactice și studenților ACA
DEMIEI DE STUDII ECONO
MICE — am urmărit ceremoniile 
în care v-au fost conferite titlul de 
„Fellow" al Institutului regal de 
chimie și cel de Profesor Hono
ris Causa al Politehnicii din Lon- 
dra centrală — expresii ale înaltei 
aprecieri pe plan internațional a 
activității multilaterale pe care o 
desfășurați în do
meniul științei și ---------------------
în întreaga pro
pășire a Româ
niei, a contribu
ției dumneavoas
tră deosebite la 
progresul 
românești 
tezaurul 
mondiale, 
distincții
ză întreaga noas
tră știință, care, 
prin creația dum
neavoastră, strîns 
legată de cerințe
le înaintării .țStiț 
noastre pe drumul 
trasat de partidul 
munist, a 
posibilități de afirmare în 
cuitul științific internațional.

Vă rugăm, stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, să primiți felicitările 
noastre pornite din inimă, împreu
nă cu cele mai calde urări de noi 
succese în intensa și rodnica acti
vitate pe care o desfășurați.

înaltul dumneavoastră exemplu 
va constitui pentru noi un puternic 
imbold de a face totul pentru a în
deplini în mod exemplar sarcinile 
ce ne revin din documentele Con
ferinței Naționale a Partidului Co
munist Român din decembrie 1977, 
pentru a nu precupeți nici un efort 
spre a răspunde cu cinste misiunii 
noastre de dascăli, cercetători și 
educatori ai tinerei generații de 
economiști.

în telegrama adresată de COMI
TETUL MUNICIPAL BUCUREȘTI 
AL P.C.R. se spune : comuniștii, 
toți oamenii muncii din Capitală 
au luat cunoștință, cu deosebită sa
tisfacție și nețărmurită bucurie, cu 
legitimă mindrie patriotică, de 
inaltele distincții pe care Institutul 
regal de chimie și Politehnica Lon
drei centrale vi le-au conferit dum
neavoastră, mult stimată tovarășă 
Elena Ceaușescu. ce învederează, 
simbolizind un profund omagiu, 
excepționala activitate pe tărimul 
afirmării și dezvoltării tot mai pu
ternice a științei românești, contri
buția de seamă ce o aduceți la 
dezvoltarea și deplina valorificare 
a creației tehnico-științifice.

Vă rugăm să ne îngăduiți să vă 
adresăm, ca o expresie a celor mai 
sincere și respectuoase sentimente 
de înaltă stimă și considerație cu 
care vă Înconjurăm, cele mai 
călduroase felicitări pentru inaltele 
distincții primite, mulțumindu-vă 
din toată inima pentru cinstea ce 
o faceți țării noastre, poporului 
român, pentru munca neobosită ce 
o desfășurați în conducerea parti
dului și ca prestigios om de știință, 
ce s-a consacrat în chip strălucit 
înfăptuirii idealurilor Înalte, profund 
umaniste, ale științei românești con
temporane.

COMITETUL DE PARTID ȘI 
SENATUL UNIVERSITĂȚII BA- 
BEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA 
— se arată în telegramă — dau glas . 
sentimentelor de aleasă prețuire, 
stimă si mîndrie pe care cadrele 
didactice, cercetătorii și studenții — 
români, maghiari, germani șl de 
alte naționalități — le trăiesc cu toa
tă intensitatea pentru recunoașterea 
și aprecierea universală de care se 
bucură prestigioasa dumneavoastră 
personalitate, activitatea științifică 
și politică pe care o desfășurați — 
prin conferirea înaltelor titluri ști
ințifice de către prestigioasele in
stituții științifice din Marea Brita
nie. Am urmărit cu profundă sa
tisfacție ceremoniile speciale care 
au avut loc la Institutul regal de 
chimie, unde Vi s-a acordat titlul și 
diploma de ..Fellow" împreună cu 
certificatul de chimist autorizat, 
precum si cele de la Politehnica 
Londrei centrale, unde vi s-a con
ferit titlul de Profesor Honoris 
Causa, decernat pentru prima dată 
unei personalități științifice din 
străinătate.

Sufletele noastre au vibrat de 
mîndrie patriotică ascultind înaltele 
aprecieri ale merituoșilor savanti 
britanici referitoare la rodnica și 
multilaterala dumneavoastră activi
tate științifică, cu privire la rolul 
deosebit pe care ÎI aveți în dezvol
tarea chimiei, stiintei si tehnicii 
românești.

X
nostru

dobîndit noi și
co- 

mari 
cir-

științifice care au înscris România 
la loc de frunte in circuitul valorilor 
materiale si spirituale universale, 
precum si încrederea nestrămutată 
că acest popor, pe care dumnea
voastră îl reprezentati cu atita tortă 
creatoare, este capabil să ducă 
mai departe aceste tradiții, confe- 
rindu-le dimensiuni si valențe su
perioare. demne de edificiul socia
list si comunist pe care îl zidim.

Comuniștii, cadrele didactice si 
studenții. întregul personal munci
tor al UNIVERSITĂȚII TIMIȘO
RENE — se arată în telegrama a- 
cestei instituții de invățămint su
perior — își exprimă, din toată ini
ma. cel mai profund respect și 
omagiu față de dumneavoastră, 
mult stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, pentru serviciile ines
timabile pe care le aduceți știin
ței românești și prin aceasta cultu
rii mondiale.

Am primit 
si satisfacție 
firmări de 
științifice si a bogatei activități, oe 
plan politic si obștesc, pe care o 
desfăsurati alături de cel mai iubit 
Si stimat fiu al poporului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a cărui 
muncă si 
dedicată 
României 
lumi mai 
planeta noastră.

Acordarea, pentru prima dată, 
unei personalități din străinătate a 
titlului de profesor Honoris Causa 
al Politehnicii Londrei centrale, a 
titlului de „Fellow" de către Insti
tutul regal de chimie și certificatul 
de chimist autorizat reprezintă 
pentru stiinta românească o recu
noaștere a valorii ei universale și a 
înaltului prestigiu științific de care 
vă bucurați, pentru munca pe care o 
desfăsurati în vederea adîncirii 
sferei cunoașterii, în slujba uma
nității. Aceasta reprezintă pentru 
noi un imbold deosebit de sporire 
a eforturilor pentru a ne aduce tot 
mai plenar contribuția la dezvol
tarea școlii românești, la educarea 
tinerei generații in spiritul dragos
tei față de muncă și viață.

Comitetul de partid, senatul Uni
versității din Timișoara, cadrele 
didactice, studenții și Întregul per
sonal muncitor vă asigură, cu a- 
cest prilej, Stimată tovarășă Elena 
Ceaușescu, că vor face totul pen
tru a vă urma exemplul de dărui
re și abnegație față de scumpa 
noastră patrie.

In telegrama CONSILIULUI ȘTI
INȚIFIC AL STAȚIUNII DE CER
CETĂRI VITICOLE ODOBEȘTI. 
JUDEȚUL VRANCEA se arată : 
Permiteți-ne să vă felicităm din 
inimă pentru înaltele distincții ce 
vi s-au acordat ca semn al nepre
țuitei șl pilduitoarei , dv. activități 
pe linie științifică. Om de stiintă de 
înaltă valoare și ținută academică, 
dumneavoastră ati ridicat si ridi
cați continuu prestigiul cercetării 
științifice din țara noastră. Vă asi
gurăm, tovarășă Elena Ceaușescu, 
că sîntem mîndri de recunoașterea 
mondială a valorii științifice ro
mânești, al cărei strălucit reprezen
tant sînteți, și că vom face totul 
pentru a ridica continuu eficiența 
muncii noastre de cercetare, pen
tru a contribui in cea mal mare 
măsură la progresul și dezvoltarea 
agriculturii, obiectiv de bază al po
liticii partidului și statului nostru.

în telegrama COMITETULUI 
MUNICIPAL BUCUREȘTI AL FE
MEILOR se arată : Dind glas celor 
mai alese sentimente de stimă și

cu deosebită mîndrie 
știrea unei noi con- 
prestigiu a meritelor

viată este în. întregime 
bunăstării si ferjcirii 
socialiste, făuririi unei 
bune si mai drepte pe

respect pe care le nutrim fată de 
cea mai strălucită fiică a poporului 
român. tovarășa Elena Ceaușescu, 
femeile din Capitală își exprimă 
marea admirație si deosebita bucu
rie că celei mai de seamă repre
zentante a femeilor din România, 
eminentul om de stiintă. cu labo
rioasă si prestigioasă activitate pe 
tărimul vieții politice și științifice 
interne și internaționale, i-au fost 
conferite înalte titluri științifice 
britanice. Conferirea titlului de 
Membru de onoare al Institutului 
regal de chimie și de Profesor Ho
noris Causa al Politehnicii Londrei 
centrale, atestă încă o dată me
ritele deosebite, contribuția im
portantă adusă de academicianul 
Elena Ceaușescu la dezvoltarea ști
inței contemporane.

Vă rugăm să primiți, stimată to
varășă Elena Ceaușescu, din partea 
femeilor din București, cele mai 
calde urări de sănătate, putere de 
muncă, noi si importante succese 
in domeniul stiintei si tehnologiei, 
în activitatea politică si socială.

Vă asigurăm, totodată, că nu ne 
vom precupeți eforturile. vom 
munci cu hotărîre. elan si pasiune 
revoluționară pentru transpunerea 
consecventă în viață a politicii in
terne și externe a partidului și 
statului nostru, conștiente și mîn- 
dre că prin aceasta ne aducem 
contribuția patriotică la edificarea 
pe pămintul străbun al țării a celei 
mai înaintate orînduiri, orînduirea 
comunistă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN ILFOV AL FEMEILOR 
se arată : Făcîndu-ne purtătorul de 
cuvînt al celor peste 200 000 de fe
mei care trăiesc si muncesc pe a- 
ceste meleaguri, vă exprimăm sim
țăminte de legitimă mîndrie. aleasă 
prețuire si recunoștință pe care le 
nutresc pentru rezultatele rodnice 

ale acestei noi 
solii de pace, 
prietenie și co
laborare pe care, 
alături de mult 
iubitul nostru 
conducător, to
varășul Nicolae 
Ceaușescu. 
purtat-o in Re
gatul Unit 
Marii Britanii și 
Irlandei de Nord. 

In . 
plină ' 
dialitate 
domnit pe’ întreg 
parcursul vizitei, 
in cuvintele’ de 

înaltă stimă rostite cu toate oca
ziile am desprins recunoașterea ro
lului pe care țara noastră, pre
ședintele Nicolae - Ceaușescu îl au 
in lumea contemporană, in procesul 
larg al democratizării relațiilor in
ternaționale, in afirmarea principii
lor noii ordini politice și econo
mice care trebuie să domnească in 
lume.

Cu inimile pline de bucurie, sa
tisfacție și mîndrie am luat cu
noștință de ceremoniile speciale in 
care, ca semn de profundă pre
țuire pentru meritele deosebite ce 
le aveți ca om de stiintă. ca emi
nentă personalitate pe tărimul vieții 
politice si obștești, vi s-au conferit 
înaltele titluri de „Fellow" al In
stitutului regal de chimie si de 
Profesor Honoris Causa al Poli
tehnicii Londrei Centrale. înaltele 
distincții se adaugă marelui număr 
de titluri conferite de prestigioase 
foruri științifice din lume ca o re
cunoaștere unanimă a considerației 
de care se bucură personalitatea 
dumneavoastră si ampla activitate 
științifică ce o desfăsurati. Prin 
glasul dumneavoastră, care a afir
mat cu această ocazie cerința im
perioasă ca minunatele cuceriri ale 
stiiittei si tehnicii să fie puse in 
slujba păcii, a fericirii si bunăstării 
popoarelor, a vorbit glasul milioa
nelor de femei din România care 
au în dumneavoastră un mesager al 
păcii si un exemplu luminos de 
dăruire pentru cauza socialismului 
si comunismului.

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL GIURGIU AL FEMEI
LOR se arată: Dînd expresie 
sentimentelor noastre de 
tuire pentru activitatea 
pe care o desfăsurati. vă 
săm cele mai călduroase 
țări pentru inaltele titluri științifi
ce acordate de Institutul regal de 
chimie si de către Politehnica 
Londrei centrale, ca semn al înaltei 
aprecieri acordate creației stiintei 
românești, corttributiei pe care dum
neavoastră o aduceți la dezvoltarea 
stiintei mondiale.

Am văzut în aprecierile ce vi 
s-au făcut, cu acest prilej, cinstirea 
ce se acordă unui distins enr de 
știință, contribuției pe care o a- 
duceți la dezvoltarea chimiei ma- 
cromoleculare, la folosirea chimiei 
în interesul omenirii, la dezvoltarea 
politicii științifice a partidului și 
statului nostru.

Sintem mindre de faptul că dum
neavoastră ați fost prima persona
litate din străinătate căreia Poli
tehnica Londrei centrale i-a acor
dat titlul de Profesor Honoris 
Causa și vă asigurăm din nou de 
toată stima și respectul nostru, de 
hotărîrea noastră în a ne dărui cu 
pasiune și abnegație idealurilor 
nobile pentru care militați.

ați
al

atmosfera 
de cor- 

: ce a

pre- 
amplă 
adre- 
felici-

Aceleași profunde omagii au fost 
exprimate in telegramele lor de 
către prof. univ. dr. C. Topeiu, de 
la Academia de studii economice 
din București, prof. dr. docent ing. 
Edmond Nicolau, de la Institutul 
politehnic din București, prof. Ion 
Dumitrescu, de la Conservatorul 
„Ciprian Porumbescu" din Bucu
rești. prof. univ. Arta Florescu. Ar
tistă a Poporului. în telegrame se 
adresează calde felicitări pentru 
distincțiile și titlurile 
conferite, subliniindu-se, 
că acestea reprezintă o 
preciere a activității 
strălucite a tovarășei 
Ceaușescu, o mărturie a prețuirii 
de care se bucură învățămintul și 
știința românească, o recunoaștere 
a succeselor remarcabile înregis
trate de cercetarea științifică des
fășurată in țara noastră.

britanice 
totodată, 

Înaltă a- 
științifice 

Elena

i

Casa de cultură a sindicatelor din Cimpulung, județul Argeș Foto : S. Cristian

Festivalul național „ClNTAREAROMÂNIEI"
LA HOREZ-VÎLCEA :

Întîlnirea ceramicilor populari
Ajuns la cea de-a opta 

ediție, tîrgul ceramiștllor 
din Horez a dobîndit in 
acest an cîteva atribuie 
noi. Dincolo de specta
culosul implicit al unor 
asemenea manifestări, care 
reunesc in fața a mii și mii 
de persoane exploziile de 
culoare de pe ulcioarele de 
Oboga, sobrietatea cerami
cii de Marginea, calmul și 
echilibrul in formă și cu
loare ale produselor din 
Corund, inimaginabila va
rietate și fantezie a ola
rilor din Horez, din
colo de această revărsa
re de frumusețe și bun 
gust care a atras, alături 
de miile de localnici, turiști 
din toată țara, imaginea- 
sțmbol a „Cocoșului" din 
acest an ar putea fi cea a 
predării ștafetei între gene
rații. lată in acest sens o 
veritabilă profesiune de 
credință a unuia din vesti- 
ții olari de la Oboga, Gri- 
gore Ciungulescu :

— Lucrez de mulți ani și 
voi mai lucra multă vreme 
de acum încolo. Dar eu 
sint unui singur și pe alții 
nu prea ii vedeam indem- 
nindu-se să invirtească lu
tul pe roată. De aceea

mi-am luat pe lingă mine 
12 copii, de clasa a V-a și 
a Vl-a, și am început a-i 
învăța frumusețile ce se 
pot face din pământ, cu a- 
ceste miini. Așa a apărut 
primul an al secției externe 
de ceramică la Școala 
populară de artă din Sla
tina.

Meșterul își rotește pri
virea asupra cănițelor și 
farfurioarelor întinse pe 
iarbă în fața sa. Coloritul 
trădează mina maestrului; 
dar modelajul și decorația 
au fost migălite de cei care 
de un an de zile își zic cu 
mindrie „elevii lui ' nea 
Ciungulescu". Și în alte 
centre de ceramică, mește
rii consacrați au strins in 
jurul lor copiii din comună. 
Iar rezultatele n-au întir- 
ziat să apară...

...La „Cocoș", o secțiune 
specială a tirgului a fost 
pusă la dispoziția pionieri
lor din localitate. Căci, la 
Horez, copiii au pasiunea 
și plăcerea de a modela. 
Juriul a apreciat creația lor 
după aceleași criterii exi
gente, iar publicul a validat 
fără nici o reținere produ
sele micilor meșteri, unii

dintre ei aflați la prima lor 
mare confruntare artistică.

Ștafeta generațiilor nu se 
oprește aici. în mijlocul 
tirgului, deasupra unei im
punătoare piramide de pro
duse, un anunț informează : 
„Brigada tineretului ute- 
cist". Pionierii de ieri, oda
tă cu terminarea școlii, au 
intrat în cooperativa „Ce
ramica" din Horez. Foștii 
învățăcei slnt astăzi meș
teri consacrați, chiar dacă, 
așa cum ne mărturiseau cu 
modestie „consacrarea nu 
vine de la 21 de ani".

Peste 10 000 de produse 
au fost prezentate in acest 
an in poiana de sub stejari 
a tirgului de la Horez. 60 
de meșteri din 16 centre 
ceramice și-au expus rodul 
activității lor din ultimele 
luni, dar au găsit răgazul 
să se și întâlnească la o 
dezbatere sinceră despre 
felul cum pot fi combătute 
tendințele de alterare a 
autenticității in ceramica 
populară actuală. La acest 
veritabil „sfat al olarilor", 
primul de acest gen găzduit 
cu prilejul târgurilor de artă 
populară de la noi, fiecare 
din cei prezenți s-a simțit 
dator să tragă o punte de

unire între autenticitatea 
creației și viitorul acestui 
meșteșug milenar. Același 
Victor Vicșoreanu lansa 
chiar un apel către colegii 
săi din celelalte zone ale 
țării.

— Să nu ne fie indiferent 
ce fac tinerii care au dra
goste de această meserie — 
spunea meșterul. Și să-i în
trebăm : Ce lucrezi ? Cum 
lucrezi ? Cum iți place ceea 
ce ai lucrat ?

Cuvintele rostite simplu 
și cu emoție la consfătuirea 
olarilor de la Horez despre 
„ștafeta generațiilor" au in 
cele mal multe zone folclo
rice ale țării acoperire in 
fapte. A demonstrat-o tir
gul propriu-zis, bogăția de 
neimaginat. -a ‘produselor 
ceramice expuse, care 
anunță o „recoltă" bogată 
pentru expozițiile celei de-a 
doua ediții a Festivalului 
național „Cintarea Româ
niei".

După opt ediții, „Cocoșul 
de Hurez", fantasticul târg 
al olarilor din toată țara, 
și-a semnat cu îndreptățire 
certificatul de maturitate.

Radu 
CONSTANTIN ESCU

...Pentru fruntașii muncilor agricole
într-una din comunele 

mari teleormănene, așezare 
rurală de pe valea Călmă- 
țuiului înscrisă in lista vii
toarelor orașe noi ale țării 
— Piatra, fusesem încu- 
noștințat că întru cinstirea 
celor care s-au distins la 
încheierea înainte de ter
men a campaniei de pri
măvară își vor da con
cursul nu numai artiștii 
locali, ci și formații și so
liști din comunele înveci
nate, Suhaia și Lisa, și că 
aici, în viitorul oraș, sint 
demne de văzut și ascultat 
grupuri vocal-instrumența- 
le, recitatori valoroși, cîn- 
tăreți constituiți în grupuri 
folk, formații corale și co
regrafice. în acea zi, 
străbătind în \ lung co
muna înainte de desfășura
rea programului, am vă
zut foarte multe nunți și 
am numărat șapte perechi 
de miri și mirese, înconju
rate de vesele alaiuri care, 
pină la vremea petrecerii, 
se plimbau plini de vo

ioșie. Am •admirat con
strucțiile noi, moderne, 
prefigurînd ansamblul ce 
va dâ contur viitoru
lui centru al orașului, o 
fintină cu cinci guri 
alimentată de izvorul de 
sub dealul care străju
iește pe partea stingă, cum 
mergi către Dunăre, comu
na, un liceu cu profil agro
industrial bine1 dotat și cu 
o Înfățișare atît exterioară 
cît și interioară ireproșa
bile, magazine bine aprovi
zionate. Locuitorii sint 
urmașii, fii, nepoți și 
strănepoți, ai celor care 
la 1907 au înfruntat sin- 
geroasa teroare, ai celor 
care au luptai Ia Mărășești 
în 1917, iar mai tîrziu, în 
1944—1945, la Păuliș, la Că
rei, în Munții Tatra. Am 
întrebat pe cîțiva din ei, 
printre cei mai tineri, unde 
lucrează, și mi-au răspuns 
că in cooperativă, la „Rul
mentul", în construcții, la 
întreprinderea de panouri 
și tablouri electrice, pe

șantierele de Irigații, in in- 
vățămînt. Brutăria răspîn- 
dea aromă de pîine caldă.

La căminul cultural...
— începem programul 

dedicat celor care s-au evi
dențiat prin calitatea lucră
rilor agricole de primăva
ră: Constantin Boja de la 
ferma legumicolă, Tudora- 
che Dunca de la aceeași 
fermă, Ionda Ion de la fer
ma de cîmp, Chiriță Rotaru 
de la sectorul construcții, 
Anghel Barbălată, meca
nizator, Nicolae Slava, me
canizator, Petre Batalu de 
la ferma de cîmp, Maria 
Dragodan de la viticultură.

Unii dintre cei de pe 
scenă erau chiar dintre 
eroii zilei, fruntași în mun
că, fruntași în activitatea 
cultural-educativă. Spec
tacolul îl începe ansamblul 
voeal-instrumental al pio
nierilor, care Interpretează, 
cu multă măiestrie și sen
sibilitate artistică, o suită 
de melodii figurină în re
pertoriile școlarilor artiști.

Copiii de azi sint cetățenii 
maturi de inline și ni se 
pare deosebit de profita
bil, pentru evoluția activi
tății artistice, ca ansam
bluri precum formația 
vocal-inslrumentală a co
piilor de la Piatra șă fie 
cunosciite și să li se impri
me o activitate cu perma
nență, ele constituind in 
fapt germenii ansamblu
rilor de artă cultă care, 
mîine, vor face săli pline în 
așezămintele de cultură ale 
satelor noastre.

Programul n-a durat 
decît o oră și un sfert — 
dar el a reunit contribuția 
celor mai valoroși artiști 
amatori din Piatra, Suhaia, 
Lisa într-un frumos spec
tacol dedicat celor mai 
harnici, oamenilor către 
care se îndreaptă privirile 
întregii colectivități.

N. POPESCU- 
BOGDANEȘTI

Săptămina filmului bri
tanic in România, desfășu
rată la București și Bra
șov, a inclus, alături de 
cinci filme documentare, 
șase filme artistice de lar
gă audiență, de facturi di
ferite : drame și comedii 
(parodii ale genurilor con
sacrate — precum filmul 
cu gangsteri, fantezii pen
tru și despre copii), o pe
liculă științifico-fantastică.

Filmul prezentat in des
chiderea festivă a „Săptă- 
minii" a fost „Un pod 
prea îndepărtat", ecraniza
re (scenariul : William
Goldman) a cărții cu a- 
celași nume a lui Corne
lius Ryan (carte tradusă 
anul trecut și la noi).

Autorul cunoscutei scrieri 
„Ziua cea mai lungă" se 
ocupă aici — după în
delungi documentări și 
dialoguri purtate cu mii 
de participanți și mar
tori — de un alt epi
sod al luptei corpului ex- 
pediționar aliat, petrecut 
între 17—26 septembrie 
1944 : acțiunea „Market- 
Garden", o acțiune în care 
aliații au realizat — prin- 
tr-o grandioasă operație de 
desant aerian, susținută de 
o deplasare de trupe pe un 
îngust coridor pe uscat — 
o pătrundere de circa 100 
km în spatele frontului, pe 
teritoriul olandez ocupat 
de hitleriști. Obiectivele 
strategice principale erau 
capetele a trei poduri : 
Eindhoven, Nijmagen și 
Arnhem pe Rin. Mai ales 
acesta din urmă, conform 
unor lucide intuiții, s-a do
vedit „prea îndepărtat". E- 
rori de informație, strate
gie, tehnologie (subestima
rea forțelor inamice și a 
știrilor furnizate de rezis
tența olandeză, lansarea 
izolată a grupurilor de pa- 
rașutiști prea departe de 
Arnhem, imposibilitatea co
municării reciproce ți cu 
baza), ghinioane cumplite 
(ceața, capturarea de către

hitleriști a planului opera
ției și mai ales o întimplă- 
toare — dar salutară pen
tru inamici — deplasare de 
trupe germane in zona 
Arnhemului) au făcut ca 
ambițiosul proiect al mare
șalului Montgomery să 
eșueze: aproximativ 13 000 
de combatanți (englezi, a- 
mericani, polonezi și cana
dieni) au fost prinși in
tr-o „pungă" și măcelăriți 
de-a lungul a 9 zile dere-

jubilare a localnicilor, pac- 
tizînd cu noii veniți.

Cea mai mare întindere 
a acestui lung metraj in 
două serii, realizat color, 
pentru ecran panoramic, re
creează epopeea tragică a 
luptelor, pătrunderile, îna
intările contra cronometru, 
inițiativele de o îndrăznea
lă incredibilă, apoi aduce in 
prim-plan zeci de gesturi 
de solidaritate umană și 
prietenie (cum e acea ne-

„Săptămina 
filmului britanic"

„Un pod prea îndepărtat" — 
o remarcabilă realizare cinematografică
zistență îndîrjită și de dis
perate ofensive.

Pe urmele cărții, filmul 
reface pregătirea pripită a 
operației, absurdul ignoră
rii unor date, opoziția ra
țională mai mult tacită, 
implicită a unor coman
danți față de detaliile e- 
xecutării ei, efortul sublim 
al unora de a pune — to
tuși — această operație mi
litară pe bazele cele mai 
raționale. Ni se comunică 
atît de omeneasca teamă de 
moarte și supraomeneasca 
putere de a o trece sub 
tăcere și a o învinge, prin 
acțiuni. Ni se evocă apoi : 
liniștea (dușmănoasă la a- 
dresa ocupanților) ce dom
nea in milenarul sat olan
dez Driel, în frumosul 
Arnhem ; șocul spectaculo
sului desant, cînd cerul se 
umpluse de sute de avioa
ne și mii de parașute ; 
scurta, deplina bucurie și

bunească recuperare de pe 
cîmpul de luptă, de Către 
unul din protagoniști, a ca
maradului împușcat în cap, 
urmată de străpungerea u- 
nei perdele de germani — ' 
pe drumul revenirii in ta
bără — și somarea doctoru
lui — asaltat de răniți — 
de a examina ceea ce lui 
i se părea un cadavru; im
posibil care cheamă, sus
ține miracolul vieții).

Sute de metri din acest 
film propun scene de luptă, 
imagini ale unor oameni 
sfirtecați, mutilați, dis
truși, amestecați cu țărina, 
imagini ale unor case con
fortabile și primitoare 
transformate în fortărețe 
șl rase de pe fața pămîn- 
tului, tabloul unor pajiști 
verzi devenite cimitire și 
lagăre de prizonieri răniți 
etc. într-un asemenea con
text contrapunctul comic 
(ce intră chiar în „rețe

ta" multor filme de război) 
își pierde, firește, din for
ță : celebrul umor britanic 
devine nu atît formă a in
teligentei detașări, cît a 
sublimei disimulări.

Regizorul Richard Atten
borough reia aici o temă 
a sa predilectă : puterea 
omului (animat de un 
ideal și totodată dornic să 
trăiască, să supraviețu
iască) de a forța limitele 
și de a ieși învingător, mai 
ales moral.

De aceea, filmul, ca și 
cartea, fortifică. Evocînd 
infringere, ele vorbesc în 
primul rînd despre erois
mul fără margini al oa
menilor pentru apărarea 
ideii de libertate.

Dirk Bogarde, James 
Caan, Michael Caine, Sean 
Connery, Edward Fox, E- 
liott Gould, Gene Hack
man, Laurence Olivier, 
Ryan O'Neal, Robert Red
ford, Liv Ulmann, Maximi
lian Schell ș.a., un corp de 
elită al actorilor celebri, și 
încă mulți alții, au comu
nicat și înnobilat (prin 
frumusețea lor bărbăteas
că, inteligența și farmecul 
chipurilor lor, prin expre
sivitatea carurii lor) toc
mai acest efort de a oma
gia omul.

Filmul cucerește deci nu 
atit prin virtuțile sale de 
superproducție ori prin ca
lități estetice aparte, cit 
prin capacitatea de a zu
grăvi epopeic, prin țesătu
ra atît de deasă a faptelor 
preluate documentar — oa
menii și faptele lor. Prin 
capacitatea sa de a uma
niza personalități și de a 
personaliza anonimi într-o 
aură eroică, de a glorifica 
miile de soldați care au 
luptat pentru înfrîngerea 
fascismului.

Mesajul vibrant al aces
tui film de război, ca și 
al multor altora de același 
gen e PACEA.

Natalia STANCU

TRĂIM ÎNTR-UN 
CLIMAT LUMINOS

(Urmare din pag. I)
Aici aș vrea să mă refer și la pe

rioada cind s-a construit la Bucu
rești Arcul de Triumf. Figurile 
care împodobesc arcul au fost exe
cutate de tot atîtia profesori ai Scolii 
de arte frumoase. Paciurea a execu
tat figura unui dac. La sfîrsit. noi. 
elevii scolii, ne-am dus la arc să 
studiem figurile deia amplasate, ră- 
minînd îneîntati de ceea ce am con
statat : lucrarea lui Paciurea se 
detașa prin caracter plastic si monu
mental. prin valori expresive spe
cifice.

— V-am auzit adeseori vorbind cu 
respect și căldură despre personali
tatea și opera maestrului Jalea.

— Deși n-am fost în clasa de sculp
tură a lui Jalea, totuși — atunci, ca 
și acum — am avut o mare consi
derație pentru om și pentru arta sa. 
A fost o pildă pentru mine in multe 
sensuri. Discuta cu mine cu foarte 
mult interes și cu multă prietenie, 
îmi împărtășea experiența lui, boga
tă deja pe atunci, îmi dădea sfaturi 
înțelepte și utile. în viața mea ma
estrul Jalea a însemnat un sprijin 
moral de prim rang și, mai tîrziu, 
inclusiv în perioade relativ recente.

— Numărindu-vă printre artiștii 
de frunte ai Bucureștiului interbelic, 
știu că ati fost legat prin frumoase 
și trainice prietenii de multi colegi.

— Nu putini sint colegii de scoală 
cu care am păstrat raporturi frățești, 
relații de prietenie sinceră si de a- 
dinc respect, cu care trăiam intens 
bucuria revederilor, evocam ucenicia 
comună, ne informam asupra preo
cupărilor, confruntam idei si păreri. 
Printre aceștia trebuie să-l amintesc 
in primul rînd pe regretatul Alexan
dru Ciucurencu. deoarece în viata 
mea n-am avut alt prieten așa de 
bun si de sincer. A fost un mare 
artist și un om generos, ne-am iubit 
și ne-am stimat reciproc. Dialogul 
nostru l-a curmat doar moartea sa, 
cum o dovedesc și scrisorile de la el. 
Eram legat prin amiciții frumoase si 
de Constantin Baraschi. cu care am 
început să expun la Salonul oficial 
de la Ateneu, de Borgo Prund, care 
a fost unul dintre sculptorii noștri 
cei mai profunzi, de loan Grlgore 
Popovicl, sculptor al unei rar întâl
nite fervori, de Gheorghe Anghel. 
care la București a fost printre prie
tenii mei cei mai apropiațl.

— In întinsa dv. activitate, preo
cuparea pentru sculptura monumen
tală s-a impus ca o constantă defi- 
rțitojâe.

— Primul la care am lucrat a fost 
Monumentul Aviatorilor din Bucu
rești. Datorită sprijinului de care se 
bucura, in ciuda participării unor 
artiști de valoare, concursul a fost 
cîștigat — cu un proiect minuscul — 
de Lydia Kotzebue. Istoricii de artă 
au observat că dînsa n-a lucrat ni
mic. nici înainte, nici după acest 
concurs. Atunci cind s-a pus. de fapt, 
problema realizării monumentului, a 
fost nevoită să-și caute un colabo
rator. Maestrul Jalea m-a recoman
dat pe mine. Am fost pus. astfel, in 
situația de a elabora un monument 
important, pretențioș. Foarte mic. 
proiectul mi-a lăsat libertatea unei 
complete reelaborări. Terminind. de 
pildă, figurile de la bază la proporții 
monumentale, am fost nevoit să mo
delez la dimensiuni si în forme cu
venite figura principală, a zburăto
rului. elaborînd de fapt o nouă ma
chetă. Cu totul diferită a fost situa
ția Monumentului Horea. Cloșca și 
Crișan din Alba Iulia, unde am avut 
deplina libertate a compoziției, 
bucurîndu-mă în acest sens de în
crederea deplină a arhitectului O. 
Mihăilțianu. cu care am colaborat. 
Monumentul s-a bucurat de elo
gii, dar pentru mine cea mai mare 
bucurie a fost să aflu că, vizitind 
orașul Unirii, tovarășul Ceaușescu 
l-a apreciat în mod deosebit.

De altfel, eu cred că acest dome
niu, al artei monumentale, de for 
public, artă destinată cetății, cu
noaște si trebuie să cunoască in so
cietatea noastră socialistă o mare 
dezvoltare. Sîntem datori să privim 
Cu maximă răspundere făurirea ace
lor opere monumentale durabile in 
care poporul să-și recunoască istoria, 
eroii, luptele si victoriile care le-au 
încununat. Apropiata conferință va 
dezbate aprofundat, sint sigur, astfel 
de probleme.

în ce mă privește, simt o deosebită 
satisfacție că după eliberare am 
executat o serie de lucrări publice, 
în acest moment de bilanț nu-mi 
pot însă ascunde regretul că n-am 
avut ocazia de a elabora o lucrare 
cu adevărat monumentală la Oradea, 
în conceperea și înălțarea căreia să 
folosesc energia mea creatoare. în
treaga mea experiență artistică. în 
ciuda virstei si a stării sănătății, mă 
gindesc si azi. cu o vie dorință, la 
această lucrare.

— Ce alte planuri aveți ?
— Aș mai dori să fac atitea !... Vi

sez să fac lucrări cu o expresivitate 
concentrată, esențializate și spirituale, 
inspirate din trecutul mitologic al 
tării noastre, unde găsim o tematică 
atit de interesantă, de care. în timp, 
gindirea și simțirea mea s-au legat 
in chip indisolubil. Aș dori să am 
forța și timpul necesare pentru a 
evoca universul literaturii noastre. 
Avem o literatură minunată, avem 
opere literare cu înțelesuri adinei, 
pe care cred că le-aș putea inter
preta intr-o manieră personală, in
teresantă, nouă. Cred că nu-mi lip
sesc mijloacele pentru aceasta. 
M-am născut la Hunedoara, mi-am 
trăit tinerețea intr-o parte a Transil
vaniei unde românii alcătuiesc par
tea covîrșitoare a populației. Nu pot 
uita .figurile mindre de oădureni. 
coborînd de la munte. întipărite in 
mintea mea atît de adine, incit le-am 
folosit de multe ori in creația mea 
ca figuri de compoziție.

De fapt, poate este cazul să spun 
aici că am judecat întotdeauna oa
menii după calitățile lor. după ome
nia. sentimentele adevărate si valoa
rea lor. La noi frăția, prieteniile din
tre români și maghiari sint rodul 
cel mai normal al Îndelungatei con
viețuiri istorice, al dorinței comu
ne de mal bine. Ca unul care mi-am 
închinat viata sculpturii, am aspira
ția fierbinte, am credința că arta si 
cultura pot si trebuie să-i apropie 
pe oameni, să adincească și să îm
bogățească relațiile reciproce, să con
tribuie si să alimenteze climatul — 
atit de limpede si de categoric pre
zent in România — de afirmare ple
nară. liberă, a fiecărei personalități 
creatoare.

■— Ajunși aici v-as propune să vă 
referiți șl la scrierile dv.

— O parte au fost publicate Intr-o 
broșură, cu prilejul retrospectivei 
din 1965, unele în monografia din 
1977. altele în presa de limbă ro
mână si de limbă maghiară. Scriu st 
acum, despre unelte și materiale, des
pre sentimentele sculptorului, vesele 
și triste, așa cum se Succed ele fi
resc într-o viață de om. Îmi evoc 
deci propria existență de creator.
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In întreaga țară, peste două milioane de purtători 
ai cravatelor roșii cu tricolor au sărbătorit

„Ziua pionierilor" 
si încheierea anului

Telegrama adresată C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

școlaro

Duminică, 18 iunie, In întreaga țară, 
cei peste 2 200 000 purtători ai cra
vatelor roșii cu tricolor, toți copiii 
patriei au sărbătorit într-o atmosferă 
de entuziasm tineresc Ziua pionieri
lor și încheierea anului școlar.

Principala manifestare dedicată 
acestui eveniment, spectacolul-evo- 
care „Spre comunism pășim cuteză
tori", a avut loc în Capitala țării, la 
Monumentul eroilor patriei. La spec- 
tacolul-evocare au luat parte tova
rășii Emil Bobu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Virgil Cazacu, mem
bru al Comitetului Politie Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ion Dincă, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului municipal București 
ai P.C.R., Suzana Gâdea, ministrul 
educației și invățămîntului. Au luat 
parte, de asemenea, membri ai Bi
roului Consiliului Național al Orga
nizației pionierilor, ai Secretariatului 
C.C. al U.T.C., reprezentanți ai altor 
organizații și instituții centrale și 
municipale, un mare număr de spec
tatori, părinți ai copiilor.

Spectacolul-evocare a fost prece
dat de o impresionantă paradă a 
fruntașilor la Învățătură. După-amia- 
îâ au urmat activități organizate 
sub genericul „Bucuriile vacanței'* * : 
carnavaluri, spectacole și întreceri 
sportive în parcurile și bazele cultu
ral-sportive pionierești — „Cuteză
torii", „Cireșarii", „Titanii", „He
răstrău", „Drumul Taberei" ș.a.

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
Președintele Consiliului Prezidențial 
al R.P. Ungare, Pal Losonczi, a pri
mit. luni, delegația parlamentară ro
mână, condusă de Virgil Teodorescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări Na
ționale. Din partea tovarășului 
Nicolae Ceatlsescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a transmis cu acest prilej to
varășului Jănos Kâdăr, prim-secretar 
al C.C, al P.M.S.U., și tovarășului Pal 
Losonczi un cald salut, urări de să
nătate și fericire, de noi succese in 
opera de edificare a socialismului în 
Ungaria.

Mulțumind, tovarășul Pal Losonczi

PEKIN (Agerpres). — In capitala 
Chinei a avut loc ceremonia de do
liu, la care Hua Kuo-fen, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, premierul Con
siliului de Stat al R.P. Chineze, alți 
conducători de partid și de stat 
chinezi, mii de reprezentanți ai 
locuitorilor din Pekin au adus ulti
mul omagiu lui Go Mo-jo, membru 
al C.C. al P.C.C., vicepreședinte al 
Comitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Populari 
a R.P. Chineze, vicepreședinte al Co

• MUREȘ. în sala mare a 
Palatului culturii din Tg. Mureș 
a avut loc cea de-a opta ediție 
a tradiționalei manifestări „Zile
le muzicale tirgumureșene", la 
care participă artiști din țară și 
de peste hotare. Concertul inau
gural al Filarmonicii de stat din 
localitate a fost dirijat de Pierre 
Cao (Luxemburg) și a avut ca 
soliști pe tinăra pianistă Delia 
Popovici (București) și pe 
soprana Emilia Petrescu. 
(Gheorghe Giurgiu). • HUNE
DOARA. La Casa de cultură din 
Deva a avut loc trecerea în re
vistă a formațiilor de dans te
matic și modern de la casele de 
cultură și cluburile muncitorești 
din județ. S-au remarcat forma
țiile de dans tematic ale clubu
lui „Siderurgistul", Casei de 
cultură din Hunedoara și Casei de 
cultură din Hațeg. (Sabin Cerbu).
• SATU MARE. La Satu Mare 
s-a desfășurat sesiunea de co
municări și referate „Țara Oașu
lui pe făgașul civilizației socia
liste", în perspectiva alcătuirii 
unei ample monografii a acestei 
zone. (Octav Grumeza). • 
BRĂILA. „Omagiu muncii crea
toare" este genericul sub care 
la Tufești se desfășoară, în a- 
ceste zile, un ciclu de manifes
tări politico-ideologice și cultu
ral-educative. Actori ai Teatru
lui „Maria Filotti" din Brăila au 
prezentat, la Casa de cultură din 
Făurei, recitalul de poezie „Băl-
cescu, trăind". In 10 comune 
brăilene au avut loc spectacole 
ale formațiilor artistice în ca
drul etapei de masă a Festiva
lului național „Cîntarea Româ
niei". (Miroea Bunea). • ARAD. 
„Aradul pe treptele istoriei", 
„Caracterul militant al literatu
rii arădene", „Drumuri și popa
suri în Țara Mioriței", „Contri
buția Aradului la dezvoltarea 
științei și tehnologiei românești", 
„Dimensiunile umanist-patriotice 
ale gîndirii filozofice românești"

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 21, 

22 și 23 iunie. în țară : Vreme relativ 
răcoroasă, mai ales la începutul inter
valului. Cerul va fi temporar noros. Vor

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

Fi nai uri fierbinți în arenele sportive
Gimnastica românească își confir

mă din nou inalta clasă internaționa
lă. Participind la un mare concurs, 
găzduit de Palatul sporturilor din 
Șanhai în fața a peste 18 000 de spec
tatori, reprezentativele noastre au 
ocupat locuri de frunte printre cele 
opt echipe concurente ; fetele pe lo
cul al doilea (după R.P. Chineză), 
băieții locul al treilea (după R.P. 
Chineză și Japonia). Evident. Nadia 
Comăneci a fost din nou la înălțime, 
deși a evoluat ușor accidentată. Ceea 
ce ne face să sperăm că in octom
brie, la Strasbourg, echipa completă 
a României și Nadia se vor putea 
impune in campionatele mondiale.

Boxul, după insatisfacțiile de la 
mondialele seniorilor, ne aduce acum 
o undă de mulțumire prin patru ti
nerei destoinici. La campionatele 
europene de tineret, pugiliștii noștri 
Daniel Radu (la muscă) și Ion Joița 
(la semigrea) au cucerit centura de 
aur. iar Ștefan Imbre și Vasile Gir- 
gavu pe cea de bronz. In plus, „mus
ca" noastră a primit și distincția de 
„cel mai tehnic boxer al competiției". 
Așadar — cum spunea și antrenorul 
emerit Teodor Niculescu, cel ce i-a 
condus pe tineri la acest frumos bi
lanț european — apar mereu ele
mente talentate în boxul nostru, dar 
confirmă anevoie mai tîrziu din pri
cină că nu se muncește destul și or
ganizat la antrenamente.

(Urmare din pag. I)
100 miliarde dolari cheltuielile mili
tare — această măsură fiind adoptată 
tocmai în momentul cînd are loc se
siunea specială a Adunării Generale 
a Națiunilor Unite consacrată dezar
mării 1

Este evident că o asemenea evolu
ție este deosebit de dăunătoare, im
plică pericole din cele mai mari pen
tru pacea omenirii, prejudiciază grav 
perspectivele cursului firav spre co
laborare și înțelegere. O astfel de 
evoluție nu poate aduce problemelor 
internaționale nici un fel de rezol
vare, ci, dimpotrivă, le ascute și le 
agravează, întreține poziții ireconci
liabile, atrage în viitoarea conflicte
lor noi și noi state, creează teren 
pentru ingerințe, pentru amestecuri 
din afară în multiple forme. Practic, 
dobindesc noi posibilități de acțiune 
cercurile reacționare ostile destinde
rii, care urmăresc restabilirea domi
nației de tip colonialist sau neocolo
nialist. Firește că un asemenea curs 
nu este de natură să stimuleze pro
cesul de edificare a securității inter
naționale. dimpotrivă ridică piedici 
în calea acestuia — ceea ce s-a re
simțit și în rezultatele nesatisfăcă
toare cu care s-a încheiat conferința 
de la Belgrad. în același timp, linia 
confruntărilor și încordării nu poate 
favoriza reducerea activității mili
tare și, în general, dispariția treptată 
a blocurilor opuse — cerințe atit de 
importante ale destinderii și dezvol
tării libere a națiunilor — ci, dimpo
trivă, nu poate decît să vină în spri
jinul forțelor care acționează pentru 
perpetuarea acestora, pentru întări
rea politicii de bloc, cu consecințele 
negative cunoscute asupra indepen
denței și suveranității statelor.

Viața internațională traversează în 
desfășurarea ei un moment dificil — a- 
ceasta este realitatea. Iată de ce parti
dul nostru, secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în 
spiritul înaltei responsabilități față 
de destinele omenirii, subliniază că 
se impune să spunem deschis po
poarelor pină nu este prea tîrziu 
acest adevăr, nu pentru a le speria 
sau înspăiminta, ci pentru a le mo
biliza, pentru a le îndemna să acțio
neze mai energic spre a nu permite 
ea aeeste evoluții să continue sau să 
avanseze, să degenereze spre o re
suscitare a „războiului rece".

Nu trebuie uitat ce a însemnat pe
rioada „războiului rece" — una din 
perioadele cele mai nefaste, mai bla
mabile ale istoriei recente, perioadă 
cînd lumea se afla scindată profund 
in două lagăre opuse, care se înfrun
tau cu indîrjire, cînd suspiciunea, 
neîncrederea și animozitatea dominau 
toate planurile vieții internaționale — 

în cadru] spectacolului-evocare 
desfășurat in Capitală, participanții, 
în numele tuturor pionierilor, al co
piilor țării, au adresat o telegramă 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Noi, participanții la manifestarea 
politico-educativă pionierească, orga
nizată în Capitală cu prilejul Zilei 
pionierilor, se spune în telegramă, 
folosim și acest prilej pentru ca, in 
numele tuturor copiilor țării, să ex
primăm din toată inima conducerii 
partidului și statului, dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, mulțumirile cele 
mai fierbinți pentru minunatele con
diții de învățătură, muncă și viață 
create, pentru grija părintească ma
nifestată permanent față de formarea 
și educarea comunistă, patriotică, re
voluționară, prin muncă și pentru 
muncă a celor mai tinere vlăstare 
ale țării.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, că, avînd ca bază 
orientările din Programul partidului, 
prețioasele dumneavoastră indicații, 
Organizația pionierilor acționează cu 
hotărîre pentru cunoașterea, înțele
gerea și însușirea de către pionieri a 
politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, pentru edu
carea tuturor copiilor țării, români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, în spiritul dragostei fierbinți 
și al atașamentului profund față de 
patrie și popor, față de tradițiile re
voluționare ale eroicei noastre clase 
muncitoare, față de cauza Partidului 
Comunist Român.

cădea ploi de scurtă durată, mai ales 
în cursul după-amiezelor. Vînt mode
rat, Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 8 și 18 grade, iar maximele 
între 20 și 30 grade. în București : Vre
me răcoroasă la început, apoi în în
călzire. Cerul va fi temporar noros. 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt 
moderat. Temperatura în creștere ușoa
ră la sfîrșitul intervalului.

Handbalul și-a fixat campionii și 
la băieți. La fete, se știa, titlul a re
venit și in acest an Universității Ti
mișoara. La băieți, dinamoviștii s-au 
prezentat în ultima lor partidă (alt
fel un derby, cu Steaua) avind și ei 
titlul în buzunar. Au avut însă și 
ambiția să cîștige ; au ciștigat (18— 
13) după un meci dur, poate prea 
dur și prea nervos. Totuși. în jo
cul acestor două fruntașe (în care 
un singur handbalist s-a situat la ni
velul renumelui său : Cornel Penu) 
am regăsit toate slăbiciunile din 
jocurile echipei naționale la campio
natul mondial din Danemarca. Și 
atunci întrebăm — pe bună drep
tate și bine intenționați — cînd îm
bunătățim ceea ce mai de mult tre
buia îmbunătățit radical în handba
lul nostru ?

Popicele — sport care la noi are 
poate cea mai largă bază de masă 
după fotbal — desemnează, drept 
campioane ’78 echipele Laromet 
București (la feminin) și Aurul Baia 
Mare (la masculin). Ambele reedi
tează succesul din anul trecut. Este 
bine de reținut că ele s-au impus 
in campionate de regularitate (cu 40 
de echipe și peste 30 000 de jucători 
legitimați — băieți și fete), ceea ce 
înseamnă că este vorba de o ade
vărată mișcare de masă a îndrăgos- 
tiților de acest sport, despre care de 
obicei scriem atit de puțin.

relațiile politice, schimburile econo
mice și culturale, contactele umane. 
Ar putea, oare, popoarele să, accepte 
o revenire la acele vremuri de tristă 
amintire 1 Linia încordării, a con
fruntărilor nu poate sluji decît pes
cuitorilor in ape tulburi, forțelor 
reacționare, cercurilor imperialiste, 
colonialiste și neoeolonialiste care ar 
dori să oprească cufsul progresist al 
istoriei, să dezbine și să domine po
poarele, să le submineze eforturile 
consacrate consolidării independenței, 
înfăptuirii aspirațiilor lor de dezvol
tare multilaterală și de sine stătă
toare.

CERINȚA FUNDAMENTALĂ: 
depășirea stărilor de încordare

Destinderea nu înseamnă 
autoliniștire. Recentele evo
luții ale vieții politice internaționale, 
care confirmă că aceasta nu urmează 
un curs rectiliniu, ci o linie sinuoa
să, contradictorie, cu momente de 
flux și reflux, fac necesară o înțele
gere corectă a conținutului și carac
terului procesului de destindere. 
Intr-adevăr, destinderea nu poate fi 
privită ca instaurarea de la sine, 
spontană a unei ambianțe generale 
trandafirii, care s-ar dezvolta tihnit 
și rțetulburat. Rezultat al luptei po
poarelor pentru depășirea perioadei 
„războiului rece", cursul spre des
tindere necesită, pentru a fi menținut 
și consolidat, intensificarea continuă 
a acestei lupte, impune acțiuni tot 
mai viguroase din partea popoarelor. 
Orice atitudine de autoliniștire și 
demobilizare, de nepăsare și legă
nare în iluzii ar fi dăunătoare, ar 
face cu atit mai dureroasă trezirea 
la realitate.

Vorbind despre faptul că destinde
rea a fost obținută prin luptă și pre
supune luptă, se impune întrebarea : 
în ce sens și în ce direcție să se des
fășoare aceasta ? Firește, nu în sen
sul de confruntare, de folosire a des
tinderii ca un înveliș al acțiunilor 
pentru extinderea zonelor de influen
tă ; dimpotrivă, în sensul luptei per
severente împotriva unor astfel de 
tendințe, pentru depășirea spiritului 
de confruntare, pentru a se crea cîmp

inistrul afacerilor externe al Republicii Coasta de Fildeș 
va face o vizită oficială în tara noastră

La invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe al Republicii

Cronica
Cu prilejul Zilei Aviației Republi

cii Socialiste România, duminică di
mineață au fost depuse coroane și 
jerbe de flori la Monumentul eroilor 
aerului din Capitală și la Monumen
tul lui Aurel Vlaicu din comuna 
Bănești, județul Prahova. In aceeași 
zi, la Cimitirul Belu din București 
au fost depuse coroane și jerbe de 
flori la mormintele lui Aurel Vlai
cu, Traian Vuia, Gheorghe Bănciu- 
lescu și Henri Coandă.★

Delegația militară chineză de prie
tenie, condusă de Liang Pi-ie, mem
bru al Comitetului Central al P. C. 
Chinez, locțiitor al șefului Direcției 
generale politice a Armatei populare 
chineze de eliberare, a fost primită 
in cursul zilei de luni la Comitetul 
județean P.C.R. Brașov. Oaspeții mi
litari chinezi au vizitat Muzeul de 
istorie șl Uzina de autocamioane din 
Brașov, Școala militară de ofițeri ac
tivi de artilerie antiaeriană și radio- 
locație „Leontin Sălăjan", precum și 
locuri istorice și obiective turistice.★

Luni a sosit în Capitală Abdul 
Aziz Abdo ad-Dali, noul ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al Re
publicii Democrate Populare a Ye
menului. ★

Luni dimineața, nava militară 
franceză „Suffren" a sosit în portul 
Constanta, unde efectuează o escală 
de curtoazie.

După sosire, comandantul navei, 
însoțit de un grup de ofițeri fran
cezi, a făcut vizite protocolare pri
marului municipiului Constanța, co
mandantului Marinei militare și co
mandantului Institutului de marină 
„Mircea cel Bătrîn" și au depus o 
coroană de flori la Monumentul Vic
toriei din Constanța.★

Luni după-amiază a părăsit Capi
tala guvernatorul Băncii Centrale a 
Republicii Turcia, Tayyar Sadîclar, 
care ne-a vizitat țara la invitația 
Băncii Române de Comerț Exterior.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a

Rugbiul mai are de disputat o eta
pă, dar este foarte probabil că titlul 
de campioană și-1 va adjudeca Farul 
Constanța — care, cîștigind duminica 
trecută la Birlad (16—6), păstrează 
un punct avans față de Steaua. Du
minica viitoare amîndouă joacă pe 
teren propriu, amîndouă, cu șanse de 
«țișțig.. După o scurtă vacanță, rug- 
biștii vor relua pregătirile for aspre 
— pentru că îi așteaptă un nou cam
pionat, pentru că în septembrie echi
pa națională va avea o misiune di
ficilă în turneul prin Marea Britanie.

Fotbalul, cu toate că și-a încheiat 
unele socoteli, se menține în strin
gentă actualitate.

Laureatele ’78 se cunosc. Steaua 
campioană, F.C. Argeș — vicecam- 
pioană, Poli Timișoara — medalia de 
bronz. Să le felicităm și noi și să le 
aducem cuvintele de laudă ce se cu
vin Cezarului. Măcar acum, fiindcă 
mai apoi nici nu vor avea vreme să 
bea pe săturate <jin șampania bucu
riei. Cupele europene bat la ușă și, 
se știe, reprezentantele noastre au 
viață grea în aceste competiții, din 
care se aleg îndeobște doar cu blas
femii. Dar, poate, de data aceasta 
să fie altfel.

Joi, în Capitală, se va consuma și 
ultimul act din „Cupa României". 
Pînă la urmă au rămas să joace cu 
„Cupa" pe masă cîștigătoarea de 

liber tot mai larg colaborării, Încre
derii, conlucrării în condiții de stimă, 
corectitudine și respect reciproc. 
Destinderea impune, cu alte cuvinte, 
abținerea de la orice act de natură 
să ducă la întărirea neîncrederii, 
sprijinirea pe toate căile a încrederii, 
înțelegerii, colaborării constructive.

Pentru a fi intr-adevăr trainic și 
profund, procesul destinderii trebuie 
să fie un proces larg, general, atot
cuprinzător : așa cum pacea este in
divizibilă, la fel este indivizibilă și 
destinderea. Ea nu se poate limita 
doar la relațiile reciproce dintre une
le sau citeva state, nu se poate cir
cumscrie doar la anumite zone. Este 

evident că realizările pe linia destin
derii și colaborării in anumite părți 
ale lumii nu ar putea avea trăinicia 
necesară dacă, în același timp, în 
alte zone s-ar accentua încordarea, 
s-ar urma linia înfruntărilor și con
flictelor.

Lumea de astăzi este o lume a in
terdependențelor și intercondiționări- 
lor : să ne reamintim, de pildă, cît 
de puternic s-a resimțit și în Euro
pa. în sensul unei creșteri acute a 
încordării, așa-numita „criză a ra
chetelor" din zona Caraibilor — si
tuată la mii de kilometri de conti
nentul nostru. Sau, la fel. de înrău
tățirea bruscă a climatului politic pe 
continent generată de punerea în a- 
lertă a bazelor militare N.A.T.O. din 
Europa în legătură cu războiul din 
Orientul Mijlociu din 1973. Or. și mai 
recent, cum norii acumulați în Afri
ca și-au aruncat umbra asupra con
tinuării procesului de edificare a 
securității europene. In repetate rîn- 
duri. tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind importanta deosebită pe 
care țara noastră o acordă destinde
rii și securității pe continent, a ară
tat că România concepe aceasta ca 
o componentă a unui proces gene
ral, ca o verigă spre lărgirea destin
derii și in alte zone ale globului. 
Iată de ce partidul nostru urmă
rește îndeaproape și își exprimă în
grijorarea față de orice recrudescen
ță a zonelor de conflict, se pronunță 
pentru soluționarea pașnică, pe ca
lea tratativelor politice a oricăror 

Coasta de Fildeș. Simeon Ake. va 
efectua o vizită oficială în România 
în perioada 23—27 iunie 1978.

zilei
fost condus de Vaslle Voloșeniuc, 
președintele B.R.C.E., de alte per
soane oficiale. Au fost de față repre
zentanți ai Ambasadei Republicii 
Turcia la București.★

A părăsit Capitala dl. Giulio San- 
tarelli, președintele regiunii Lazio — 
Italia, membru al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Italian, 
care, la invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. a făcut, împreună cu soția, o 
vizită în țara noastră. în cursul vi
zitei, oaspeții au avut consultări la 
Comitetul pentru Problemele Con
siliilor Populare, comitetele execu
tive ale consiliilor populare ale ju
dețelor Ilfov și Brașov și au vizitat 
obiective social-culturale și turistice.★

Luni au început în Capitală lucră
rile reuniunii internaționale cu tema: 
„Inventarul forestier național", or
ganizată sub egida Uniunii Interna
ționale a Organizațiilor de Cercetări 
Forestiere, in colaborare cu Institu
tul de cercetări și amenajări silvice 
din țara noastră. ★

Delegația orașului Istanbul, con
dusă de Ihsan Tekin, guvernatorul 
orașului, care ne-a vizitat țara la 
invitația Consiliului popular al mu
nicipiului București, a părăsit, luni 
după-amiază, Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții turci au fost conduși de Ion 
Dincă, președintele Comitetului Exe
cutiv al consiliului popular munici
pal, primarul general al Capitalei, de 
alte persoane oficiale.

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

(Agerpres)

A apărut 
„Revista de istorie" 

nr. 5/1978

anul trecut, Universitatea Craiova 
(în semifinale 2—0 cu Politehnica 
Iași), și Olimpia Satu Mare (1—0 cu 
F.C. Argeș, după prelungiri). Da- 
ți-mi voie să cred că finala nu e ju
cată — finală pe care numeroșii 
amatori din tară așteaptă s-o vadă, 
in direct, și pe micul ecran.

Așteptăm finala Cupei noastre, aș
teptăm și finala mondială. Nici aici 
nu se întrevede cîștigătoarea. Ea se 
va numi, aproape sigur, ori Italia, 
ori Olanda, ori Argentina, ori Bra
zilia. Dar care 1

G. MITRO1

tv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10,00 Antologia filmului pentru copii și 

tineret : Charles Chaplin
11,00 în alb și negru : Slowly (I) 
11,50 Muzică populară

PROGRAMELE 1 ȘI 2 
în jurul orei 12,00 — Transmisiu

ne directă din Miercurea Ciuc : 
Adunarea populară organizată cu 
prilejul vizitei de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist itomân, președintele Repu
blicii Socialiste România, în ju**  
dețul Harghita

16,00 Telex
16,05 Campionatul mondial de fotbal : 

Italia — Austria

probleme dintre state, din oricare 
parte a lumii.

Imperativul lucidității și 
intensificării luptei po
poarelor. Pornind de faptul că 
depășirea fenomenelor de încordare 
constituie imperativul arzător al mo
mentului actual, partidul nostru 
subliniază că revine oamenilor de 
stat, conducătorilor politici, guver
nelor să dovedească maximum de 
spirit constructiv, să manifeste res
ponsabilitate și luciditate, să facă 
auzit glasul rațiunii. Aceasta este o

obligație fundamentală a fiecărui 
conducător politic, a fiecărui om de 
stat fată de propriul popor si față 
de întreaga umanitate.

In acest sens, are o impor
tanță deosebită să se acțione
ze în mod perseverent pentru 
dezvoltarea colaborării și cooperării 
largi între toate statele, pe toate pla
nurile — economic, cultural, tehnico- 
științific și în alte domenii — pe baze 
reciproc avantajoase. Totodată, însăși 
viața subliniază rolul esențial pe care 
îl au în promovarea colaborării și 
îmbunătățirea climatului politic con
tactele bilaterale, convorbirile între 
conducătorii de state, purtate în spi
ritul înțelegerii și respectului reci
proc, precum și participarea activă, 
pozițiile și inițiativele constructive in 
cadrul forurilor internaționale, al Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
găsirea, prin eforturile comune ale 
tuturor statelor, mari și mici, unor 
soluții corespunzătoare la marile pro
bleme ale zilelor noastre, potrivit in
tereselor popoarelor, ale cauzei păcii.

în același timp, o uriașă răspun
dere incumbă direct popoarelor. 
Astăzi, mai mult ca oricînd, popoarele 
sînt chemate să întreprindă tot ce le 
stă în putință pentru a opri evolu
țiile negative, pentru a împiedica 
agravarea climatului politic mondial, 
pentru a determina și a impune pre
valarea orientărilor constructive in 
viata internațională, pentru a asigura 
dezvoltarea întregii omeniri în con
diții de pace și securitate.

Ședințe ale unor comisii 
permanente C.A.E.R.
In perioada 13—16 iunie 1978 a 

avut loc. Ia Mangalia — Neptun. șe
dința a 76-a a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de ma
șini.

Comisia a examinat sarcinile ce 
rezultă din hotăririle Comitetului 
Executiv al consiliului, desfășurarea 
lucrărilor pentru coordonarea planu
rilor economiilor naționale ale țări
lor membre ale C.A.E.R. pe 1981— 
1985 în domeniul construcțiilor de 
mașini, măsurile eficiente pentru 
lărgirea cooperării în producția pie
selor și subansamblelor, propuneri 
de specializare și cooperare în pro
ducția pieselor de completare, sub
ansamblelor, accesoriilor și dotărilor 
tehnologice ale masinilor-unelte pen
tru așchierea metalelor.

Ședința Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru construcții de ma
șini a avut loc într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă.★

La Mamaia au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a 34-a ședințe a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru folosirea 
energiei atomice în scopuri pașnice.

Comisia a examinat problemele 
care decurg pentru ea din protocoa
lele Comitetului Executiv al consi
liului, în special acțiunile incluse în 
proiectele programelor speciale de 
colaborare pe termen lung, și a adop
tat graficul pregătirii convențiilor co
respunzătoare de colaborare. Au fost 
examinate, de asemenea, direcțiile co
laborării tehnico-științifice a țărilor 
membre ale C.A.E.R. pe perioada 
pînă în anul 1990 ; organizarea cola
borării în efectuarea de cercetări 
științifice în domeniul fuziunii ter
monucleare ; colaborarea în domeniul 
producției de instalații de accele
rare ; organizarea unei expediții 
științifice a țărilor membre ale 
C.A.E.R., Interesate, pentru studierea 
radioactivității Dunării etc.

Ședința comisiei, la care au parti
cipat delegații din țările membre ale 
C.A.E.R., precum și reprezentanți ai 
unor organizații internaționale ale 
țărilor socialiste, s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie. înțele
gere reciprocă deplină și colaborare.

Sosirea delegației 
Grupului parlamentar 

de prietenie 
Turcia - România

Luni seara a sosit In Capitală o 
delegație a Grupului parlamentar de 
prietenie Turcia — România, condusă 
de Mehmet Unaldi, vicepreședinte al 
Senatului, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie Turcia — 
România, care face o vizită în țara 
noastră. Din delegație fac parte Er- 
gun Ertem, senator, vicepreședinte al 
grupului, Iskan Azizoglu, Ata Bodur 
și Ihsan Kabadayi, senatori. La so
sire, pe aeroportul Otopeni, delega
ția a fost salutată de loan Ceterchi, 
președintele Consiliului legislativ, 
președintele Grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Româ
nia, — Turcia, de membri ai grupu
lui,, alte, persoane oficiale. Au fost 
prezenți Nahit Ozgtir, ambasadorul 
Turciei la București, membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

17,35 Melodii populare
In Jurul orei 17,45 — Transmisiu

ne directă din Tirgu Mureș : Adu
narea populară organizată cu pri
lejul vizitei de lucru o tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, in județul Mureș

19,30 Telejurnal
20,25 Seară de teatru : „Acolo, depar

te..." roman dramatic de Mircea 
șteîănescu. Regia și adaptarea TV : 
Mlhai Berechet.

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL 2

20,25 Film serial pentru copii : Don 
Quljote. Episoadele 3 și 4

21.15 Școala contemporană
21,40 Telex
21,45 Viața economică
22.15 Muzică de cameră. Beethoven — 

piese pentru pian la patru mtlni

Spiritul constructiv, con
stantă a politicii României 
SOCialiSte. lumina acestui co
mandament suprem, apare și mai 
pregnant în relief consecventa cu 
care a acționat și acționează Româ
nia socialistă pentru afirmarea spi
ritului cohstructiv pe arena mondia
lă. pentru continuarea, consolidarea 
și adincirea destinderii. Țara noas
tră s-a pronunțat și se pronunță în 
modul cel mai ferm și desfășoară o 
intensă activitate politică pentru a 
se pune capăt înfruntărilor si stări
lor de încordare. Prin glasul secre
tarului general al P.C.R., președin
tele republicii, partidul si statul 
nostru subliniază stăruitor necesita
tea de a se trece la discutarea pro
blemelor internaționale care fac 
obiectul litigiilor, pentru soluționarea 
lor in concordanță cu interesele po
poarelor. ale cauzei păcii.

In același timp, prin întreaga sa 
politică externă, România se pro
nunță și acționează in spiritul coexis
tentei pașnice, dezvoltînd amplu re
lațiile cu toate statele lumii, indife
rent de orinduirea social-politică. Pe 
bună dreptate s-a apreciat recenta 
vizită în Marea Britanie a președin
telui Nicolae Ceaușescu ca un exem
plu edificator, cu valoare generali
zatoare, pentru faptul că două țări 
deosebite ca sistem social și aparți- 
nînd unor grupări politico-militare 
diferite pot dezvolta ample relații de 
colaborare, atunci cînd se pornește 
de la principiile egalității depline și 
respectului reciproc. Fără îndoială, 
multiplicarea pe scara cea mai largă 
posibilă a unor asemenea raporturi 
ar crea o bază solidă destinderii ge
nerale, ar făuri o țesătură densă de 
raporturi pe cele mai diferite tă- 
rîmuri, ar duce la eliminarea mani
festărilor de neîncredere și animo
zitate, în interesul dezvoltării libere 
și progresului fiecărei națiuni.

Numai acționînd concomitent și 
perseverent pe aceste căi. mobili- 
zind toate eforturile pentru depăși
rea oricăror focare de încordare și 
conflict și soluționarea tuturor dife
rendelor sau problemelor internațio
nale pe cale pașnică, prin tratative 
și negocieri, numai promovînd o po
litică a dialogului larg, a dezvoltării 
unor relații multilaterale între toate 
statele se poate deschide cîmp amplu 
de realizare a securității și păcii pe 
întreg globul, de afirmare a relații
lor noi de colaborare prietenească 
între popoare, care să-și poată astfel 
concentra toate forțele și potenția
lul muncii pașnice, constructive, bu
năstării și fericirii lor.

Romulus CĂPLESCU

Delegația P. C. R. la Congresul al Xl-lea 
al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia 

a sosit la Belgrad
Luni după-amiază a plecat la Bel

grad delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Emil 
Bobu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
pentru a participa la lucrările celui 
de-al Xl-lea Congres al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia.

Din delegație fac parte tovarășii 
Mihai Telescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-secșetar al Comite
tului județean Timiș al P.C.R., și 
Nicolae Mihai, ambasadorul Republi
cii Socialiste România in R.S.F. Iu
goslavia.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Va-sile Mușat, secretar 
al C.C. al P.C.R.. de activiști de 
partid.

Un eveniment de importanta majora 
în viata Iugoslaviei socialiste

Iugoslavia socialistă trăiește am
bianța sărbătorească, de puter
nică însuflețire, generată de un e- 
veniment politic de cea mai mare 
însemnătate in viața popoarelor 
țării : Congresul al Xl-lea al U.C.I., 
ale cărui lucrări vor începe astăzi, 
in moderna „Sală a congresului", 
construită recent in cadrul comple
xului arhitectonic al centrului de 
conferințe „Sava". Pe edificiile pu
blice de pe marile artere belgră- 
dene au fost arborate drapelele de 
partid și de stat, 
flancînd panouri 
cu urări de salut 
adresate delegați
ilor la con
gres.

Forumul suprem al comuniștilor 
iugoslavi a fost precedat de con
gresele ce au avut loc in cele șase 
republici și de conferințele din 
provinciile autonome, care au fă
cut bilanțul activității desfășurate 
pe planul vieții politice, economice 
și sociale de la ultimul congres și 
au desemnat candidații pentru or
ganele de conducere ale U.C.I. Așa 
cum au apreciat documentele con
greselor și conferințelor din repu
blici și din provinciile autonome, 
in perioada care a trecut au fost 
obținute importante progrese in 
dezvoltarea forțelor de producție, 
s-au înregistrat sporuri substanțiale 
intr-o serie de ramuri ale econo
miei. Au fost construite in acești 
ani numeroase obiective industria
le, instituții sociale, de invățămint 
și cultură, toate acestea conducind 
la creșterea nivelului de trai al 
oamenilor muncii. Aceste realizări 
sint cu atit mai eficiente — se sub
liniază aici — cu cit ele au fost

Corespondență din Belgrad

Vizita delegației parlamentare 
române în R. P. Ungară

Funeraliile lui Go Mo-jo

ta '

Au fost de față Djordje Popovici, 
însărcinat cu afaceri ad-incerim al 
R.S.F. Iugoslavia la București, mem
bri ai ambasadei. ★

în aceeași zi, delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Emil Bobu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a sosit la Belgrad.

Delegația a fost intîmpinată și sa
lutată de Munir Mesihovici. membru 
al Comitetului Executiv al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I., de Raif Dizdare- 
vici, președintele Prezidiului Repu
blicii Socialiste Bosnia și Herțego- 
vina, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Belgrad. Nicolae Mihai, și 
membri ai ambasadei,

(Agerpres)

obținute în condițiile unor eforturi 
susținute pentru stabilizarea acti
vității economice, afectată de con
secințele crizei economiei mondi
ale.

In cadrul unei intilniri cu cores
pondenții presei străine — prezenți 
in mare număr în aceste zile la 
Belgrad — și cu reprezentanți ai 
presei iugoslave, Aleksandar Grll- 
cikov, secretar in Comitetul Exe
cutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I., 
a subliniat că in centrul atenției 

Congresului al 
Xl-lea vor sta 
problemele creș
terii rolului U- 
niunii Comuniști
lor din Iugosla

via in desfășurarea intregii vieți 
politice, economice și sociale, ale 
perfecționării sistemului politic și 
armonizării sale cu transformările 
survenite după adoptarea noii Con
stituții și a Legii cu privire la 
munca asociată, in vederea dezvol
tării continue a autoconducerii so
cialiste, a întăririi frăției și unității 
popoarelor și naționalităților, a con
solidării națiunii socialiste iugo
slave.

Lucrările congresului vor fi inau
gurate prin Raportul pe care il va 
prezenta tovarășul losip Broz Tito.

Așteptat cu viu interes de comu
niști, de popoarele Iugoslaviei ve
cine și prietene, Congresul al Xl- 
lea este menit să deschidă, prin 
dezbaterile și hotăririle pe care le 
va adopta, noi și largi perspective 
dezvoltării multilaterale a țării, 
înaintării ei pe calea socialismului.

Dumitru ȚINU

a transmis tovarășului Nicolae 
Ceausescu calde urări de sănătate si 
fericire, iar poporului român de 
prosperitate si noi succese în reali
zarea marilor obiective ale construc
ției socialiste în România.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prietenie, 
a fost prezent ambasadorul român la 
Budapesta, Victor Bolojan.

în continuarea vizitei pe care o e- 
fectuează în R.P. Ungară, delegația 
parlamentară română a fost oaspete 
al județului Haidu-Bihar si orașului 
Debrețin. La Debrețin, delegația par
lamentară română a depus o coroană 
de flori la mormîntul eroilor români 
căzuți pentru eliberarea Ungariei.

mitetului Național al Consiliului 
Consultativ Politic Popular, președin
tele Academiei de Științe a Chinei, 
personalitate marcantă a vieții poli
tice și culturale chineze.

Apoi. în cadrul unei adunări me
moriale. Den Siao-pin, vicepreședinte 
al C.C. al P.C.C., vicepremier al Con
siliului de Stat, a evocat personali
tatea lui Go Mo-jo.

Cenușa defunctului urmează, potri
vit dorinței sale, să fie răsnindită pe 
cîmpiile brigăzii de producție Taciai.

sint citeva din temele acțiunilor 
organizate, la Arad, in cadrul 
„Zilelor universității cultural- 
științifice". (Constantin Simion). 
• IAȘI. în comuna Cucuteni s-a 
desfășurat cea de-a 9-a ediție a 
tradiționalei manifestări de e- 
vocare istorică „Cucuteni-5000". 
La Muzeul teatrului din Iași a 
avut loc, in cadrul ciclului „Du
minicile muzicale", un medalion 
„Frantz Schubert", prilejuit de 
comemorarea a 150 de ani de la 
moartea compozitorului. Galerii
le „Cupola" găzduiesc o expozi
ție personală a pictorului ieșean 
Adrian Podoleanu. (Manole 
Corcaci). • CARAȘ-SEVERIN. 
Manifestarea dedicată aniversă
rii a 1825 de ani de atestare do
cumentară a stațiunii balneocli
materice din sudul Banatului. 
Băile Herculane. festivalul cul
tural-artistic „Hercules ’78". a 
oferit oamenilor veniti la odih
nă și tratament si localnicilor un 
bogat program de acțiuni cultu
ral-educative. intre care specta
colul „Stăpîni si harnici fău
rari". urmat de deschiderea, in 
holul hotelului „Hercules", a 
celui de-al 6-lea salon in- 
terjudețean de fotografii ar
tistice pe teme de etnografie 
și turism. (Nicolae Cătană). • 
RM. VILCEA. Istorici si cer
cetători din județele Dolj, Gorj, 
Olt, Alba, Dîmbovița, Ialomița, 
Sibiu și Bihor au participat la 
o sesiune de comunicări și re
ferate pe tema „2050 de ani de 
la crear.ea statului dac centrali
zat și independent". (Ion Stan- 
ciu). • ARGEȘ. Colectivul dra
matic de amatori al Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Pitești a prezentat o nouă 
premieră cu piesa : „Un dar 
pentru imperiu" de Toma Bio- 
lan și Corneliu Poenaru. La Casa 
de cultură din Cîmpulung a a- 
vut loc un simpozion pe teme 
ale protejării mediului înconju
rător. (Gheorghe Cîrstea).



SCÎNTEIA — marți 20 iunie 1978

Puternic ecou internațional ai vizitei
tovarășului Nicolae Ceaușescu și a tovarășei

Elena Ceaușescu in Marea Britanie
Urmărită cu un viu interes de opinia publică și 

presa din numeroase țări ale lumii, vizita de stat 
efectuată de președintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu. în Marea Britanie, la invitația 
reginei Elisabeta a Il-a și a ducelui de Edinburgh, 
continuă să înregistreze un puternic ecou internațio
nal. Comentariile presei, radioului, televiziunii și ce
lorlalte mijloace de informare în masă din țări si
tuate pe toate continentele sînt unanime în relevarea 
faptului că, paralel cu semnificațiile profunde pentru 
dezvoltarea relațiilor bilaterale româno-britanice, cit 
și pe planul vieții internaționale, vizita președintelui

Londra, de cătreAstfel, sub titlul „Vizita pre
ședintelui României în Anglia", ziarul 
„NODON SIN'MUN", organul Parti
dului Muncii din Coreea, informează 
despre convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și primul ministru 
James Callaghan, precum și despre 
semnarea Declarației comune româno- 
britanice.

Informînd despre vizita în Marea 
Britanie a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu. precum și despre înche
ierea unor acorduri de colaborare 
economică de lungă perspectivă. CO- 
TIDIANELE UNGARE au relevat 
că, în cadrul Declarației comune 
româno-britanice, părțile și-au ex
primat convingerea asupra necesită
ții „de a se depune noi eforturi pen
tru ca în politica internațională 
cursul colaborării pașnice să devină 
ireversibil".

Presa luxemburgheză, posturile de 
radio și televiziune din Luxemburg 
inserează numeroase știri și comen
tarii în legătură cu vizita. Intr-un 
amplu comentariu, cotidianul catolic 
„LUXEMBURGER WORT" scrie : 
„Există două feluri de vizite : pro
tocolare, în care accentul se pune pe 
etichetă, și vizite politice. Vizita 
domnului președinte Nicolae 
Ceaușescu în Anglia intră în cea 
de-a doua categorie, avînd chiar un 
foarte înalt caracter politic. Pre
ședintele Nicolae Ceaușescu s-a 
bucurat de o primire foarte priete
nească. Englezii au o adincă simpa
tie pentru înțelepciunea politică do
vedită de România sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu".

O relatare amplă asupra vizitei 
?ublică și cotidianul austriac „DIE 

RESSE", în care se remarcă faptul 
că înaltele onoruri cu care a fost în- 
tîmpinat președintele Ceaușescu la 
Londra constituie „o recunoaștere și 
o apreciere a liniei politicii externe 
independente a României".

în articolul „O colaborare necesa
ră", ziarul italian „IL POPOLO" co
mentează că „vizita la Londra a 
președintelui Nicolae Ceaușescu nu 
constituie numai un eveniment is
toric pe plan ptotbfcolar —: fiind 
pentru prima oară cînd șeful unui 
stat socialist este primit cu onoruri 
deosebite în capitala britanică — 
dar este, mai ales, o nouă afirmare 
a politicii de deplină suveranitate, 
inclusiv economică, urmată cu tena
citate de guvernul de la București. 
Printre motivele vizitei se numă
ră și dorința unei dezvoltări ge
nerale a colaborării tehnice și 
industriale între cele două țări.

Convorbirile de la Londra, care 
urmează lungii si fructuoasei misiuni 
a președintelui Ceausescu în Asia, 
reconfirmă astăzi voința Bucu- 
restiului de a-si garanta. într-un 
moment internațional dificil, propria 
independentă.

în articolul său intitulat „Străda
niile unui patriot", ziarul finlandez 
„UUSI SUOMI" scrie : „Ca șef de 
stat al României. Nicolae Ceaușescu 
a condus personal raporturile tării 
sale cu celelalte state. în afara ga
rantării neatirnării tării. Nicolae 
Ceausescu a căutat să facă România 
cunoscută în lume, să ridice autori
tatea acesteia.

Nicolae Ceaușescu a subliniat în
tr-un mod energic : Sînt comunist 
de la 16 ani. dar sînt român de la 
naștere.

în gindurile acestui patriot energie 
se conturează acum visul unei 
Românii bogate și moderne. Pentru 
crearea acesteia trebuie independen
tă. relații bune internaționale și 
multă muncă. Președintele citează 
deseori în cuvîntările sale versuri cu 
un puternic continui patriotic, care 
de altfel au reprezentat lectura lui 
preferată încă din anii de scoală".

Săptămînalul atenian „POLITIKA 
THEMATA" publică. la rubrica 
„Personalități politice", un portret 
al șefului statului român. în care se 
afirmă : „Luna trecută, președintele 
României, domnul Nicolae Ceaușescu, 
a fost oaspetele președintelui Hua 
Kuo-fen. in marea sală a Reprezen
tanților Poporului din Pekin. Săp
tămâna aceasta, conducătorul român 
a fost primit, la gara Victoria din

Plenara C. C. al
MADRID 19 (Agerpres). — In co

municatul publicat la încheierea 
plenarei C.C. al P.C. din Spania, 
care a avut loc la Madrid, se sub
liniază importanta procesului de de
mocratizare a vieții politico-sociale 
spaniole și se relevă că adoptarea 
noii Constituții va consemna lichida
rea legislației franchiste. Reprezen- 
tind rezultatul compromisului dintre 
principalele partide politice și con- 
ținind o serie de prevederi cu care 
P.C.S. nu este de acord. Constituția 
— se spune în comunicat — este in 
ansamblu acceptabilă pentru clasa 
muncitoare și alte pături ale socie-

Sesiunea Comitetului de Solidaritate al Ligii Arabe
KHARTUM 19 (Agerpres). — Co

mitetul de Solidaritate al Ligii Ara
be. întrunit la Khartum, și-a în
cheiat lucrările consacrate examină
rii rezultatelor consultărilor președin
telui Sudanului. Gaafar El-Nimeiri. 
în 15 state arabe. în calitate de pre
ședinte al comitetului, avînd misiu
nea de a acționa în direcția întăririi 
unității țărilor arabe și consolidării 
rindurilor acestora. A fost examina
tă. de asemenea, actuala situație din 
lumea arabă. La dezbateri au parti
cipat miniștrii de externe din Ara
bia Saudită. Kuweit. Emiratele Ara
be Unite. R.A. Yemen. Iordania și

regina Angliei,
Elisabeta a Il-a. Descrierea activi
tății politice si a ascensiunii copilu
lui muncitor de la Scomicesti — sat 
aflat la distanță de aproape două 
ore de mers cu mașina de Bucu
rești — atinge limitele unui întreg 
roman. Nicolae Ceaușescu si Româ
nia independentă au multi admira
tori si prieteni in Anglia, ca si in 
alte țări ale lumii. Primirea care i 
s-a făcut la Londra (și în urmă cu 
doi ani. la Atena) a constituit incă 
o dovadă a aprecierii pe care po
poarele o acordă oamenilor inde
pendenți".

Sub titlul „Președintele Ceaușescu 
la Londra — dezvoltarea cooperării 
anglo-române", ziarul marocan 
„L’OPINION" publică o corespon
dență de la Bristol, în care prezintă 
amplu importanta convențiilor de 
cooperare in diverse domenii, sem

„Președintele Nicolae Ceaușescu este 
apreciat ca om de stat de renume mondial, 
cu o experiență și influență recunoscute 

k pe plan internațional”
„Aveți mulți prieteni și admiratori în 
Anglia, ca și în celelalte țări ale lumii” 
„România joacă un rol semnificativ în 
viața politică, principiile pe care le 
promovează în relațiile cu alte state au 

dobîndit o largă afirmare în lume”

nate între România si Marea Brita
nie cu prilejul recentei vizite de stat 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu si a 
tovarășei Elena Ceausescu.

Continuînd să prezinte principalele 
momente ale vizitei de stat a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu in An
glia, rețeaua de televiziune CFCF- 
TV din Canada a transmis un pro
gram ^Pecial. care a cuprins secvențe 
înfătisînd pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa Elena 
Ceaușescu cu prilejul întîlnirilor și 
primirilor oficiale de la Palatul 
Buckingham, precum si alte momen
te ale vizitei în capitala Marii 
Britanii.

Programul a fost însoțit de un 
comentariu în care s-au reliefat di
ferite aspecte ale activității desfă
șurate de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
pe tărîmul relațiilor internaționale, 
evidentiindu-se faptul că România 
promovează o politică de largă coope
rare. bazată pe principiile dreptului 
internațional.

Ziarele din Iran au publicat co
mentarii elogioase privind vizita în 
Anglia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășei Elena 
Ceaușescu. „TEHERAN JOURNAL" 
relevă că „discuțiile cu primul mi
nistru englez s-au referit la o arie 
largă de probleme, cum sînt edifi
carea unui sistem de securitate și 
colaborare în Europa, dezarmarea, și 
in primul rînd dezarmarea nucleară, 
noua ordine economică internaționa
lă etc.". în continuare, ziarul face o 
trecere în revistă a relațiilor dintre 
țara noastră și Marea Britanie. subli
niind principiile unanim recuhoscute 
ale independentei. suveranității, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, care stau la 
baza acestora.

Ziarul „RASTAKHIZ", purtătorul 
de cuvînt al partidului de guvernă- 
mînt, arată, printre altele : „România 
întreține relații cu toate țările, indi
ferent de sistemul lor social-politic, 
și promovează o politică activă pe 
plan internațional. Ea deține o pozi
ție distinctă și joacă un rol semnifi
cativ în viața politică internaționa
lă". Cotidianul „KAYHAN INTER
NATIONAL" a publicat un editorial 
în care prezintă evoluția relațiilor 
României cu Anglia, interesul cu care

P. C. din Spania
tățli, deoarece recunoaște o serie de 
drepturi fundamentale ale poporului. 
De aceea, partidul comunist chea
mă întregul popor spaniol să spriji
ne Constituția în cadrul apropiatului 
referendum.

Referindu-se la Pactul de la 
Moncloa, C.C. al P.C. din Spania re
levă că el a avut în anumite dome
nii rezultate pozitive, dar, în același 
timp, nu a putut constitui cadrul de 
rezolvare a uneia din problemele 
principale care confruntă țara — 
șomajul. P.C. din Spania propune un 
plan extraordinar de combatere a 
șomajului.

secretarul general al Ligii Arabe, 
Mahmud Riad.

Comitetul de Solidaritate Arabă — 
se arată în comunicatul final al reu
niunii — l-a împuternicit ne pre
ședintele Gaafar El-Nimeiri să con
tinue eforturile menite să ducă la 
restabilirea solidarității arabe. Docu
mentul relevă necesitatea unor con
tacte bilaterale între statele membre 
ale comitetului cu celelalte state a- 
rabe pentru a ițetezi calea solidari
tății. Aceste contacte se vor baza pe 
rezoluțiile celor două reuniuni ara
be la nivel înalt de la Alger (1973) 
și Rabat (1974) — se spune în comu
nicat.

Nicolae Ceaușescu în Marea Britanie apare ca o nouă 
și strălucită solie de pace și colaborare a șefului sta
tului român, ca o magistrală contribuție la afirmarea 
viguroasă a patriei noastre în lume, la dezvoltarea 
largă a conlucrării reciproc avantajoase dintre po
porul român și celelalte popoare.

In ansamblul aprecierilor elogioase în legătură cu 
vizita și rezultatele ei, sînt scoase în relief concepția 
profund științifică, clarvăzătoare a președintelui 
Nicolae Ceaușescu în problemele vieții internaționale, 
rolul său determinant în elaborarea și transpunerea 
în viață a politicii externe principiale și constructive 
a României.

a fost așteptată vizita la Londra a 
șefului statului român, dorința re
ciprocă a celor două țări de a dez
volta relațiile lor economice si co
merciale, cooperarea în producție etc. 
Ziarul „BOURSE" scrie : ..Regina 
Angliei și primul ministru Callaghan 
au evocat personalitatea președinte
lui Nicolae Ceaușescu ca om de stat 
de renume mondial cu o expe
riență și influență recunoscute pe 
plan internațional". Același ziar 
a publicat articolul intitulat : „Con
cepția președintelui Nicolae Ceaușescu 
privind dezvoltarea rapidă a econo
miei românești".

RADIOTELEVIZIUNEA IRANIA
NA a informat zilnic, pe tot timpul 
desfășurării vizitei, despre aspectele 
mai importante ale acesteia, despre 
întîlnirile și convorbirile purtate, 
locurile vizitate etc. Jurnalele de 
actualități ale televiziunii iraniene au 

transmis imagini din programul vizi
tei, Însoțite de comentarii elogioase 
la adresa politicii externe a Româ
niei și a personalității tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Puternice ecouri continuă să fit îr- 
nească Vizita de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Marea Britanie 
în presa și la posturile de radiotele- 
viziune din țara-gazdă. în articolele 
lor, însoțite de fotografii, ziarele și 
revistele britanice înfățișează activi
tatea neobosită a președintelui Nicolae 
Ceaușescu pentru propășirea Româ
niei și dezvoltarea relațiilor ei de 
prietenie cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială. Este scoa
să în evidență contribuția personală 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
soluționarea marilor probleme inter
naționale, pentru instaurarea unui 
climat de pace și înțelegere între 
toate popoarele lumii.

Cotidianul „FINANCIAL TIMES" 
publică, sub titlul „Callaghan apre
ciază rolul României în Orientul 
Mijlociu", un articol în care arată 
că, la banchetul oferit în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 
„Callaghan a scos în evidență calită
țile de om de stat ale liderului ro
mân și rolul valoros pe care Bucu- 
reștiul l-a jucat in încercarea de a 
realiza un progres in reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu. Pre
mierul britanic sublinia, totodată, că 
vizita de stat a președintelui Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, in Marea 
Britanie și-a pus pecetea pe creșterea 
statornică a ariei relațiilor anglo-ro
mâne".

Informînd că întrevederile de Ia 
Londra dintre președintele Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și primul 
ministru James Callaghan „s-au axat 
pe problematica Orientului Mijlociu, 
Rhodesiei, Cornului Africii, Ciprului, 
securității europene, precum și a in
tensificării comerțului anglo-român, 
agenția REUTER comentează, la rîn- 
dul său : „Călătoria conducătorului 
român în Marea Britanie este a treia 
sa vizită importantă în ultimele două 
luni. Regina Elisabeta a Il-a a ținut 
să salute în cursul banchetului ofe
rit la Palatul Buckingham lupta eroi
că dusă de poporul român pentru 
independența sa".

agențiile de presă transmit:
0 delegație de activiști ai 

P.C R. condusa c’l; tovarășul Lucian 
Drăguț, prim-vicepreședinte al Con
siliului Central de Control Munci
toresc al Activității Economice și So
ciale, a făcut o vizită pentru schimb 
de experiență în U.R.S.S., la invi
tația C.C. al P.C.U.S. Delegația a a- 
vut convorbiri la C.C. al P.C.U.S., 
Comitetul Unional al Controlului 
Popular, Consiliul Central al Sindi
catelor Sovietice și Ministerul Finan
țelor al U.R.S.S. Membrii delegației 
au luat cunoștință, de asemenea, de 
experiența unor organizații de partid 
din întreprinderi industriale din ora
șul Leningrad. Delegația a fost pri
mită, la 19 iunie, de V. I. Dolghih, 
secretar al C.C. al P.C.U.S. A avut 
loc o convorbire caldă, tovărășească. 
A participat Gheorghe Badrus, am
basadorul țării noastre în Uniunea 
Sovietică.

Conferința Internaționala 
a Muncii. intervenția la sesiu
nea acestei conferințe. Cornelia Fili
nas. secretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., după ce s-a referit la nu
meroasele încălcări ale libertăților 
sindicale si drepturilor democratice

Revista „EMBASSY", destinată di- 
plomaților și oamenilor politici bri
tanici, reproduce pe coperta ultimu
lui său număr portretul în culori al 
președintelui Nicolae Ceaușescu. în 
interior, pe trei pagini, este inserat 
articolul : „Ceaușescu — un om de 
stat care vorbește lumii", în care se 
apreciază că „atunci cînd se va scrie 
istoria relațiilor internaționale din 
cea de-a doua jumătate a acestui 
secol, aceasta va fi caracterizată, 
între altele, de curajul de care au 
dat dovadă, șef ii unor state mai mici". 
„Realizarea importantă a președinte
lui Nicolae Ceaușescu, relevă revista, 
constă nu numai in faptul că a adop
tat o linie independentă, dar și in 
aceea că s-a arătat gata să se ocu
pe de o varietate de probleme cu 
adevărat de proporții internaționale". 
Revista citează pe președintele 
Nicolae Ceaușescu, care a expus clar 
poziția României în relațiile cu alte 
state : „Noi am promovat întotdeau
na o politică internațională fermă, de 
colaborare cu toate statele, indiferent 
de sistemul lor social".

Subliniind că România își înteme
iază constant relațiile externe cu toa
te statele lumii pe principiile depli
nei egalități în drepturi, respectării 
independenței și suveranității națio
nale, neamestecului în treburile in
terne, ajutorului reciproc și renun
țării la forță și la amenințarea cu 
forța, revista adaugă că „aceste 
principii au căpătat o largă recu
noaștere internațională. Președintele 
României acționează pentru promo
varea acestor principii în relațiile 
României, cu alte state, precum si 
pentru aplicarea lor în viata politică 
internațională". Același prestigios 
periodic de specialitate britanic pre
zintă în continuare poziția construc
tivă a României într-o serie de pro
bleme internaționale, cum sînt lupta 
împotriva colonialismului, dezarma
rea. securitatea europeană, situațiile 
de conflict din Orientul Mijlociu. 
Africa si din alte zone ale lumii, 
precum si contribuția valoroasă a 
președintelui României. tovarășul 
Nicolae Ceausescu, la eforturile de 
soluționare pe cale pașnică a acestor 
probleme.

„THE GUARDIAN" publică o am
plă relatare privind rezultatele rod
nice ale vizitei de stat efectuate de 
președintele Nicolae Ceausescu. îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
în Marea Britanie. Articolul, care 
este ilustrat cu o fotografie înfăti
sînd vizita oaspeților români la plat
forma industrială Bristol—Fi lton, 
scoate în evidentă aprecierile tovară
șului Nicolae Ceaușescu că acordu
rile la care., s-a aiuns în timpul vi
zitei constituie o dovadă concludentă 
a faptului că națiunile cu sisteme so
ciale diferite pot conlucra împreună 
în interesul reciproc, precum si al 
cauzei păcii si cooperării internațio
nale. „Marea Britanie si România, 
subliniază ziarul, consideră vizita de 
stat a președintelui României drept 
un sueces considerabil în interesul 
ambelor țări. în Declarația comună, 
cele două părți si-au exprimat preo
cuparea cu privire la fragilitatea 
procesului destinderii si au subliniat 
necesitatea intensificării eforturilor 
pentru a asigura ca acest proces să 
fie continuat pînă va deveni irever
sibil. Ele și-au exprimat dezamăgirea 
că rezultatele recentei reuniuni de la 
Belgrad au fost mai puțin satisfăcă
toare decît se aștepta. Ele au reafir
mat importanta aplicării integrale în 
practică, de către toate statele parti
cipante. mari si mici, a prevederilor 
Actului finalval Conferinței pentru 
securitate si cooperare în Europa".

„THE TIMES" scoate în evidență 
faptul că. în Declarația comună. 
România și Marea Britanie și-au ex
primat satisfacția în legătură cu in
tensificarea comerțului și cooperării 
dintre cele două țări și au reafirmat 
hotărîrea lor de a acționa pentru 
creșterea, pină in 1980, a volumului 
schimburilor comerciale anuale. în 
ambele direcții, de două ori și ju
mătate în comparație cu nivelul 
atins în 1974. După ce enumera 
acordurile și înțelegerile încheiate în 
timpul vizitei, ziarul menționează că 
Declarația comună semnată de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și 
premierul Callaghan scoate în evi
dență că vizita de stat a președinte
lui României va marca un pas im
portant în dezvoltarea relațiilor 
româno-britanice pe multiple planuri.

Posturile de radio și televiziune 
B.B.C. și I.T.N. au transmis, la rin- 
dul lor. comentarii ample în legătură 
cu semnificațiile profunde ale vizi
tei, evidențiind rezultatele deosebit 
de rodnice care încununează noul 
dialog româno-britanic la nivelul cel 
mai înalt.

în Africa de Sud si Rhodesia, a con
damnat cu hotărâre politica de discri
minare rasială, pronuntîndu-se pen
tru respectarea dreptului popoarelor 
la libertate si independentă, de a dis
pune suveran de soarta lor si a rea
firmat solidaritatea militantă a po
porului român cu lupta popoarelor 
din Africa de Sud. Namibia. Rho
desia.

Consultări sovieto-ame- 
riCUnO Pentru discutarea proble
melor legate de limitarea unor tipuri 
de activități îndreptate împotriva 
obiectelor cosmice, inclusiv a mij
loacelor si sistemelor pentru înfăp
tuirea unor astfel de activități, au 
avut loc la Helsinki, informează 
Agenția T.A.S.S.

La plenara conducerii 
P.C.G., Hermann Gautier, vicepre
ședinte al partidului, a prezentat 
raportul Prezidiului si al Secretaria
tului conducerii P.C.G. Președintele 
P.C. German. Herbert Mies, a infor
mat în legătură cu pregătirile în ve
derea Congresului Partidului Comu
nist German, care se va desfășura în 
luna octombrie, la Mannheim.

Președintele Franței l-a primit pe 
ministrul afacerilor externe al României

PARIS 19 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Franceze, Valery Gis- 
card d’Estaing, a primit luni după- 
amiază, la Palatul Elysee, pe minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. Stefan Andrei, 
care efectuează o vizită oficială în 
Franța la invitația ministrului aface
rilor externe. Louis de Guiringaud.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu. președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise un salut prietenesc 
și cele mai bune urări președintelui 
Franței. Mulțumind, președintele Va- 
lâry Giscard d’Estaing a rugat pe 
ministrul afacerilor externe să trans
mită tovarășului Nicolae Ceausescu 
un cald salut de prietenie, urări de 
noi succese și a evocat cu multă 
plăcere întîlnirile pe care le-a avut 
de-a lungul anilor cu președintele 
Republicii Socialiste România.

în cursul convorbirii s-a subliniat 
importanta dezvoltării în continuare 
a colaborării și bunelor relații exis
tente între România și Franța, in do
meniile politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, al învătămîntului 
și pe alte planuri, potrivit interesu

Ambasadorul României in Tanzania 
și-a prezentat scrisorile de acreditare
DAR ES SALAAM 19 (Agerpres). 

— Președintele Republicii Unite 
Tanzania. Julius K. Nyerere. a pri
mit pe Alexandru Calomfirescu, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii Socialiste 
România, care și-a prezentat scriso
rile de acreditare.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, 
au fost transmise un mesaj de prie
tenie adresat poporului tanzanian si

Sesiunea specială a Adunării Generale 
a O.N.U., consacrată dezarmării

• încheierea redactării Preambulului documentului final
• Propunerile concrete ale României reflectate sau încor

porate in textul convenit
NAȚIUNILE UNITE 19 (Agerpres). 

Lucrările sesiunii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. consacrate 
dezarmării au consemnat încheierea 
procesului de redactare a preambu
lului — prima dintre cele patru sec
țiuni ale documentului final.

Relevînd, în textul convenit, că 
securitatea — element nedisociabil al 
păcii — a fost întotdeauna una din
tre aspirațiile cele mai profunde ale 
omenirii, participanții subliniază că, 
astăzi, cînd acumularea de arme și 
îndeosebi de arme nucleare constitu
ie mai mult o amenințare decît o 
protecție pentru Viitorul omenirii, a 
sosit momentul să se renunțe la fo
losirea forței in relațiile internațio
nale și să se realizeze securitatea 
prin dezarmare, în cadrul unui pro
ces treptat, dar eficient, care să în
ceapă cu o reducere a nivelului ac
tual al înarmărilor.

Dacă nu i se pune capăt în toate 
domeniile, cursa înarmărilor va con
tinua să împovăreze cu o amenința
re din ce in ce mai grea pacea si 
securitatea internațională, însăși su
praviețuirea omenirii — continuă 
preambulul. Crearea de stocuri de 
armamente nucleare și clasice ame
nință să compromită eforturile vi- 
zînd înfăptuirea obiectivelor dezvol
tării. să ridice obstacole în calea 
instaurării unei noi ordini economice 
internaționale și să împiedice solu
ționarea altor probleme vitale care 
confruntă omenirea.

Progresele în domeniul destinderii 
și cele în domeniul dezarmării — 
se apreciază în continuare — se 
completează și se întăresc reciproc.

Preambulul relevă, între altele, 
lipsa de progrese în direcția înche
ierii unui tratat de dezarmare ge
nerală și totală, fapt care a făcut să 
nu poată fi eliberată nici o parte, 
cit de mică, din enormele resurse 
și energii materiale și umane risi
pite astăzi prin cursa înarmărilor, 
resurse care ar trebui puse în sluj
ba dezvoltării economice.

Statele membre ale O.N.U. — se 
evidențiază în continuare în pre
ambul — sînt pe deplin conștiente 
că popoarele lor sînt convinse că 
problema dezarmării generale și to
tale este de o importantă deosebită 
și că pacea, securitatea si dezvol
tarea economică și socială sînt ne- 
disociabile. Ele recunosc, în conse
cință, că obligațiile și responsabili
tățile ce decurg din această stare de 
lucruri sînt universale.

Ugo La Malta se retrage 
din viața politică. Ug0 
Malta, președintele Partidului Repu
blican Italian si unul din ..părinții 
fondatori" ai Republicii Italiene, azi 
în vîrstă de 75 de ani. a anunțat că 
se retrage din viata politică. Totodată, 
el a declarat că nu exclude o revenire 
pe scena politică în cazul cînd vor 
avea loc evenimente grave de natură 
să pună în pericol libertatea si inde
pendenta tării. Potrivit afirmațiilor 
sale, Italia cunoaște în prezent o 
situație gravă, din care nu va putea 
ieși decît prin „angajarea totală a 
tuturor forțelor politice ale tării". In 
cuvîntul rostit la Congresul national 
al P.R.I.. care si-a încheiat duminică 
lucrările. Ugo La Malfa a arătat că 
partidul republican dorește să contri
buie la ieșirea tării din criză alături 
de celelalte forte politice si sociale.

Rezultatele scrutinului 
din PerU. DuP^ numărarea a 98 
la sută din voturile exprimate dumi
nică, în cadrul alegerilor pentru con
stituirea unei Adunări Constituante 
în Peru, forțele de stînga dispun de 

lui ambelor popoare. în favoarea pă
cii. colaborării și securității în în
treaga lume. în acest sens, s-a subli
niat importanta vizitei pe care pre
ședintele Republicii Franceze urmea
ză să o efectueze în România.

S-a convenit, de asemenea, să aibă 
loc anual o întilnire între cei doi mi
niștri de externe pentru a discuta 
probleme privind dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țări și pro
bleme internaționale de interes co
mun.

în cursul întîlnirii a fost evocată 
însemnătatea dezvoltării schimburi
lor de păreri și informații între cele 
două state, a conlucrării dintre ele 
pe tărîmul vieții internaționale, pen
tru consolidarea cursului spre colabo
rare, pace și securitate în Europa, 
pentru adoptarea de măsuri concrete 
in domeniul dezarmării, pentru solu
tionarea pe cale politică, prin nego
cieri. a stărilor conflictuale din lume, 
pentru instaurarea în viața interna
țională a unor relații bazate pe res
pectarea independentei și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reciproc.

Intîlnirea a avut loc intr-o atmos
feră de cordialitate.

cele mai cordiale salutări si urări de 
sănătate si fericire personală pre
ședintelui Julius K. Nyerere.

Mulțumind pentru mesajul si ură
rile adresate, președintele Republicii 
Unite Tanzania a rugat să se trans
mită președintelui Republicii Socia
liste România admirația sa pentru 
politica externă activă promovată de 
tara noastră, pentru sprijinul acor
dat, personal, de președintele Nicolae 
Ceaușescu cauzei popoarelor africane.

Dacă obiectivul final al eforturilor 
tuturor statelor trebuie să rămînă 
dezarmarea generală și totală sub un 
control international eficace, obiecti
vul imediat este eliminarea perico
lului războiului nuclear si aplicarea 
de măsuri vizind încetarea cursei 
înarmărilor, inițierea unei mișcări 
în sens contrar și deschiderea căii 
spre o pace trainică, se arată in con
tinuare în preambul. Negocierile a- 
supra tuturor acestor probleme tre
buie fondate pe respectarea riguroa
să a scopurilor și principiilor Cartei 
Națiunilor Unite, rolul O.N.U. în do
meniul dezarmării fiind pe deplin 
recunoscut și tinîndu-se seama de 
interesul vital în acest domeniu al 
popoarelor din întreaga lume.

Pentru ca dezarmarea să devină o 
realitate este indispensabil să se 
treacă la o serie de măsuri speci
fice de dezarmare, convenite de co
mun acord a fi cele mai aplicabile 
într-un viitor apropiat. în același 
timp, trebuie elaborat un program 
global de dezarmare, care să ducă, 
pe etape, la dezarmarea generală și 
totală.

Textul preambulului la documen
tul final, elaborat în organul de re
sort al sesiunii, urmează să fie exa
minat acum la nivelul grupului de 
redactare, după care va fi prezen
tat. împreună cu celelalte părți com
ponente ale documentului. Adunării 
Generale spre adoptare.

în conformitate cu poziția ei prin
cipială, constructivă, în problemele 
dezarmării, afirmată cu deosebită 
claritate de conducătorul partidului 
și statului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, România a desfășurat o 
bogată activitate, atît ca membră în 
Comitetul pregătitor, cit și pe 
parcursul lucrărilor actualei sesiuni 
consacrate dezarmării, adueîndu-si o 
valoroasă contribuție la elaborarea 
preambulului, cît și a celorlalte sec
țiuni ale documentului final. Con
cepția și propunerile concrete ale 
țării noastre în legătură cu abordă
rile și principiile care trebuie să stea 
la baza viitoarelor eforturi și nego
cieri în sfera dezarmării și-au 
găsit reflectarea sau au fost încor
porate în preambulul documentului 
final, înscriindu-se ca un aport sub
stanțial, unanim apreciat, al Româ
niei la elaborarea unui document 
clar, angajant al sesiunii, care să 
permită inaugurarea unei noi etape 
in acest domeniu — era dezarmării 
reale, concrete.

31,41 la sută din sufragii. Alianța 
Populară Revoluționară Americană 
(A.P.R.A.) a obținut 35 la sută din 
voturi. Observatorii politici conside
ră că voturile obținute de forțele de 
stingă constituie „rezultatul cel mai 
important al scrutinului". Pe de altă 
parte, mai multe agenții de presă 
anunță că liderul Partidului Socia
list Revoluționar din Peru, gene
ralul Leonidas Rodriguez Figueroa, 
a fost expulzat din țară, după ce 
autoritățile l-au arestat, duminică, 
la Lima.

Reuniune interzisă. Aut°- 
ritătile franceze au interzis organi
zarea. la sfirșitul săptămînii trecute, 
a unei reuniuni internaționale a re
prezentanților unor partide de ex
tremă dreaptă, neofasciste si neona
ziste. ce ar fi urmat să aibă loc la 
un castel situat într-o suburbie a 
Parisului.

Succesele patrioților Zim
babwe. ^ntr"un interviu acordat 
televiziunii americane, Joshua Nko- 
mo. copreședinte al Frontului Patrio
tic Zimbabwe, a arătat că succesele 
obținute pînă în prezent, extinderea 
si intensificarea luptei împotriva re
gimului minoritar de la Salisbury 
îndreptățesc convingerea că Frontul 
Patriotic poate să obțină victoria în 
lupta de independentă națională în 
decurs de 10 luni.

DE PRETUTINDENI
• TELECOMUNICAȚII 

PRIN SATELIT.In 1^7, pat™ 
pagini de ziar au fost transmise, 
într-o singură secundă, între 
două ordinatoare situate de o 
parte și de alta a Atlanticului, 
cu un risc de eroare infinitezi
mală. Satelitul experimental de 
telecomunicații „Symphonie", 
utilizat în cursul acestei expe
riențe, va servi, în toamnă, 
pentru stabilirea legăturii între 
cent™i de cercetări în dome
niul telecomunicațiilor al socie
tății franceze I.B.M., situat la 
Gaude (în sud-estul Franței) și 
cel de la Gaithersburg (statul 
Maryland), intre Agenția spa
țială vest-germană din apropie
re de Miinchen și un alt ordi
nator american (Al Comsat), 
amplasat în apropiere de Wa
shington. Specialiștii sînt una
nimi în a afirma că noile ex
periențe — comportînd trans
miterea de date via satelit cu 
mare viteză — pregătesc tele
comunicațiile celui de-al treilea 
mileniu.

• PENTRU CA IMA
GINEA AȘTRILOR SĂ 
FIE MAI CLARA. Colabora
torii Institutului de chimie al 
Academiei de științe a R.S.S. 
Letone au pus la punct o sub
stanță care mărește considera
bil sensibilitatea peliculei de 
film sau fotografice. Acest lucru 
permite fotografierea unor cor
puri cerești în timpul nopții. Se 
știe că în cazurile în. care tre
buie fotografiați aștri înde
părtați și, deci, cînd trebuie să 
se procedeze la o mărire con
siderabilă a fotografiei, este 
deosebit de important ca sub
stanțele sensibile de pe peliculă 
să fie în stare deosebit de pură, 
orice impuritate putînd lua, 
astfel, pe fotografia mărită înfă
țișarea unei... comete. Noile 
materiale fotografice sovietice 
sînt utilizate pe scară largă de 
astrofizicieni atît pentru reali
zarea de fotografii de pe Terra, 
cît și din Cosmos.

• EXPORT DE APART
HEID. Zeci de familii din 
rîndul minorității albe din Re
publica Sud-Africană și Rho
desia se pregătesc să emigreze, 
anunță publicația „Sunday 
Times" din Johannesburg. Cau
zele acestui exoci sînt datorate 
agravării crizei regimurilor ra
siste, intensificării luptei de eli
berare a populației majoritare. 
Aceste familii fac parte dintr-un 
lot de circa 30 000 de familii de 
foști coloniști în Rhodesia și 
Republica Sud-Africană, care 
vor părăsi pentru totdeauna ță
rile respective pentru a se 
instala într-o zonă din estul Bo- 
liviei. în baza unui program 
interguvernamental. Programul 
prevede crearea in această țară 
latino-americană a două orașe 

,cu cite 100 000 de locuitori pro- 
veniți din ambele țări. Proiectul 
a stîrnit un val de proteste în 
sinul maselor de oameni ai 
muncii din Bolivia, avînd în ve
dere că din cei 5,6 milioane de 
locuitori ai acestei țări un mi
lion au fost nevoiți să emigreze 
în căutare de lucru. In plus, 
există temerea legitimă că noii 
sosiți vor aduce cu ei năravurile 
rasiste și segregaționiste...

• OBSERVATOR 
STRĂVECHI. In partea de 
nord-vest a Kenyei au fost 
descoperite urmele unui obser
vator astronomic datînd din ul
timele secole î.e.n. Este vorba 
despre 19 stilpi de bazalt orien
tați spre anumite stele și con
stelații. Construcția se aseamă
nă, in multe privințe, cu obser
vatorul preistoric de la Stone
henge din Marea Britanie. Acest 
observator sui-generis din Ke
nya, vechi de 2 200 de ani, este 
prima dovadă a unei activități 
astronomice a locuitorilor Afri
cii acelor vremuri.

• NUCA DE COCOS, 
SURSĂ DE ENERGIE.
Cultura nucilor de cocos consti
tuie o ramură importantă a eco
nomiei filipineze. Ca urmare a 
prelucrării la care sînt supuse 
nucile, anual, în această țară se 
acumulează circa 6,5 milioane 
tone de deșeuri. Din aceste res
turi se poate extrage, prin me
toda distilării, un combustibil 
gazos folosit pentru producerea 
energiei electrice. In acest scop, 
în orașul Infanta se construiește 
o centrală electrică cu o putere 
de 1,5 megawați, ce va fi ali
mentată cu gazul astfel obținut. 
Noul obiectiv energetic este pre
văzut să intre în exploatare 
încă în acest an, fiind proiecta
te încă două centrale electrice 
bazate pe același sistem.

• EXPOZIȚIE RETRO
SPECTIVĂ ALBERTO SA
VINIO. O expoziție antologică 
Alberto Savinio (pseudonimul 
lui Andrea De Chirico) a fost 
inaugurată recent la Roma. Or
ganizată de primăria orașului la 
peste un sfert de veac de la 
moartea renumitului scriitot, 
scenograf, muzician și coregraf, 
expoziția constituie o măr
turie a activității prodigioa
se desfășurate de Savinio între 
1924 și 1952. Așa cum se știe, 
Savinio s-a stins din viață în 
noaptea de 6 mai 1952, în timp 
ce pe scenele italiene triumfau 
două dintre creațiile sale : mu
zica și coregrafia baletului 
„Viața unui om" la teatrul 
„Scala" și costumele și sceno
grafia operei „Armida" de 
Rossini la „Maggio Fiorentino". 
Expoziția și-a propus să atragă 
atenția publicului asupra legătu
rilor profunde existente între 
Savinio pictorul și Savinio li
teratul, muzicianul, omul de 
teatru și să evidențieze comple
xitatea și multilateralitatea a- 
cestei personalități de prim 
ordin a culturii italiene.
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