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întreprinderea de tractoare pe șenile

întîmpinat cu deosebită însuflețire, eu manifestări calde de dragoste și stimă,

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut o vizită de lucru în unități 
economice și institute de cercetare

și proiectare din Capitală
• O nouă întîlnire a 
secretarului general al 
partidului cu muncitori, 
specialiști și cadre de 
conducere consacrată ana 
lizei concrete, la fața locu 
lui, a modului în care se în 
făptuiesc hotărîrile Con 
greșului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale 
partidului cu privire la 
dezvoltarea calitativ su 
perioară a activității eco

nomice
e In centrul dialogului cu 
făuritorii de bunuri mate 
riale s-au situat probleme 
de o deosebită importanță 
privind înnoirea și moder
nizarea producției, folo
sirea rațională a mașinilor 
și utilajelor, creșterea efi
cienței întregii activități
• în toate unitățile vizi
tate, prețioasele indicații 
ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au fost primite 
cu cel mai viu interes, cu 
hotărîrea fermă de a le 
transpune în viață, asigu- 
rînd astfel un progres ne
întrerupt muncii în do
meniul producției și

cercetării
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din Miercurea Ciuc - confirmare vie a puternicei dezvoltări Industriala 
a acestei zone a țării

material aeronautic,Câlduroaso primire făcută tovarâșulul Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena Ceaușescu la întreprinderea de reparat 
expresie vie a slmțămintelor de aleasă dragoste și stimă
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii’ Socialiste România, a făcut, sîmbătă dimi
neața, o vizită de lucru la unele obiective industriale și institute de cercetare 
și proiectare din Capitală.

împreună cu secretarul general al partidului, la vizită au luat parte 
tovarășa Elena Ceaușescu, tovarășii Manea Mănescu, Ion Dincă, Gheorghe 
Oprea, llie Verdeț, Ion Ursu.

Noua tntllnire de lucru a tovarășului Nicolae 
Ceausescu cu largi colective de muncă din 
Capitală, cu cercetători, proiectanti si specialist! 
în diferite domenii de activitate a avut ca 
obiectiv examinarea directă, la fata locului, a 
modului cum se înfăptuiesc hotărârile Congresu
lui al XI-lea si ale Conferinței Naționale 
ale partidului cu privire la dezvoltarea pe 
trepte superioare a industriei — si în special a 
unor ramuri de virf ale acesteia — căile menite 
să ducă la o mal bună orientare a eforturilor, a 
resurselor umane si materiale, pentru crearea 
unei economii moderne, a unei puternice baze 
tehnico-materiale a societății, să asigure o nouă 
calitate — factor hotărîtor al ridicării României 
pe noi trepte de progres si prosperitate.

în centrul dialogului cu făuritorii de bunuri 
materiale s-au aflat probleme de o deosebită 
importantă legate de îndeplinirea si depășirea 
prevederilor planului pe acest an si a angaia- 
mentelor asumate în întrecerea socialistă, de 
înnoirea si diversificarea producției. îmbunătă
țirea tehnologiilor de fabricație, folosirea ra
țională a capacităților de producție, a materiei 
prime si a materialelor, sporirea rentabilității 
si eficientei întregii activități.

Survenlnd la câteva zile dună vizitele de 
lucru ale secretarului general al partidului în 
patru județe din Transilvania, noul dialog cu 
oamenii muncii din Capitală relevă, o dată mai 
mult, grija permanentă a conducerii partidului 
si statului nostru, personal a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de a imprima vastei opere desfă
șurate de poporul român pentru dezvoltarea 
multilaterală a patriei un ritm 
calitate nouă, superioară, de a 
rile spre aplicarea mai rapidă 
mai noi cuceriri ale științei si 
deme.

Pe întregul parcurs al vizitei, la unitățile care 
au fost gazdele secretarului general al partidu
lui. bucurestenii au primit pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu cu aceleași calde si trainice sen
timente de prețuire, stimă si dragoste pe care 
întregul nostru popor le nutrește față de cel 
mai iubit fiu al său. care si-a închinat întreaga 
sa viată fericirii si prosperității națiunii noastre 
socialiste, progresului și bunăstării scumpei 
noastre patrii.

mai accelerat, o 
îndrepta efortu- 
în viată a celor 
tehnologiei mo
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Noroc bun, prietenie!
Prietenie, noroc bun! 

Bine' te-am găsit la 
Cluj-Napoca, urbe mi
lenară, pășind prin 
timp puternică și fru
moasă pentru a deveni 
in zilele noastre o 
mîndră citadelă a fră
ției, care datorită mun
cii unite a oamenilor 
săi își aduce zi de zi 
din plin contribuția 
la progresul României 
socialiste, la cultiva
rea celor mai nobile 
idealuri ale umanis
mului revoluționar, ca
re își crește și-și edu
că cetățenii în spiritul 
prieteniei, stimei, în
trajutorării și respec
tului reciproc, dînd un 
frumos exemplu unei 
lumi Întregi. Aici, 
printre aceste ziduri, 
pe această vale, sub 
aceste dealuri am în
vățat și lucrez eu în
sumi. gustînd din apa 
vie, dătătoare de for
ță a prieteniei care ne 
leagă în inimi, cuget 
și fapte, păstrindu-ne 
mereu tineri, mereu 
alături, mereu prezenți 
la chemarea zilei de 
azi și de mîine. mereu 
gata să sădim o nouă 
floare în grădina pri
eteniei.

Clujul, ca șl cele
lalte meleaguri ale 
țării, se bucură din 
plin de roadele politi
cii Partidului Comu
nist Român de dez
voltare armonioasă a 
județelor țării, baza 
trainică a egalității în 
drepturi a tuturor ce
tățenilor patriei noas
tre, fără deosebire de 
naționalitate.

Noua și puternica 
platformă industrială, 
care — semnificativ — 
s-a ridicat pe locul 
fostei piețe de vechi
turi. contribuie azi cu 
toate forțele la înde
plinirea 
partidului 
realizarea 
trasate de 
Națională, 
du-se de sprijinul 
îndrumarea

programului 
nostru, la 

sarcinilor 
Conferința 

bucurin- 
ȘÎ 

perma
nentă a secretarului 
general al partidului, 
iubitul conducător al 
României socialiste, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, primul

bărbat la masa de lu
cru a țării, eminent 
militant pentru prie
tenia și pacea între 
popoare la masa de 
lucru a lumii.

Azi, județul Cluj dă 
o producție industria
lă care depășește cu 
30 la sută producția 
întregii țări din 1938. 
Fabricile și uzinele 
sale realizează 
doar în 10 zile cît au 
produs de-a lungul în
tregului an în 1948. Iar 
pînă la sfirșitul actua
lului cincinal, piatră 
de hotar și in dezvol
tarea multilaterală a 
județului nostru, peste 
o sută de noi capaci-

azi

Reportaj de
Miko ERVIN

lăți industriale șl 
grozootehnice vor 
tra în funcțiune. 
1980, volumul produc
ției industriale va de
păși 30 miliarde lei, 
crescînd cu aproape 
80 la sută față de anul 
1975.

...Pe șantierul Com
binatului de utilai 
greu, unul dintre cele 
mai mari obiective în 
construcție ale tării. 
Printre coloanele ne- 
sfîrșite care conturează 
noul peisaj creat aici 
sub colinele verzi ale 
Dîmbului Rotund și pe 
malul Someșului ce-si 
mină năvalnic apele, 
aici, unde îneene ora
șul. te intîmoină ca o 
măreață poartă stilpii 
de fier si beton ai ce
tății industriale — ex
presie vie a forței cla
sei muncitoare, ctitor 
neobosit si generos de 
viată nouă. în fata 
primei hale terminate, 
construcție de beton si 
sticlă, ce se întinde 
pe o suprafață de un 
hectar și jumătate — 
si care a fost termina
tă într-un timp record, 
pentru a inaugura cit 
mai devreme prima 
capacitate productivă 
a noului combinat — 
mă întimpină tinărul 
montor Teodor Robu. 
La cei 22 de ani ai

a- 
ln-
în

să!. prietenia e în pri
vire. în suflet și pe 
buze. ..Pe noi. români 
și maghiari, ne înfră
țește munca — îmi 
spune el. împreună am 
montat utilajele si tot 
împreună punem acum 
pe roate uzina în care 
voi rămâne să lucrez 
in continuare ca mun
citor". Pe aleea coloa
nelor îl întilnesc pe 
Csiki Dionisie. șeful 
unei brigăzi de dul
gheri, care a implantat 
o bună parte din noua 
pădure de stîlpi. Mun
citor călit pe marile 
șantiere de construcții, 
începînd cu termocen
trala de la Iernut-Lu- 
duș și făcind cu dalta 
și ciocanul ocolul 
României, el este min- 
dru de contribuția sa 
la ridicarea atitor o- 
biective de prim rang 
în toate colturile tării 
și încununată, azi, 
aid, în inima Tran
silvaniei. la Cluj-Na
poca. ..în brigada mea 
lucrează români, ma
ghiari si germani în 
cea mai deplină înțe
legere — îmi spune 
el. Prietenia în mun
că si viată este pen
tru noi ceva firesc. De 
nu ar fi fost asa. n-ar 
fi ieșit nimic din 
munca noastră. Telul 
și bucuria noastră sînt 
să putem preda înain
te de termen această 
uriașă construcție".

Alături de acest șan
tier. la intrarea în o- 
raș. Fabrica de cazane 
mid si arzătoare — 
una dintre cele mai 
tinere uzine ale muni- 
dpiului Clui-Napoca 
— produce din plin. 
La comitetul de partid 
al uzinei văd expusă 
o hartă a lumii ne care 
sint marcate
unde această atît 
tinără ymitate îsi ex
portă produsele. O dis
cuție cu directorul 
Pârdi Gheorghe, ingi- 
nerul-șef Laurențlu 
Căpusan. cu secretarul 
de partid. loan Cioca. 
cu maiștrii Hornok 
Francisc, Popa Viorel. 
Kirâly Emo este reve
latoare. Hămlda. pri-

tarile 
de

(Continuare 
în pag. a IV-a)

rit ■

5. POLITICA Șl ACTIVITATEA
ROMÂNIEI: ilustrare concludentă 
a posibilităților concrete de transpunere

in practică a principiilor coexistenței pașnice

„Dezvoltarea largă a relațiilor multilaterale cu celelalte state con
firmă pe deplin justețea politicii partidului și statului nostru de 
colaborare și prietenie cu toate popoarele atît în interes reciproc, cit 
și spre binele securității și păcii internaționale. La baza tuturor 
raporturilor noastre internaționale situăm neabătut principiile egali
tății in drepturi, respectării independenței și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc - singurele 
în măsură să asigure colaborarea pașnică între toate statele".

(Continuare în pag. a Il-a)

La Fabrica de cinescoape 6înt examinate produse noi

Pornind de Ia realitățile obiective 
ale lumii de azi. România socialistă 
proclamă ferm și categoric necesita
tea coexistenței pașnice intre toate 
statele, indiferent de orinduire so
cială. subliniind, totodată. în mod 
stăruitor principiile de bază menite 
să asigure înfăptuirea in viață a 
acestui concept, corespunzător aspi
rațiilor și intereselor poporului român 
și ale tuturor popoarelor.

în același timp, prin întreaga sa 
activitate pe plan internațional, con
sacrată consecvent promovării unor 
relații de strinsă colaborare cu toate 
statele, prin rezultatele 
marcabile obținute în 
România demonstrează 
principiile coexistenței
sînt doar un postulat teoretic, un de
ziderat ideal, ci principii absolut 
realiste. Experiența României de
monstrează că este pe deplin posibil 
să se transpună in viață, in practică, 
coexistența pașnică, să se așeze stă-

pozitive, re- 
acest sens, 

că ideea și 
pașnice nu

NICOLAE CEAUȘESCU
roilor principiile ei ca temelie trai
nică a relațiilor intre toate statele.

O arată, cu o mare forță de convin
gere. faptele, datele statistice, nu
meroase evenimente din cronica po
liticii externe a țării noastre :

ROMÂNIA ÎNTREȚINE ÎN PREZENT :
• RELAȚII DIPLOMATICE și consulare cu 130 de state — ceea 

ce înseamnă o creștere de peste cinci ori față de situația existentă 
în anul 1947.

• RELAȚII ECONOMICE cu peste 140 de state.
• RELAȚII CULTURALE cu 125 de state.
• România face parte din circa 80 de organizații internaționale 

guvernamentale și participă la activitatea a peste 600 de organizații 
neguvernamentale.

600 de organizații

Dezvoltarea acestor ample relații 
este strîns legată de faptul că Româ
nia acoi-dă o însemnătate deosebită 
dialogului internațional, promovează 
cu consecvență contactele și schim
burile de vizite, întîlnirile la nivel 
înalt și la alte niveluri — modalitate 
esențială pentru extinderea relațiilor 
bilaterale, pentru cunoașterea și 
apropierea pozițiilor, pentru conlu
crare in vederea soluționării proble-

ale vieții internațio-melor majore 
nale.

Pe această 
evenimente < 
că vizitele 
peste hotare de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, precum și întîlnirile 
avute pe pămîntul României cu 
șefi de state si de guverne, cu condu

linie s-au înscris ca 
de importanță istori- 

oficialc întreprinse

(Continuare în pag. a Vl-a)
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V11 ITA UE LUCRU1JDVABASULUIN IC DlfiE CEAUSESCU IN CAPITALA

Pretutindeni, tovarășului Nicolae Ceaușescu i 8e face o primire entuziasta in fața unora dintre realizările de prestigiu ale specialiștilor de la Institutul național de motoare termice

(Urmare din pag. I)
Vizita a început pe platforma in

dustrială din cartierul Militari, aco
lo unde, in ultimii ani, au fost con
struite importante unități de cerce- 
tare și producție in domenii de 
avangardă ale industriei — meca-

Condițiile tehnice create, 

folosite cu maximă eficiență
Primul obiectiv vizitat a fost In

stitutul național de motoare termi
ce, creat la indicația secretarului 
general al partidului in anul 1975, 
avînd menirea să înfăptuiască pro
gramul național In domeniul cerce
tării și proiectării familiei de mo
toare necesare unor diverse sectoare 
de activitate.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea 
partidului și statului stnt întâmpi
nați de Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, de 
Valentin Cosoroabă, directorul în
treprinderii, și salutați cu căldură de 
numeroși muncitori, tehnicieni și in
gineri.

în fata unor machete, «rafice si. 
apoi, pe parcursul vizitei în halele de 
producție și laboratoare, sint înfăți
șate principalele etape ale dezvoltării 
acestei unităti. eforturile făcute pen
tru dotarea ei cu cele mal moderne 
utilaje si tehnologii, modul cum sînt 
realizate sarcinile ce-i revin din Pro
gramul national de dezvoltare a mo
toarelor termice.

în acest cadru se evidențiază clar
viziunea secretarului general al parti
dului. care, trasind sarcina creării 
institutului, a permis concentrarea 
cercetării și proiectării de motoare 
intr-o unitate unică, folosirea rațio
nală a mijloacelor materiale si a spe
cialiștilor din acest domeniu, strin- 
gerea intr-un tot. din punct de vedere 
al concepției, cercetării și proiectării 
motoarelor, ceea ce asigură o efi
cientă maximă a acestei moderne 
unităti bucureștene.

Pornind de la acest exceptional a- 
vantaj și beneficiind de condiții teh
nice de prim rang, sint evidențiate 
rezultatele obținute in crearea de noi 
familii de motoare, competitive pe 
plan mondial cu produsele similare 
ale unor țări cu tradiție in acest do
meniu. preocupările in vederea reali
zării de motoare cu consumuri re
duse de metal și combustibili. Gazdele 
înfățișează, de asemenea, programul 
de trecere la diesellzare — sarcină pe 
care secretarul general. al partidului 
a trasat-o cu prioritate acestui co
lectiv și care urmărește crearea de 
motoare diesel de diferite tipuri, ce 
vor asigura întreaga gamă de nece
sități a transportului. 

Primire câlduroasă, entuziastâ la întreprinderea de motoare electrice

nica fluidelor, construcțiile aerospa- 
țiale, construcțiile de motoare ne
cesare echipării unor largi game de 
mijloace de transport — și unde 
sînt experimentate și aplicate teh
nologii de fabricație dintre cele mai 
modeme.

Alături de motoarele termice, in
stitutul are în sarcină dezvoltarea, 
prin licență cu firme de renume 
mondial, a motoarelor cu turbină de 
mare putere menite a echipa diferite 
mijloace de transport.

De o mare importantă pentru efi
cienta activității de cercetare si pro
iectare a institutului s-a dovedit 
transpunerea în fapt a indicației to
varășului Nicolae Ceaușescu cu pri
vire la integrarea învățămintului cu 
cercetarea si producția. Pe această 
linie s-a relevat că unitatea dis
pune de trei filiale create la 
institutele de specialitate din Bucu
rești, Iași și Timișoara, care con
centrează largi forțe de concepție 
tehnică proprie, de valorificare a po
tențialului creativ al specialiștilor 
români atît în domeniul învățămin- 
tuîui. cit și al cercetării și proiectă
rii. Sînt înfățișate realizările pri
vind dezvoltarea cercetării tehnolo
gice ca suport al unor soluții devirf 
pentru realizarea de motoare, ară- 
tindu-se că, odată cu livrarea pro
totipurilor, unitățile beneficiare pri
mesc și documentația tehnologiilor 
folosite, ceea ce asigură în continua
re o eficiență superioară în produc
ția de motoare și, în același timp, 
o înaltă calitate.

în încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu apreciază activi
tatea desfășurată de acest colectiv, 
subliniind că s-a făcut un început 
bun în ce privește orientarea cerce
tării și proiectării.

Relevînd că in cadrul institutului 
a fost creată o bază bună, că dis
pune de un destoinic colectiv, tînăr, 
dar cu reale posibilități, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat nece
sitatea de a se intensifica activitatea 
de cercetare și proiectare, astfel in
cit să se asigure o asimilare mai 
rapidă a famjliilor de motoare pre
văzute in programul national, soli
citate de cele mai diverse sectoare 
ale economiei naționale. Secretarul 
general al partidului a indicat, de 
asemenea, ca în centrul atenției să 
stea, în continuare, preocuparea per
manentă pentru crearea de motoare 
cu consumuri de metal și carburanți 
cit mai reduse, dar cu performante 
ridicate, competitive și pe plan ex
tern.

Valorificare plenară, la inalt nivel 

tehnico-științific, a tradițiilor 

aviației noastre
Cu aceleași calde sentimente de 

stimă și prețuire au întimpinat pe 
secretarul general al partidului și 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
întreprinderii „Turbomccanica”, — 
următorul obiectiv vizitat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, pe această 
platformă industrială a Capitalei. 
Eâcindu-se ecoul acestor sentimente, 
directorul general al unității, Ion 
Trofin, a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu vii mulțumiri pentru 
crearea, acestei unități, rod al grijii 
și preocupărilor secretarului general 
al partidului pentru dezvoltarea unor 
ramuri de virf, tradiționale, ale in
dustriei românești, pentru îndrumă
rile permanente de care au benefi
ciat po parcursul celor trei ani de 
existență a intreprinderii.

Avind în profil construirea de mo
toare de aviație, această întreprinde
re a fost dotată cu utilaje și tehno
logii noi, moderne, cu laboratoare 
uzinale și de cercetare in care sint 
puse la punct procese tehnologice de 
mare eficientă, unde se fac verifi
cări si testări ale tehnicii avansate 
din domeniul industriei aeronautice.

Si aici a fost dezvoltată o puterni
că activitate de cercetare și proiec
tare. care are drept scop asimilarea 
celor mai noi produse din acest do
meniu, precum și elaborarea de teh
nologii avansate.’ Vizitînd principa
lele sectoare de producție și labo
ratoarele unității, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu apreciază modul în care 
acest colectiv a trecut la înfăptuirea 
sarcinilor ce îi revin în domeniul in
dustriei aeronautice, calitatea înaltă 
a produselor, tehnologiile de mare 
eficientă aplicate. în acest context, 
secretarul general al partidului rele
vă necesitatea ca, pe baza asimilărilor 
și progreselor realizate aici, să se 
treacă la transferul unor tehnologii 
în alte ramuri ale industriei noas
tre socialiste. în acest cadru sint 
menționate unele procese tehnologice 
care au fost sau sînt pe cale să fie 
aplicate in industria metalurgică, 
chimică și in domeniul prelucrărilor 
mecanice.

în încheierea vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat colec
tivul de muncitori, ingineri și tehni
cieni pentru succesele obținute, indi- 
cind. totodată, să se treacă la diver
sificarea familiei de motoare de a- 
vioane pentru a răspunde necesită
ților impuse de dezvoltarea industriei 
aeronautice românești.

Următorul obiectiv vizitat pe plat
forma Militari a fost Institutul de 
mecanica fluidelor și construcții ae- 
rospatiale.

Creat la * indicația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. institutul are sar
cina să promoveze și să realizeze cer

cetarea și proiectarea în domeniul 
aeronauticii, al construirii de nave 
aeriene de transport și utilitare, să 
adincească cercetările fundamentale 
in domeniile aerodinamicii și struc
turilor de avion. în acest scop, aici a 
fost creat un colectiv de specialiști 
cu o înaltă calificare și o modernă 
bază tehnico-materială.

La Institutul de mecanica fluidelor și construcțiilor aerospațiale

Deși tînăr, institutul a dobindit de 
pe acum ’ rezultate deosebite, valo- 
rificind din plin tradițiile scolii ro
mânești de aviație, care a numărat 
in rindurile ei inventatori si aviatori 
al căror nume este înscris la loc de 
frunte în cronica de aur a pioniera talentat.

Sînt infâțișate cele mal recente calculatoare cu largi aplicații in diverse ramuri industriale

tului, proiectanti si constructori de 
geniu, precum și o vastă experiență. 
Sînt prezentate familiile avioanelor 
utilitare IAR cu diferite destinații 
apreciate de beneficiari, cu o mare 
siguranță în exploatare. De aseme
nea. sint înfățișate sarcinile ce revin 
acestui colectiv în preluarea unor 
licențe si fabricarea pe baza aces
tora a unor avioane românești de 
transport, preocupările proprii in 
domeniul cercetării și proiectării.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu vizi
tează unele sectoare de muncă, ate
liere și laboratoare unde procesele 
de producție se bazează pe o tehnică 
dintre cele mai avansate, asistînd la 
o serie de probe la care sînt supu
se, pentru fiabilitate, diferitele com
ponente ale aeronavelor.

Analizind cu gazdele programul 
actual și in perspectivă al institutu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
apreciat succesele obținute si cere 

să se intensifice activitatea de cer
cetare pentru a se realiza în con
cepție proprie produsele din specifi
cul institutului, subliniind că pentru 
aceasta există toate condițiile : o 
bună dotare, precum si un colectiv

Indicații prețioase pentru 

ridicarea calitativă a întregii 

activități economice
Următorul obiectiv al vizitei 

de lucru a secretarului general al 
partidului este întreprinderea de ma
șini electrice, din același cartier, uni
tate reprezentativă a industriei noas
tre constructoare de mașini. La so
sirea în uzină, mii de oameni ai mun
cii din această întreprindere și din 
alte unități ale sectorului 7 fac o pri

mire caldă, entuziastă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului.

Dialogul de lucru al secretarului 
general al partidului cu oameni ai 
muncii din uzină, cu specialiști din 

centrală si minister începe cu vizio
narea expoziției ce prezintă cele mai 
noi realizări tehnice ale acestui har- 
nie colectiv. Directorul întreprinderii, 
inginerul Marin Ghinăraru. înfățișea
ză tovarășului Nicolae Ceaușescu 
modul în care s-au tradus în viată 
indicațiile date cu prilejul preceden
tei vizite în Întreprindere. Practic. în 
ultimii cinci ani capacitățile de pro
ducție ale uzinei s-au dublat, atît 
spatiile productive, cit si mașinile si 
utilajele fiind folosite cu indici su
periori. pe această bază obtinindu-se 
în bună măsură sporul planificat de 
producție. Totodată, secretarului ge
neral al partidului i se înfățișează 
rezultatele obținute in direcția diver
sificării și modernizării producției, 
încă din acest an. ponderea produse
lor noi și modernizate care au fost 
realizate de la începutul actualului 
cincinal se ridică la 39 la sută, ur- 
mind ca oină în anul 1980 aceasta să 
ajungă la aproape 80 la sută.

Secretarul general al partidului a- 
preciază realizările obținute de mun
citorii si specialiștii întreprinderii in. 
direcția asimilării în producție ă unor 
motoare electrice de mare importantă 
pentru industria metalurgică si indus
tria de mașini-unelte. Este examinat 
cu atenție convertizorul de sudură in 
curent alternativ — utilaj de înaltă 
performantă tehnică, distins cu me
dalia de aur la un prestigios tirg in
ternational.

Vizitind secțiile de fabricație, to
varășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu răspund cu căldu
ră uralelor și aclamațiilor muncito
rilor, care întrerup cîteva momente 
lucrul pentru a-si exprima senti
mentele de adincă dragoste și pre
țuire față de conducătorul iubit al 
partidului și statului. In repetata 
rinduri. tineri muncitori si munci
toare oferă garoafe roșii.

Secretarul general al partidului 
se oprește în fața unor mașini de 
mare complexitate care aveau în
scrise emblema: „Realizat prin au- 
toutilare“. O serie de utilaje, cum 
sînt presele cu execuție pentru ștan- 
țâre, strungul frontor pentru prelu
crarea în ciclu automat, mașina de 
găurit și filetat cu antraxe reglabi
le, sint realizate nu numai pentru 
nevoile fabricației intreprinderii, ci 
se livrează și altor unități de profil 
din țară. Sint realizări care dove
desc o dată în plus capacitatea ri
dicată de creație tehnică a munci
torilor și specialiștilor întreprinde
rii, hotărârea cu care acționează 
pentru ridicarea continuă a eficien
ței economice,

în secția a IlI-a producție, secre
tarului general al partidului i se 
prezintă soluțiile constructive și de 
organizare a fluxurilor de producție 
aplicate pe baza indicațiilor date cu 
prilejul precedentei vizite de lucru. 
Aici se realizează întreaga gamă — 
peste 240 tipuri — de motoare asin
crone folosite în minerit, metalur
gie. industria chimică, precum si in 
alte ramuri industriale. în timpul 
vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se întreține cu tineri muncitori și 
tinere muncitoare, care lucrează în 
această secție de înaltă tehnicitate, 
indemnindu-i să realizeze, împreu
nă cu întregul colectiv al Întreprin
derii, produse competitive, aprecia
te atlt în țară, cit și peste hotare. 
Este demn de reținut că mai mult 
de jumătate din producția întreprin
derii se exportă în 56 de țări.

în încheierea vizitei, apreciind re
zultatele bune obținute de harnicul 
colectiv în dezvoltarea și moderni
zarea producției, secretarul general 
al partidului trasează organizației 
de partid, consiliului oamenilor mun
cii, intregului colectiv citeva din 
direcțiile viitoare de acțiune: creș
terea gradului de mecanizare a lu
crărilor, extinderea mai susținută a 
tipizării reperelor și subansamble- 
lor, reducerea gabaritelor produse
lor și sporirea mai accentuată a 
productivității muncii.

(Continuare in pag. a III-a)
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tare ale industriei aeronautice con
tinuă intr-o altă zonă a Capitalei — 
Băneasa. Aici se află întreprinde
rea de reparat material aeronautic 
— I.R.M.A., unitate care, în ultimii 
ani, a cunoscut o puternică trans
formare atit în privința capacității, 
cit și a profilului său. Concomitent 
cu efectuarea de reparații ale avioa
nelor do transport și utilitare, a 
motoarelor și echipamentelor aces
tora, specialiștii întreprinderii au 
trecut la construirea avioanelor de 
transport tip BN 2 (Islander), precum 
și de ansamble pentru avionul BAC 
1-11. Tovarășul Nicolae Ceausescu 
poartă ■ un dialog cu ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, cu 
cadrele de conducere din sectoarele 
de specialitate privind crearea in 
această parte a Capitalei a unei ve
ritabile platforme a industriei aero
nautice românești. în fața unor ma
chete și grafice sînt prezentate noile 
obiective prevăzute a se ridica aici, 
printre care fabrica pentru con
strucția de avioane de transport de 
pasageri, scurt și mediu curier, de 
aparate de bord și motoare, o fa
brică pentru produse metalurgice 
specifice, o unitate de cercetare de 
profil, facultatea de aviație și dez
voltarea actualului grup școlar.

Potrivit concepției secretarului ge
neral al partidului, în această zonă 
a Capitalei va fi realizată o mo
dernă platformă a aeronauticii ro
mânești, în cadrul căreia se va ob
ține o împletire strînsă a cercetării 
cu producția și invățămintul.

In cadrul vizitei, ministrul indus
triei chimice, tovarășul Mihail Flo- 
rescu, ministrul industriei metalur
gice. tovarășul Neculai Agachi, șl 
ministrul industriei ușoare, tovarășa 
Lina Ciobanu, prezintă unele pro
duse realizate de sectoarele respec
tive pentru industria aeronautică a 
tării noastre. în același timp, se men
ționează că diferitele ramuri ale in
dustriei noastre. prin dotarea lor si 
capacitatea de care dispun, sînt In 
măsura să asigure materii prime și 
produsele necesare industriei aero
nautice.

h mijlocul muncitorilor 

și specialiștilor din unitățile 

puternicului^ centru al^ industriei

electronice de pe platforma Pipera
Oamenii muncii de pe platforma 

industrială Pipera, unde in ultimul 
deceniu s-a constituit cel mai puter
nic centru al industriei electronice 
din tara noastră, au făcut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu si tovarășei Elena 
Ceaușescu. celorlalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat o 
primire entuziastă, plină de' căldură. 
Pe întregul traseu al vizitei, pe 
străzi, de-a lungul aleilor întreprin
derilor, în halele de producție, mun
citorii si muncitoarele au aplaudat 
îndelung, cu putere, au aclamat neîn
trerupt. cu însuflețire, ..Ceausescu — 
P.C.R. !“. Tineri și pionieri au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu si to
varășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori.

Rod al politicii partidului de in
dustrializare susținută a tării, de 
dezvoltare prioritară a ramurilor 
purtătoare de progres tehnic, marea 
platformă din zona de nord-est a 
Capitalei grupează in prezent între
prinderi dintre cele mai modeme, 
care realizează. în condiții de ridi
cată eficientă economică, produse de 
înalt nivel tehnic și calitativ.

în unitățile platformei — vizitate 
în repetate rînduri de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. ale cărui indicații 
au contribuit hotărîtor la dezvoltarea 
producției în pas cu cerințele progre
sului rapid al științei si tehnicii — 
in centrul analizei secretarului ge
neral al partidului, cu factori de răs

Tovarășul Nicolae Ceausescu, tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți con
ducători de partid și de stat sînt in
vitați să viziteze principalele sectoa
re ale întreprinderii de la Băneasa. 
Directorul unității, ing. Nicolae Gu- 
gui. raportează secretarului general 
al partidului că întreg colectivul în
treprinderii. puternic mobilizat de 
sarcinile deosebite ce-i revin, a în
deplinit prevederile de plan pe pri
ma jumătate a anului.

Pe parcursul vizitei. în principalele 
hale de producție si laboratoare, se 
remarcă nivelul tehnic ridicat de do
tare al unității, aparatura de speciali
tate concepută si realizată în cadrul 
întreprinderii. Specialiștii subliniază 
că întregul colectiv este preocupat 
permanent de a asigura, cu cea mai 
înaltă exigentă, calitatea si competiti
vitatea produselor. O confirmare a 
realizărilor în acest domeniu o con
stituie și. faptul că avioanele BN 2. 
fabricate aici, sînt solicitate pe olan 
mondial. La fel si ansamblele pentru 
avioanele BAC 1-11 sînt folosite cu 
deplină încredere de către construc
torii britanici.

în încheierea vizitei la această în
treprindere se prezintă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu diferite tipuri de 
planoare si motoplanoare de concep
ție proprie, care se bucură de un 
deosebit succes în țări ca Anglia. 
Belgia, R.F. Germania. S.U.A., Aus
tralia. precum si avioane de scoală 
si antrenament, avioane de transport 
Si utilitare, elicoptere realizate atît 
după concepție proprie, cît si în co
operare cu firme de peste hotare. 
Gama de aeronave expuse reprezintă 
o sinteză elocventă a capacității spe
cialiștilor noștri, o continuitate la 
cote superioare a tradiției românești 
în construcția de avioane.

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a urat colectivului succese 
în activitatea sa consacrată dezvoltă
rii aeronauticii românești.

în continuare, secretarul general 
al partidului a vizitat patru din uni
tățile Centralei industriale de elec
tronică si tehnică de calcul.

pundere. al dialogului purtat cu oa
menii muncii de aici s-au situat, 
în principal, problemele modernizării 
unei subramuri deosebit de dinamice 
— electronica profesională.

La întreprinderea de electronică 
si aparatură de măsură si control, 
directorul unității îl informează pe 
secretarul general al partidului că 
indicațiile date cu prilejul vizitelor 
anterioare au fost traduse integral in 
viață. Din anul 1974 pină in prezent, 
producția de aparatură electronică de 
măsură și control a întreprinderii a 
crescut de 4 ori. întregul spor a 
fost realizat pe spațiile existente la 
acea dată, prin completarea dotării 
acestora și mai buna exploatare a 
capacităților de producție. Această 
creștere a fost însoțită și de o pu
ternică diversificare sortimentală, nu
mărul produselor realizate aici cres- 
cind, în același interval, de la 120 
la 600.

Pe parcursul vizitării principalelor 
secții, tovarășului Nicolae Ceaușescu 
îi sînt prezentate cîteva din produ
sele reprezentative ale unității : os
ciloscoape — ale c.țror modele au 
fost în două rînduri reînnoite în ul
timii cinci ani, fiind acum miniatu
rizate, tipizate și perfecționate — 
frecvențmetre numerice, multimetre 
electronice, generatoare de joasă 
frecventă, surse de tensiune stabili
zată etc. Toate aceste produse mo-

La întreprinderea mlxtfl „Romcontrol Data" șl la întreprinderea de reparat material aeronautic

deme au fost realizate în exclusivi
tate pe baza cercetărilor și proiec
telor elaborate de specialiștii din in
stituțiile de profil din tară.

Secretarul general al partidului dă 
o înaltă apreciere rezultatelor obți
nute de colectivul tinerei unități, a- 
dresîndu-i urarea de noi succese în 
îndeplinirea sarcinilor de mare răs
pundere pentru progresul ramurii ce 
le revin în anii următori.

La cea de-ă doua unitate vizitată 
pe platforma electronicii și electro
tehnicii — fabrica de cinescoape — 
tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt 
prezentate ultimele realizări ale co
lectivului de aici în domeniul spori
rii producției și modernizării tehno
logiilor. în mod deosebit retine a- 
tentia faptul că secția de elaborare 
a pieselor din sticlă necesare apara
telor ce se fabrică aici a fost supusă 
unor operații de reparații capitale 
și de modernizare, executate cu for
țele proprii ale întreprinderii, ceea 
ce a avut drept rezultat, pe de o 
parte, realizarea unor' importante e- 
conorriii. iar pe de alta, sporirea ca
pacității si aplicarea concomitentă a 
unor procedee tehnice avansate. Pe 
această cale au putut fi asimilate în 
fabricație o serie de produse noi, 
care se importau, obtinindu-se în
semnate economii valutare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu exa
minează modul de dispunere a agre
gatelor. urmărește fluxul tehnologic, 
dind o apreciere pozitiva*  progreselor 
înregistrate aici într-o perioadă re
lativ scurtă, adresînd urări de noi 
succese harnicului colectiv al între
prinderii.

Următoarea etapă a vizitei pe plat
forma de la Pipera o constituie în
treprinderea de calculatoare electro
nice. Directorul întreprinderii. Tă- 
nase Florea. informează pe secretarul 
general al partidului despre modul 
cum au fost înfăptuite indicațiile 
date cu prilejul vizitei sale de lucru 
din anul 1974. Urmînd aceste indica
ții, specialiștii, întregul colectiv au 
acordat o atentie deosebită diversifi
cării și modernizării producției, rea
lizării unor calculatoare cu largi 
aplicații în diverse ramuri indus
triale. Sînt înfățișate ultimele creații, 
realizate cu sprijinul Institutului de 
cercetări și proiectări pentru tehni
că de calcul. între acestea se numă
ră minicalculatorul „Ecarom-800“. cu 
aplicații in, industriile chimică, meta
lurgică. constructoare de mașini si 
în alte sectoare de activitate, un nou 
calculator din familia ..Felix", folo
sit în special pentru conducerea unor 
procese tehnologice, cît și la comanda 
numerică a unor utilaje si mașini- 
unelte.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu îl 
sînt prezentate, de asemenea, un cal
culator special pentru testarea cir
cuitelor imprimate, precum si alte 
mijloace ale tehnicii de calcul. Se 
arată că noile tipuri de calculatoare, 
realizate în colaborare cu institutul 
de specialitate, cu cadre didactice si 
studenții de la catedra de specia
litate a Institutului politehnic Bucu
rești. prezintă performante superioare 
tipurilor anterioare, o viteză dublă 
de operare si putere de calcul.

Sînt prezentate ultimele reallzârl ale Fabricii de cinescoape

Sînt înfățișate în principal produ
sele aparținind generației 3,5 de cal
culatoare. ce includ circuite larg in
tegrate, cablaje imprimate de dimen
siuni mari, cu sisteme evoluate de 
funcționare. Este remarcat faptul că 
o parte din produsele ce vor fi asi
milate în producția acestui an au 
primit distincții dintre cele mai înal
te la confruntările economice Inter
nationale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 

informat că. drept rezultat al con
tinuei dezvoltări si diversificări a 
producției de calculatoare, aplicațiile 
acestora cunosc sfere tot mai largi 
— conducerea de procese tehnologice, 
de masini-unelte, standuri de probă, 
testarea si controlul mijloacelor de 
transport, aplicații în proiectare, con
ducerea unor întregi ramuri de acti
vi ta te.

Conducerea întreprinderii raportea
ză tovarășului Nicolae Ceaușescu că 
prin transpunerea în practică a în

dicatiei date privind folosirea mai 
judicioasă a spatiilor existente, pre
cum si prin dotarea cu utilaje mo
derne a unității, din care o bună 
parte concepute si realizate cu 
forte proprii, s-a obținut o dublare 
a producției fizice.

Apreciind realizările acestui colec
tiv. tovarășul Nicolae Ceausescu re
comandă conducerii întreprinderii să 
continue eforturile pentru sporirea 
atît a producției, cît și a numărului 

de tipuri de calculatoare electronice 
destinate conducerii proceselor teh
nologice din diferite ramuri ale in
dustriei.

în încheierea vizitei sale de lucru 
în întreprinderile Capitalei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se oprește la în
treprinderea Societății mixte româno- 
americane ..Romcontrol Data". Înfiin
țată în 1973. Producția unității a sporit 
continuu, de la darea ei în folosință 
in 1974, urmînd ca în acest an să 

crească de trei ori fată de nivelul 
atins anul trecut si de două ori fată 
de cel stabilit în programul convenit 
între parteneri.

Directorul pentru import si export. 
Florin Boțea. directorul economic. 
Aurel Cucu. si directorul pe.nt.ru ca
litate. Lloyd Hansen — de la ..Romcon
trol Data", prezintă progresele înre
gistrate de unitate de la înființarea 
ei. întreprinderea va obține in acest 
an realizări economice dintre cele 

mal bune, ce depășesc cu mult pe 
cele din anii anteriori.

în cursul vizitării principalelor 
secții ale întreprinderii, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i se prezintă pro
dusul de virf al Întreprinderii : discul 
de memorie de 60 de megaocteti. în 
anii următori se vor fabrica aici ase
menea produse de 100 megaocteti. 
realizare de un nivel tehnic aprecia
bil. superior celor obținute în acest 
domeniu de numeroase țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
liniază, în dialogul pe care il poar
tă 'aici cu membrii conducerii mi
nisterului de resort, directorul ge
neral al centralei industriale, Ioan 
Bătrîna, cu alți specialiști, că pro
ducția întreprinderii poate fi mult 
sporită pe actualele spații și cu do
tările tehnice existente.

Subiectul este abordat și în dis
cuția cordială pe care o poartă aici 
președintele țării cu reprezentanții 
partenerului american. „Sintem ani
mați — subliniază ei — de aceeași 
dorință de cooperare și ne vom stră
dui să atingem nivelurile maxime 
preconizate".

înainte de plecare, mulțumind 
pentru vizită și felicitările adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, re
prezentanții centralei industriale il 
asigură pe secretarul general al 
partidului că vor face totul pentru 
a asigura sporirea și modernizarea 
producției industriei noastre elec
tronice, pentru a realiza aparate Și 
instalații la nivelul cuceririlor ac
tuale ale științei și tehnicii în acest 
domeniu.

Aoeastă nouă vizită de lucru a 
secretarului general al partidului, 
soldată cu concluzii de o deosebită 
însemnătate pentru dezvoltarea și 
modernizarea activității întreprinde
rilor și ramurilor economice care au 
făcut obiectul analizei, se încheie 
în atmosfera entuziastă care a ca
racterizat întreaga ei desfășurare. 
Mii de muncitori de la întreprinde
rile marii platforme industriale, ca 
și cei de la celelalte unități vizitate 
in această zi. aplaudă îndelung, ova
ționează cu însuflețire, exprimin- 
du-și bucuria de a-i fi avut din nou 
în mijlocul lor pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, voința lor fermă de a 
înfăptui neabătut sarcinile ce le re
vin din hotărîrile Congresului al 
XI-Iea și Conferinței Naționale ale 
P.C.R., recunoștința lor fierbinte 
față de conducerea partidului, pen
tru tot ceea ce face în scopul dez
voltării eoonomico-sociale rapide a 
țării, înfloririi patriei și creșterii 
prestigiului României socialiste în 
lume.

pe.nt.ru
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ZIUA GRĂNICERILOR

Omagiu ostașilor de la borne
în fiecare an, Ia 25 iunie, sărbătorim „Ziua gră

nicerilor". în această zi, poporul omagiază pe acei 
bărbați neinfricați care, zi și noapte, în miez de 
vară fierbinte sau iarnă geroasă, pe arșiță și pe 
ger, prin furtuni sau ploi, stau neclintiți de strajă 
la fruntariile Romanici socialiste.

Furtind in inimi glorioasele tradiții moștenite de 
la înaintași, animați de un fierbinte patriotism, os
tașii de la bornele țării, mindri de prezentul socia
list al națiunii române și de viitorul său luminos, 
își fac un titlu de înaltă onoare din a-și servi din 
posturile datoriei lor, cu nestrămutată credință, pa
tria. partidul, poporul, din a executa cu fermitate 
și răspundere comunistă ordinele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandantul suprem al forțelor armate 
ale României socialiste.

E noapte. Norii o fac șî 
mai neagră. Știu, undeva 
în beznă, Ia distanțe egale 
sau mai puțin egale, stau 
de pază frontierei de stat 
EI, voinicii aceia cu pet- 
lițe verzi la tunici. Sint 
ochii și urechile acestei 
nopți fără lumină, pretu
tindeni de-a lungul celor 
peste trei mii de kilometri 
de hotar românesc.

Tradiția unei oștiri e ca 
un stejar bătrin și semeț, 
rădăcinile și ramurile ei 
simbolizlnd Istoricul fiecă
rei arme luate In parte. Și 
trupele de grăniceri au ma
rea lor tradiție, care, în 
timp, se unește de-a pururi 
cu tradițiile mereu îmbogă
țite ale armatei române. 
Grănicerii au semnat cu 
singe Actul Independenței, 
apoi, cu patru decenii mal 
tirziu, pe cel al unirii Tran
silvaniei cu România. Iar 
în dramatica și Istorica 
noapte a lui 23 August 
1944, ostașii Regimentului 
3 grăniceri au fost printre 
primii militari români care, 
pe frontul din Moldova, au 
trecut la acțiune împotriva 
mașinii de război hitleriste. 
Dar cîte fapte de vrednicie 
ostășească n-au înscris gră
nicerii în istoria armatei 
noastre în anii revoluției șl 
construcției socialiste ! Este 
de ajuna să amintesc că, în 
acest an de instrucție, dețin 
titlul de frunte 50 la sută 
dintre unități, 80 Ia sută 
dintre subunități și peste 80 
la sută dintre militarii in 
termen.

...Există în programul zil
nic al grănicerului un mo
ment solemn, tulburător 
prin esența sa : momentul 
cînd comandantul pichetu
lui îi ordonă ostașului să 
intre în serviciul de pază 
și de apărare a frontierei 
de stat a Republicii Socia
liste România. în poziție 
regulamentară, echipat de 
luptă, grănicerul ascultă în 
fața hărții indicațiile co

mandantului, fie că este 
vorba de locotenentul Ion 
Sima sau căpitanul Gheor- 
ghe Țircovnicu, fie de plu
tonierul Ion Burciu sau ser
gentul major Ionel Ștef. 
Puțin mai tirziu, locul hăr
ții va fi luat de realitatea 
sectorului de frontieră în
credințat lui, spre pază și 
apărare. Grănicerul va intra 
astfel înlăuntrul unei mi
siuni complexe, care, pe tot 
parcursul îndeplinirii sale, 
îi va pune la încercare atît 
măiestria de luptă, cît șl 
profunda sa pregătire mo- 
ral-politică. Grănicerului 1 
se cer apoi calități fizice și 
psihice deosebite, pe care le 
dobîndește parcurgînd un 
proces de instruire multila
terală. El învață să mînu- 
lască cu dibăcie și precizie 
arma albă și de foc, să 
audă și să înțeleagă graiul 
văzduhului și al pămintului, 
să deslușească în tăcerile 
încărcate cu tainice sunete 
vibrația vrăjmașă de cea 
prietenească. El învață, de 
asemenea, să facă față în 
cele mai bune condiții tu
turor condițiilor meteorolo
gice.

înlăuntrul misiunii indi
viduale se ivesc adesea mo
mente majore, mereu al
tele, cînd ostașul trebuie să 
ia, în cîteva fracțiuni de se
cundă, o decizie, adică să 
fie propriul său comandant, 
într-o asemenea Împreju
rare s-a aflat și soldatul 
Teodor Adăscăliței. Și sol
datul Sarkozi Aladar. Și 
sergentul Ion Cucu. Toți cei 
care, Intr-un fel sau altul, 
au fost puși în situații difi
cile, dar nu și-au precupe
țit eforturile pentru a-și 
îndeplini exemplar misiu
nile încredințate. Drumul 
către titlul de frunte este 
anevoios, însă nu de ne
străbătut. Voinicii pe care 
i-am cunoscut — comuniști 
și uteciști — sint trecuți 
prin școli generale, profe
sionale și licee, dar, mai

ales, prin Înaltele școli ale 
muncii din fabrici și uzine, 
educați de organizațiile de 
partid și ale U.T.C.

Există și pichete izolate, 
înconjurate de ape, departe 
de clocotul orașelor sau de 
luminile satelor. Dar peste 
tot, ordinul de pază și a- 
părare a frontierei este a- 
celași, clar și hotărît. Am 
poposit intr-un pichet — 
clădire modernă, cum sint 
de altfel toate pichetele din
spre cele patru zări de țară. 
Izolarea de care aminteam 
e doar aparentă, căci ea 
este risipită de viața tu
multuoasă de zi cu zi a unui 
colectiv de grăniceri „unit 
în cuget și-n simțiri", pre
cum și de grija permanentă 
a partidului și statului nos
tru pentru ca ostașul să 
aibă la îndemînâ tot ce-i 
este necesar în îndeplinirea 
misiunilor. Clădirea piche
tului este electrificată, iar 
curentul electric înseamnă, 
între altele, și prezența ra
dioului și a televizorului. 
Viața clocotitoare a țării pă

trunde zilnic în acest res- 
trins univers grăniceresc. Se 
adaugă lumina cărților din 
bibliotecă, participarea la 
Festivalul național „Cîn- 
tarea României" și la com
petiția sportivă „Daciada". 
Da, izolarea-i doar apa
rentă.

Am poposit pe acea pal
mă de pămînt către asfin
țitul soarelui și ne-am adu
nat, ca să ne cunoaștem, 
sub cerul din care coborau 
umbrele amurgului. La un 
moment dat, fruntașul Mi
hai Trotea — în viața civi
lă, operator-extracție la Ți- 
cleni — a rupt o frunză din- 
tr-un piersic, a dus-o la 
gură și a început să cînte... 
Era un cintec din Gorjul 
său natal. Și, ascultîndu-1, 
mi-am amintit din nou de 
celebrul vers eminescian : 
„Tot ce mișcă-n țara asta..." 
care, în prezent, mai mult 
ca oricîrid, pulsează în ini
mile noastre, odată cu viața 
nouă ce o trăim.

Haralamb ZINCA

Cu prilejul vizitei delegației militare chineze, in - 
comuna Muntenii-Buzău din județul Ialomița a avut loc 

Adunarea populară consacrată 
prieteniei româno-ehineze

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MOZAMBICULUI

Tovarășului SAMORA MOISES MACHEL
Președintele Frontului de Eliberare din Mozambic, 

Președintele Republicii Populare Mozambic

în cadrul călătoriei pe care o în
treprinde in țara noastră, delegația 
militară chineză de prietenie, condu
să de Liang Pi-ie, membru al C.C, 
al P.C. Chinez, locțiitor al șefului Di
recției generale politice a Armatei 
populare chineze de eliberare, a vi
zitat, simbătă, cooperativa agricolă 
de producție „Prietenia româno-chi- 
neză" din comuna Muntenii-Buzău. 
județul Ialomița.

Oaspeților chinezi li s-a făcut o 
primire caldă, prietenească. Președin
tele cooperativei agricole de produc
ție i-a informat despre principalele 
realizări și preocupările actuale și de 
viitor ale cooperatorilor în sporirea 
producției agricole, în înfrumusețarea 
comunei și in creșterea nivelului de 
viață al membrilor cooperativei.

Apoi, membrii delegației au vizitat 
cîteva sectoare de producție.

în încheierea vizitei a avut loc o 
adunare populară consacrată priete
niei româno-ehineze.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
reprezentanți ai conducerii Ministe
rului Apărării Naționale care înso
țesc delegația, un mar® număr de 
țărani cooperatori.

A luat apoi cuvintul Gheorgh® 
Ghiță, președintele cooperativei agri
cole de producție „Prietenia româno- 
chineză". După ce a urat oaspeților 
un călduros bun sosit, vorbitorul a 
spus : Devenite tradiționale, vizitele 
pe care le fac în comuna noastră 
delegații ale țăranilor chinezi, precum 
și vizitele reprezentanților comunei 
și ai cooperativei agricole din Mun
tenii-Buzău in R.P. Chineză se în
scriu organic în ansamblul strlnselor 
legături de prietenie și colaborare 
tovărășească dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist Chi
nez, dintre popoarele și țările noas
tre.

Primirea entuziastă, plină de dra
goste cu care comuniștii, eroicul 
popor chinez, toti oamenii muncii 
din orașe. Întreprinderi și instituții 
au întimpinat înalta solie de priete
nie a poporului român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în re
centa vizită efectuată în Republica 
Populară Chineză a constituit o mă
reață expresie a profundelor legături 
de prietenie militantă, revoluționară 
statornicite între Partidul Comunist 
Român si Partidul Comunist Chinez, 
intre popoarele și țările noastre, care 
luptă cu hotărîre si abnegație pentru 
edificarea socialismului și comunis
mului.

întîlnirile si convorbirile rod
nice purtate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu cu tovarășul Hua Kuo-fen, 
cu ceilalți conducători de partid și 
de stat chinezi, acordurile si înțele
gerile semnate ridică pe o treaptă 
superioară schimburile comerciale și 
colaborarea economică. tehnico- 
stiintifică si culturală. întărind pe 
mai departe conlucrarea si solidari
tatea dintre Partidul Comunist Ro
mân si Partidul Comunist Chinez, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Chineză.

Așa cum pe bună dreptate apre

ciau tovarășii Nicolae Ceaușescu Și 
Hua Kuo-fen. toate acestea cores
pund pe deplin intereselor si dorin
țelor popoarelor român si chinez de 
a se întraiutora în construcția socia
lismului și comunismului, slujind, in 
același timp, cauzei generale a so
cialismului, a libertății și indepen
denței popoarelor, a progresului și 
păcii în lume.

în încheiere, vorbitorul a transmis 
din partea membrilor cooperativei 
agricole de producție ..Prietenia 
româno-chineză" prietenilor si tova
rășilor chinezi din comuna populară 
„Prietenia chino-română" un cald 
salut tovărășesc și cele mai 
calde urări de noi succese în munca 
lor. iar poporului frate chinez, noi 
victorii în construcția socialismului.

A luat apoi cuvintul Liang Pi-ie. 
conducătorul delegației militare chi
neze de prietenie. După ce a mulțu
mit călduros pentru primirea priete
nească sinceră făcută membri lor dele
gației peste tot în timpul vizitei în
treprinse în țara noastră, el a trans
mis din partea poporului chinez, a 
Armatei populare chineze de eliberare 
și a membrilor comunei populare 
„Prietenia chino-română" din co
muna Lu Kou Ciou cda mai calde 
salutări. în continuare, vorbitorul a 
«pus : Prietenia revoluționară dintre 
Partidul Comunist Chinez si Partidul 
Comunist Român, dintre popoarele 
chinez si român, dintre armatele celor 
două țări, cimentată de întîlnirile șl 
convorbirile dintre președintele Mao 
Tzedun. premierul Ciu En-lai si 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a intrat, 
în zilele noastre. Intr-o nouă etapă de 
dezvoltare. Recenta vizită a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în patria noastră, 
întîlnirile si convorbirile ne cane le-a 
avut cu tovarășul Hua Kuo-fen, do
cumentele semnate cu acest prilej au 
dat un nou avînt prieteniei revolu
ționare frățești, legăturilor tot mai 
puternice dintre partidele, popoarele 
și armatele noastre.

România, a spus în continuare vor
bitorul. este o tară înfloritoare, po
porul român este un ponor harnic, 
eroic și înțelept, care, sub conducerea 
Partidului Comunist Român, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceausescu, a 
obținut succese remarcabile In con
strucția socialistă. Hotărîrea de 
nestrămutat a poporului român de a 
apăra independenta si suveranitatea 
patriei sale. încrederea lui In victoria 
socialismului si comunismului, spiri
tul revoluționar cu care muncește 
pentru realizarea sarcinilor stabilite 
de Congresul al Xl-lea si Confe
rința Națională ale Partidului Co
munist Român ne-au lăsat o pu
ternică impresie, ne-au produs o mare 
bucurie.

în încheiere, conducătorul delega
ției militare chineze de prietenie a 
urat membrilor cooperativei aericole 
de producție ..Prietenia româno- 
chineză" noi succese în munca pentru 
dezvoltarea si înflorirea unității lor. 
iar poporului frate român si armatei 
române reahzări tot mai mari în vasta 
operă do edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

MAPUTO
îmi face o deosebită plăcere ca în numele Partidului Comunist Român, al 

poporului și guvernului român, precum și al meu personal să vă adresez, cu 
prilejul celei de-a treia aniversări a proclamării independenței Republicii 
Populare Mozambic, cele mal calde felicitări, sincere urări de sănătate și 
fericire personală, succese tot mal mari partidului FRELIMO, poporului și 
guvernului mozambican.

Poporul româp urmărește cu sentimente de solidaritate eforturile poporu
lui mozambican și se bucură sincer de rezultatele pe care le obține, sub con
ducerea Partidului FRELIMO, in opera de reconstrucție națională, de făurire 
a unei societăți noi, liberă de exploatare, pentru consolidarea independenței 
și suveranității naționale.

îmi exprim convingerea fermă că bunele raporturi statornicite între 
Partidul Comunist Român și FRELIMO, cooperarea largă dintre țările noastre 
se vor dezveliți mereu ascendent in interesul celor două popoare, al cauzei 
luptei pentru lichidarea politicii imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, 
de discriminare rasială și apartheid, împotriva tendințelor imperialiste de 
subminare a independenței și suveranității, naționale, pentru făurirea unei 
lumi mai bune și mai drepte pentru toate popoarele.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Poporul mozambican 
sărbătorește astăzi a 
treia aniversare a ce
lui mai înălțător mo
ment al istoriei gale : 
proclamarea neatîrnă- 
rii naționale. Eveni
mentul de la 25 iunie 
1975, încununare a 
unei lupte eroice purta
te cu arma în mină 
vreme de peste un de
ceniu, sub conducerea 
Frontului de Elibera
re din Mozambic 
(FRELIMO), a marcat 
Începutul unei noi pa
gini în istoria poporu
lui mozambican, a unei 
pagini de mari efor
turi pentru Înlăturarea 
grelei moșteniri colo
niale și asigurarea 
progresului multilate
ral al țării.

Prin esența revolu
ționară a primei con
stituții și prin hotări- 
rile Congresului al 
III-lea al FRELIMO 
referitoare la instau
rarea unui stat demo
cratic-popular s-au 
deschis perspectivele 
edificării unei societăți 
progresiste, bazate pe 
dreptate și echitate 
socială. între principa

lele măsuri economice 
și sociale adoptate se 
numără trecerea sub 
controlul statului a ra
murilor de bază, a bu
nurilor imobiliare, a 
instituțiilor de invăță- 
mint și a asistenței 
sanitare. Sub deviza 
„Unitate, Muncă. Vigi
lență", în întreaga țară 
se multiplică inițiati
vele populare vizind 
sporirea producției a- 
gricole și industriale. 
Succesele obținute pînă 
acum în dezvoltarea 
economică, în promo
varea lnvățămintului, 
In asigurarea de locu
ințe și de asistentă so
cială sint tot atîtea do
vezi ale capacității 
unui popor care și-a 
descătușat energiile.

Poporul român, care 
și-a manifestat deplina 
solidaritate cu lupta 
poporului mozambi
can pentru dobîndirea 
neatîrnărli, acordîn- 
du-i un larg sprijin 
material, politic și di
plomatic, urmărește cu 
caldă simpatie efortu
rile sale actuale pen
tru dezvoltarea de sine

stătătoare, pentru în
tărirea suveranității și 
independenței sale na
ționale, pentru respin
gerea actelor agresive 
ale rasiștilor rhode- 
sienl.

O contribuție de cea 
mai mare însemnătate 
la amplificarea și 
adîncirea raporturilor 
de strinsă colabora
re româno-mozambica- 
ne au adus întîlnirile 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la Bucu
rești și pe pămintul 
african, cu tovarășul 
Samora Machel, pre
ședintele FRELIMO și 
al Republicii Populare 
Mozambic. Declarația 
solemnă comună, cele
lalte documente sem
nate cu aceste prile
juri au dat expresie 
hotărîrii celor două țări 
de a lărgi și adinei 
conlucrarea lor priete
nească, cu convingerea 
că un asemenea curs 
corespunde intereselor 
ambelor popoare, ca și 
intereselor cauzei ge
nerale a marelui front 
antiimperialist al po
poarelor.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 26, 

27 și 28 iunie. în țară : Vreme relativ 
caldă, mai ales în sudul țării. Cerul 
va fi variabil, eu înnorări mal accen
tuate după-amlaza. Vor cădea ploi lo

cale însoțite de descărcări electrice și 
Izolat de grindină. Local, vintul va 
prezenta intensificări de scurtă durată. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
Intre 10 și 20 de grade, iar cele maxime 
între 20 șl 30 de grade, izolat mai ri
dicate. în București : Vremea va fi 
caldă, cu cerul variabil. Vor cădea ploi 
de scurtă durată și cu caracter de 
aversă, însoțite de descărcări electrice. 
Vint slab pînă la moderat. Tempe
ratura ușor variabilă.

Alegerea Biroului executiv 
al Uniunii artiștilor plastici

Conferința națională a Uniunii ar
tiștilor plastici a ales ca președinte 
de onoare al U.A.P. pe artistul po
porului ION JALEA, Erou al Muncii 
Socialiste.

In prima sa ședință, noul Consiliu 
de conducere al Uniunii artiștilor 
plastici, alcătuit din 95 de membri, 
a ales Biroul Executiv al U.A.P.

Președinte al Uniunii artiștilor 
plastici a fost ales Ion Irimescu, vi
cepreședinți — Eftimic Birleanu, 
Paul Erdos, Hildegard Fackncr, Ion 
Frunzetli, Viorel Mărgineanu. Ion 
Pacea, secretari — Costel Badea, Ho- 
ria Flămîndu, Alin Gheorghiu. Ana 
Lupaș, iar ca membri — Corneliu 
Baba. Brăduț Covaliu. Elena Greeu- 
lesei, Octav Grigorescu, Izsak Mar
tin, Koos Andrei, Constantin Lueâci, 
Ligia Macovei, Eftimie Modileă, Eu
gen Popa. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

ceperea si dăruirea acestui 
colectiv au dat în putini 
ani roade bogate, de care 
se bucură toti împreună si 
fiecare in parte, indiferent 
de numele pe care-1 poartă. 
Pentru ei limba comună a 
muncii, a socialismului pe 
care-1 făuresc împreună se 
însoțește firesc cu limba 
maternă pe care au adus-o 
din casa părintească. De 
care au cultivat-o la scoa
lă. prin lecturi, in cadrul 
numeroaselor așezăminte 
de cultură pe care munici
piul Cluj-Napoca le oferă 
cu atîta generozitate tuturor 
locuitorilor săi. în această 
limbă a creației comune 
îmi înfățișează perspective
le uzinei, noile hale de fa
bricație menite să dubleze 
capacitatea intreprinderii, 
subliniind. cu toții că „ceea 
ce făurim înfrățiți rodește 
ca o sămință viguroasă de
parte și în timp".

Continuind pe firul So
meșului acest itinerar in 
cetățile industriale ale ora
șului. nu pot evita un scurt 
popas la una dintre cele 
mai vechi fabrici, la „Clu- 
jana", complet întinerită 
și mărindu-și de cîteva ori 
capacitatea in ultimii ani 
Știu prea bine că produse

Mulțumind pentru alegere. în nu
mele Biroului Executiv al U.A.P., al 
său personal, sculptorul Ion Irimes
cu a exprimat profunda recunoștin
ță conducerii partidului și statului, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. tova
rășei Elena Ceaușescu pentru cinstea 
făcută obștii artiștilor plastici prin 
participarea la lucrările conferinței 
naționale a uniunii, pentru îndrumă
rile și recomandările secretarului ge
neral al partidului. Președintele 
U.A.P. și-a manifestat convingerea 
că artiștii plastici vor fi. prin în
treaga lor creație, la înălțimea în
crederii secretarului general al par
tidului. a cerințelor societății noas
tre, a marilor înfăptuiri ale construc
torilor socialismului din țara noastră.

le acestei vestite fabrici de 
încălțăminte ajung mult 
mai departe decît apele 
Someșului, căci Someșul se 
varsă, în cele din urmă, în 
mare, pe cînd pantofii 
creați de muncitorii de-aici, 
în bună parte femei iscu-

trolor de calitate la secția 
de croit, este președinta 
comisiei de femei din com
binat și vicepreședintă a 
consiliului oamenilor 
muncii. Vorbind despre 
succesele obținute, ea îmi 
spune că ele s-au dobîndit

Noroc bun, 
prietenie!

site, cu un dezvoltat simț 
al frumosului, ajung peste 
mări și odeane, făcind oco
lul lumii. La ora documen
tării mele, de pildă, direc
torul Gheorghe Mărincea- 
nu. Erou al Muncii Socia
liste, se afla la New York, 
pentru contractări.

Mă întrețin cu două 
muncitoare din cele cinci 
mii de la „Clujana", două 
muncitoare dintr-o promo
ție anterioară a școlii pro
fesionale, care pregătește 
acum o nouă generație uzi
nei. Tovarășa Siikosd Ana, 
care a terminat cu zece ani 
în urmă școala, azi con-

prin munca înfrățită a 
muncitorilor români. ma
ghiari și de alte naționali
tăți, stăpinii de azi ai în
treprinderii — egali in 
drepturi și datorii, deopo
trivă părtași și răspunză
tori de bunul mers al în
tregii activități.

Tinăra Mărioara Bălaș 
îmi declară : ..Sint munci
toare la secția tâbăcărie 
minerală. Sintem un colec
tiv bine închegat, unde toți 
ne înțelegem foarte bine, 
căci toți sintem animați de 
aceleași năzuințe. Maiștrii 
Rostâs Arpad, Halmâgyi 
Attila și Olâh Francisc mă

Tragerea la sorți 
a premiilor concursului 

organizat 
de Comitetul național 
pentru apărarea păcii
Comitetul Național pentru A- 

părarea Păcii face cunoscut că 
adunarea publică în cadrul că
reia va avea loc tragerea la 
sorți a premiilor și mențiunilor 
oferite participanților la con
cursul cu tema : „Sub soarele 
păcii și socialismului. 30 de ani 
de realizări pe drumul constru
irii vieții noi", organizat de 
C.N.A.P. va avea loc duminică 
2 iulie a.c. in sala Casei de cul
tură a sectorului 2, strada 
M. Eminescu nr. 89.

Adunarea publică va începe la 
orele 9 dimineața.

ajută mult în muncă, iar 
colega mea, Pâlfi Margare
ta este pentru mine' ca o 
soră. De altfel și in munca 
obștească lucrăm frățește, 
cot la cot. Am fost crescu
tă în acest spirit încă in 
casa părintească din satul 
meu natal, unde trăiesc și 
muncesc împreună, in de
plină înțelegere, români și 
maghiari. In același spirit 
am fost crescută și la școa
la profesională, unde am 
legat prietenii cu colegele 
maghiare, cu care stăteam 
în același cămin. Acest sen
timent firesc al prieteniei 
și frăției rodește și in 
munca noastră comună 
pentru înflorirea uzinei, 
orașului și a patriei noas
tre".

Ascultindu-i pe acești 
oameni din uzinele Cluju
lui, mă încearcă un puter
nic sentiment civic al 
demnității, dreptății și 
echității. Pe acest funda
ment, clasa muncitoare, 
sub conducerea partidului, 
a înălțat și aici, in inima 
Transilvaniei, din coloane 
nesfirșite, o poartă a Româ
niei socialiste larg deschi
să viitorului nostru co
mun. Citesc pe această 
poartă cuvintele înscrise 
cu litere de aur : „Noroc 
bun, prietenie !
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„DACIADA" — o competiție pentru toți

învățătura și sportul-două paralele
care se intilnesc la... liceul „Nicolae Bălcescu"
O curte asfaltată (împărțită gospo

dărește si dichisită astfel incit să 
adăpostească un teren de baschet, 
unul pentru handbal si mlnifotbal. o 
pistă de alergări cu patru culoare, 
o groapă pentru) sărituri) si o sală de 
sport (nici prea spațioasă, dar nici 
neincăpătoare. asa cum o cunosc si 
si-o amintesc cu nostalgie generațiile 
de foști elevi), iată o bază materială 
care stă. ori poate să stea, la înde- 
mina oricărui liceu din tara noastră 
azi. La liceul „Nicolae Bălcescu" din. 
Capitală ea este folosită atît de in
tensiv incit la orice oră din zi ai intra 
aci (uneori si la primele ore ale 
serii) întilnesti băietandri si fetiș
cane aruneînd mingea la cos sau la 
poartă, sau alergind. sau iucind volei.

în prima din zilele cînd am vizi
tat noi această cunoscută unitate de 
învătămînt. un mare afiș de la intra
rea elevilor atrăgea privirile orică
rui trecător. Evident, nu era singurul 
afiș : pe coridoare. In holuri, in 
curte, la aviziere, mai peste tot aici 
pereții sint plini de afișe multico
lore : Regulamentul „Daciadei" : Ac
țiuni in „Daciada" : Calendarul acti
vităților sportive școlare pe anul 
1977/1978 ; Rezultate din campionatul 
intern de baschet (b+f) ; Rezultate 
din campionatul intern de volei 
(b+f); Festivalul sportiv școlar : Ex
cursiile lunii în curs : Acțiunile va
cantei care începe la 10 iulie : Anun
țuri la zi — acestea sint subiectele 
numeroaselor si diverselor panouri si 
afișe consacrate propagandei sportive 
în luna iunie la liceu! „Nicolae Băl
cescu". Cum spuneam insă, unul 
dintre ele ne-a atras in mod deose
bit privirea. Pe el scria — mai exact 
spus, cineva desenase — cu litere 
de-o șchioapă, in diferite culori care 
do care mai stridente, următoarele : 
„Pentru toti cei interesați si nein.te- 
resati ! Avînd în vedere insuficien
tele si locul mediocru pe care-1 des
fășoară in ultimul timp echipa de 
fotbal a liceului — vă invităm la o 
dezbatere larga a acestei importante 
probleme. Miercuri, la ora 13.25 
(după ultima oră de curs), va avea 
loc ședința de analiză, de găsire a 
cauzelor si stabilire a măsurilor pen
tru selecția si pregătirea unei echipe 
mai bune. Invitați : componentii lo
tului. toti profesorii, toti elevii. Nu 
uitați, in interesul liceului nostru si 

al fotbalului românesc — miercuri la 
ședință 1“

— Așadar, si aici, tot fotbalul e 
durerea nealinată a amatorilor de 
sport ? — o întrebăm pe tovarășa
profesoară Adriana Georgota Bucur, 
fostă iucătoare la una din echipele 
fruntașe ale baschetului din tara 
noastră.

— Este singura disciplină sportivă 
în care, deocamdată, n-am reușit suc
cese notabile in cadrul „Daciadei". 
Elevii noștri, prin tradiție apropiați 
de mișcarea sportivă, s-au înscris și 
au participat in această ediție a 
marii competiții naționale la multe, 
foarte multe competiții : săniuța de 
argint, schi fond, tenis de masă. sah. 
gimnastică, atletism, cros, ciclotu
rism. patinai cu rotile, iudo. oină, 
tenis de cîmp. handbal, volei, baschet, 
rugbi. tir si chiar lupte. In fiecare 
dintre aceste discipline am organizat 
succesiv întreceri între clasele para
lele. intre treapta I si treapta a Il-a, 
apoi pe scoală, apoi pe sector, mu
nicipiu si zonă. Nu am vrea să ne 
socotească cineva lăudărosi. dar pînă 
acum — in etapele de masă ale 
„Daciadei" am adunat cîteva succese 
care pe noi ne bucură.

— Cunoaștem deja aceste succese. 
Tovarășa profesoară emerită Luiza 
Răican, directoarea liceului, ne-a vor
bit in prealabil de ele : la baschet
— locul I pe sector (băieții) si II (fe
tele) ; la șah — locul I pe sector (b 
+ f) și II pe Capitală (băieți) : la 
tir locul I pe Capitală ; la handbal
— locul II și așa mai departe...

— Numai fotbalul a înregistrat in
succese. Afișul pe care l-ați citit la 
intrare a apărut din amărăciunea 
pricinuită elevilor de două infringer! 
consecutive la cîte 3 goluri in etapa 
pe municipiu. E greu de crezut insă 
că o ședință va spori eficacitatea 
înaintașilor noștri.

— Parcurgind lista rezultatelor obți
nute în etapele superioare ale ..Da
ciadei", se observă că predomină 
locurile II. Nu erau posibile mai 
multe locuri 'I ?

— Poate că da. Nu ne facem însă 
griji, fiindcă nu ne propunem mor
țiș să scoatem campioni. Un liceu cu 
profil de matematică-fizică. așa cum 
este al nostru, are in primul rînd 
datoria să dea tinerilor un bagaj de 
cunoștințe științifice. teoretice și 

practice, la nivelul exigentelor de 
azi și de miine pe care partidul nos
tru le pune în fața școlii. Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus că întrece
rile din cadrul „Cîntării României" 
să fie totodată întreceri în muncă si 
în activitatea artistică. Și a mai spus 
că „Daciada" este, pe alt plan, tot 
o competiție cum e „Cîntarea Româ
niei". în această concepție ne stră
duim noi să îmbinăm învățătura cu 
activitatea sportivă. Rezultatele la 
invățătură sint excelente : in medie, 
aproximativ 90 la sută dintre absol
venții noștri reușesc din prima în
cercare la examenele unde se pre
zintă ulterior ; anul acesta, din 207 
elevi ai claselor a XH-a, aproape 
trei sferturi au obținut medii intre 8 
și 10 ; din aproape 1 000 de elevi ai 
liceului. 509 (deci, mai multdeiumă- 
tate) au participat la olimpiadele pe 
discipline. 51 dintre ei calificindu-se 
în finalele pe tară, unde au cucerit 
mai multe premii, printre care și 
premiul I la fizică. Și în „Cîntarea 
României" avem un premiu I pe ta
ră. iar la finalele „Daciadei" nu se 
poate să nu luăm și acolo un loc I. 
După cum vedeți, ne interesăm ca 
acești tineri să învețe bine si să facă 
mult sport. Marile rezultate sportive 
vor veni și ele, fără îndoială.

— Pe ce vă bizuiți optimismul ?
— Pe sprijinul necondiționat ce-1 

dă direcția școlii procurării materia
lelor sportive și organizării activită
ții sportive ; pe aportul mai intens 
ce-1 așteptăm din partea birourilor 
și comitetelor U.T.C. ; pe predispo
ziția elevilor spre mișcare și con
curs ; și. dacă vreți, pe promisiunea 
ce ni s-a făcut că. fn sfirșit, ni se 
vor aduce citeva mașini cu nisip pen
tru groapa de sărituri !

...Așadar, la liceul „Nicolae Băl
cescu" din București, cele două pa
ralele care sint învățătura si sportul 
pornesc și se intilnesc în punctul 
comun al preocupărilor pentru for
marea și pregătirea unor tineri mul
tilateral dezvoltați. Ceea ce este ilus
trat atit de rezultatele obținute pe 
cele două planuri, cit și de faptul că 
directoarea liceului ne-a vorbit des
pre succesele in sport, iar profesoara 
de educație fizică despre succesele 
la invățătură !

G. MITRO1

Campionatul mondial 
de fotbal

Aseară, ne stadionul River Plata 
din Buenos Aires, echipele Braziliei 
si Italiei s-au întîlnit în meciul pen
tru locurile 3—4. ale Campionatului 
mondial de fotbal, victoria revenind 
cu scorul de 2—1 (0—1) fotbaliștilor 
brazilieni. Au marcat în ordine 
Causio (min. 39), Nelinho (min. 64) 
si Dirceu (min. 71).

Echipa braziliană se clasează astfel 
pe locul 3 și cucerește medalia de 
bronz la actuala ediție, după ce a 
fost de trei ori campioana lumii. în 
1958. 1962 și 1970. De menționat și 
faptul că fotbaliștii brazilieni deși 
clasați pe locul trei sint în mod pa
radoxal singura echipă neînvinsă. 
Pentru prima oară în istoria campio
natului mondial se vor întîlni astăzi 
în finală două echipe care au „cunos
cut înfringerea în fazele prelimina
re". respectiv Argentina si Olanda. 
Prima învinsă de Italia, iar cea de-a 
doua de către Scoția.

ÎN CÎTEVA 
RÎNDURI

• în ziua a treia a turneului in
ternațional de polo pe apă de la 
Varna, selecționata României a În
vins cu scorul de 5—2 (2—0. 0—0,
1—1, 2—1) echipa S.U.A.

Alte rezultate : Grecia — Austra
lia 3—2 ; U.R.S.S. — Bulgaria 9—4.

• Disputat la Augsburg, meciul de 
atletism dintre echipele feminine ale 
R.F. Germania și României s-a ter
minat cu scorul de 87—70 puncte in 
favoarea gazdelor. Din echipa româ- 
rîă au obținut victorii : Elena Tăriță 
52”14/100 la 400 m plat, Maricica 
Puică 9’10”7/10 la 3 000 m ; Argentina 
Menis 62,18 m la disc. Ileana Sila! 
4'05”7/10 la 1 500 m și Fița Lovin 
2’00”8/10 la 800 m.
• Cu prilejul unui concurs inter

național atletic desfășurat la Merk- 
sem. sprinterul belgian Ronald Des- 
ruelles a corectat recordul european 
în proba de 100 m plat cu timpul de 
9”9/10 (cronometraj de mină).

• La ..Crystal Palace" din Londra 
au început campionatele de atletism 
ale Marii Britanii. în proba de 10 000 
m plat, atletul Brendan Foster a sta
bilit un nou record al Europei cu 
timpul de 27'30”50/100. Vechiul re
cord era de 27’30”80/100 .și aparținea 
unui alt atlet englez, David Bedford. 
Brendan Foster, in virstă de 30 de 
ani. s-a arătat in mare formă, re
zultatul său situindu-se la 8”3/10 do 
recordul lumii deținut de kenyanul 
Rono. De remarcat că in timpul 
cursei a plouat torențial.

teatre
• Teatrul Național București 
(sala mare) : Un fluture pe lam
pă — 19,30, (sala mică) : Auto
biografie — 19.30. (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 11.
• Opera Română : Ion Vodă cel 
Cumplit — 11.
• Teatrul de operetă : La calul 
bălan — 10.30, Eternele iubiri —-
19.30.
e Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
landra'* * (sala Schitu Măgureanu): 
Ferma — 10,30, Leonce și Lena —

• Căsătoria : PATRIA — 9; 11,15: 
13; 15,30; 17,45; 20.
• Un pod prea îndepărtat :
SCALA — 9; 12,30; 16; 19,30,
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16; 19.30, 
FAVORIT — 9,15;-12,30; 16; 19.15, 
GRADINA CAPITOL — 20,15,
GRADINA DINAMO — 20,15.
• Onoarea pierdută a Katharine! 
Blum : LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, CAPITOL -
9,15 ; 11.30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Corsarul negru : FESTIVAL — 
9; 12; 16: 19.19.30 

a Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor — 19.
• Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Hotel „Zodia 
gemenilor**  — 20.
• Teatrul municipal Ploiești (in 
sala Teatrului „Ion Creangă'4) : 
încurcă lume — 10,30; 17.
• Teatrul evreiesc de stat : Cu 
femeile nu-i de glumit — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu4* : Po
veste de iubire — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică* 4 (la Școala 
generală nr. 155, cartier Drumul 
Taberei) : Tigrul purpuriu căruia 
ti plăceau clătitele — 10.
• Circul București : Spectacol
susținut de „Circul liliputanilor**  
de Ia Circul Mare din Moscova — 
10; 16; 19,30.

cinema
• Pirații din Pacific — Insula
comorilor : VICTORIA — 9,30;
12,30; 16; 19.
• Eu, tu și Ovidiu : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Căluțul cocoșat — 9,30: 11, So
laris — 13; 16; 19 : DOINA.
• Mama : TIMPURI NOI — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Alt bărbat, altă femeie : CINE
MA STUDIO — 10; 13: 16; 19.
• Tentacule : FEROVIAR — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,30, MODERN — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15: 20.45. la grădină — 20.15.
• Fiii „marii ursoaice**;  GRTVITA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Africa Express : EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Pentru patrie : DACIA — 9; 
12,15; 15,45; 19.
• Evadatul : EFORIE — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15: 20,30.
• Cine nu riscă nu cîștlgă : BU-
ZEȘTI — 9; 11,15; 13,15; 15,30;
17,45; 20.
• Prietenii mei elefanții (ambe
le serii) — 9.45, Poveste din
Happy valley — 18.30; 20,30 : CINE
MATECA.
• împușcături sub clar de lună : 
BUCEGI — 9; 11; 13; 15,45; 17,30;
19,45.
• Cîntă pentru mine : GLORIA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 
18; 20,15.

• Amintește-ți de mine : LIRA — 
15,30; 18.
• Eliberarea orașului Praga : 
DRUMUL SĂRII — 16; 19.
• Transamerica Express : GIU
LEȘTI — 8,45; 11,30; 14,15; 17;
19.45, VOLGA — 8,45; 11.30; 14,15; 
17.15; 20,15.
• Aure! Vlalcu : FERENTARI — 
15,30; 17,45; 20.
• Scufundarea Japoniei : CO- 
TROCENI — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• E atît de aproape fericirea : 
PACEA — 16; 18; 20.
• Cu stele în păr și lacrimi In 
ochi : FLOREASCA — 15,30; 18; 20.
• Ultima cină : VIITORUL — 
15.30; 17,45; 20.

• Sandokan — tigrul Malayeziei : 
AURORA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20. la grădină — 20,15.
• Doctorul Poenaru : MIORIȚA 
— 9; 11,15; 13,30; 15.30: 17,45; 20, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 
20,15.
• Dragoste și statistică : POPU
LAR — 16: 18.
• Septembrie : MUNCA — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.
• Ediție specială : COSMOS — 
15,30; 17,45; 20.
• Un om cu „idei**  : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20.15.
• Program de desene animate 
Walt Disney — 9, Riul care urcă 

muntele — 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20 : FLACĂRA.
• Profetul, aurul șî ardelenii : 
PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Ultima escapadă a lui Olsen : 
GRADINA BUCEGI — 20,15.
• Urmăriți fără vină : GRADINA 
BUZEȘTI -r- 20,15.
• Gentleman Jim î GRADINA 
FESTIVAL — 20. GRĂDINA TO
MIS — 20,30.
• Mark polițistul : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20,15.
• Zmeul de hirtie : GRĂDINA 
LIRA - 20,15.
• Rocco și frații săi : GRĂDINA 
LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Solitarul de la fortul Humboldt: 
GRADINA TITAN - 20,15.
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Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Republicii Populare Democrate Coreene

In numele Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, al poporului român și al meu personal, vă adresez 
dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Muncii 
din Coreea, întregului popor frate coreean un călduros 
mesaj de prietenie și sprijin cu prilejul „Lunii de soli
daritate cu lupta poporului coreean", cind t>e împlinesc 
25 de ani de la victoria în războiul pentru apărarea pa
triei, a independenței și suveranității naționale a Repu
blicii Populare Democrate Coreene.

Comuniștii, oamenii muncii din România dau o înaltă 
apreciere cuceririlor revoluționare, realizărilor remarca
bile obținute de poporul coreean, sub conducerea Parti
dului Muncii din Coreea, in frunte cu dumneavoastră, în 
lupta pentru apărarea și propășirea patriei, in dezvoltarea 
industriei, agriculturii și a celorlalte domenii ale construc
ției socialiste. Reafirm și cu acest prilej solidaritatea ac
tivă și sprijinul deplin al partidului, statului și poporului 
român față de lupta dreaptă a poporului coreean, de ini-

PHENIAN
țiativele constructive și politica partidului și statului dum
neavoastră pentru înfăptuirea unificării independente și 
pașnice a țării, pentru făurirea unei Coree unite, libere și 

prospere.
îmi amintesc cu multă plăcere de vizita și convorbirile 

deosebit de fructuoase pe care le-am avut recent in fru
moasa dumneavoastră țară și îmi exprim convingerea 
fermă că Declarația comună semnată cu acest prilej, cele
lalte documente și înțelegeri convenite vor ridica pe noi 
trepte strinsele relații de prietenie, colaborare frățească și 
solidaritate revoluționară dintre partidele, popoarele și 
țările noastre, în interesul construcției socialiste în cele 
două țări, al cauzei păcii, progresului șl colaborării inter
naționale.

Primiți, stimate tovarășe Kim Ir Sen, sincere urări de 
noi și mari victorii în edificarea noii societăți, în înfăptui
rea aspirației vitale a întregului popor coreean de unifi
care pașnică și independentă a patriei.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

dreaptă a poporului Coreei prietene

Rezoluții adoptate 
de Congresul al XI-lea al U.C.I.

Pe baza raportului prezentat de tovarășul losip Broz Tito si a 
dezbaterilor care au avut loc în plen si pe comisii, cel de-al XI-lea 
Congres al U.C.I. a adoptat două rezoluții ■' cu privire la dezvoltarea 
internă fi la activitatea și politica externă a Iugoslaviei.

Intre 25 iunie și 27 iulie, ca în 
fiecare an, popoarele iubitoare de 
pace, cercurile progresiste de pre
tutindeni marchează „Luna de so
lidaritate cu lupta poporului co
reean". Prima din aceste date coin
cide cu ziua dezlănțuirii, la 25 iu
nie 1950, a războiului împotriva 
Republicii Populare Democrate Co
reene, cea de-a doua cu încheierea, 
la 27 iulie 1953, a armistițiului de 
la Panmunjon, care a consfințit 
înfrîngerea forțelor dușmane, do
vedind, o dată în plus, că nu exis
tă forță în lume capabilă să în- 
genunche un popor hotărît să-și 
apere, cu prețul oricăror sacrificii, 
bunul cel mai .de preț, independen
ța și libertatea!

împlinirea în acest an a unui 
sfert de veac de la marea victorie 
militară și politică a Coreei popu
lare oferă un nou prilej de a evoca 
eroismul și dirzenia bravului său 
popor pe cimpul de luptă, si după 
aceea, în perioada grea a recon
strucției, a lichidării sechelelor 
războiului.

In anii postbelici, poporul co
reean, angajat cu toate forțele în 
uriașa activitate de refacere a tă
rii, a repurtat într-un timp scurt, 
realizări de prestigiu în creșterea 
forțelor de producție, dezvoltarea 
științei și culturii, în ridicarea 
standardului de viață al populației 
și întărirea capacității de apărare 
a patriei. Aceste înfăptuiri socia
liste, roade ale politicii înțelepte 
duse de Partidul Muncii, în frunte 
cu tovarășul Kim Ir Sen, de inten
să mobilizare a energiilor poporu
lui, de aplicare creatoare a mar- 
xism-leninismului la condițiile 
concrete ale țării, potrivit liniei 
„ciuce" de dezvoltare de sine stă
tătoare și de bizuire pe forțele 
proprii, reprezintă un puternic fac
tor însufleți tor pentru întregul po
por coreean in lupta pentru reali
zarea năzuinței fierbinți de a resta
bili unitatea națională, de a păși 
strins unit pe calea unei vieți de
mocratice și prospere.

Aspirațiile de libertate și unitate 
ale poporului coreean, eforturile 
sale neobosite pentru apărarea in
dependenței și suveranității națio
nale. pentru transformarea Coreei 
într-un stat tot mai înfloritor, au 
găsit intotdeauna un vibrant ecou 
in România, sentimentele trainice 
de prietenie și prețuire dintre po
poarele noastre, cursul continuu 
ascendent al colaborării româno- 
coreene pe cele mai diverse pla
nuri — economic, tehnico-științific, 
cultural — fiind puternic stimu
late de raporturile de solidaritate,

Cronica
La invitația tovarășului Ștefan. 

Voitec. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. amiralul Emilio Eduardo Mas- 
sera. membru al iuntei militare din 
Republica Argentina, va efectua o vi
zită oficială in tara noastră, la sfir- 
șitul lunii iunie 1978.

★
Simbătă dimineața a părăsit Capi

tala Otumfuo Opoku Ware al Il-lea, 
șeful tribului Ashanti, președintele 
Adunării șefilor de trib din Repu
blica Ghana, care a făcut o vizită în 
țara noastră, împreună cu soția, Vic
toria Opoku Ware, la invitația Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste.

Oaspetele a fost însoțit de Ahe- 
neba Osei Yaw, șeful tribului An- 
kase. Nana John Edward Mensah, 
purtător de cuvînt, J. Owusu-Anșali, 
secretar personal.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspeții au fost salutați de tovarășii 
Mihai Daiea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S., Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Național al F.U.S., Cornel Pacoste, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Nieolae Popovici, adjunct al 
ministrului justiției, de reprezentanți 
ai Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa, ai Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Kwame Addae, 
ambasadorul Republicii Ghana la 
București, membri ai ambasadei.

★
Simbătă dimineață a avut loc la 

Școala centrală sindicală din cadrul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" des
cinderea cursului destinat cadrelor 
sindicale din tari latino-americane. 
Spania si țări africane de limbă por
tugheză. organizat de Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

Tovarășii Gheorghe Petrescu, vice
președinta al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. și Păun Bratu, prorector al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", au 
salutat pe participanti. relevind im
portanta cursului pentru mai buna 
cunoaștere reciprocă, pentru dezvol
tarea relațiilor de prietenie si solida
ritate militantă dintre oamenii mun
cii si sindicatele din România si aces
te țări.

★
Simbătă a părăsit Capitala delega

ția Asociației de prietenie Danemar
ca- România condusă de Bent Roms- 
dal Knudsen, președintele asocia
ției, care, la invitația Institutului ro
mân pentru relațiile cultura'e cu 
străinătatea, a făcut o vizită în țară 
noastră. 

încredere și stimă existente între 
Partidul Comunist Român șl Par
tidul Muncii din Coreea, între sta
tele noastre.

Un rol de excepțională însemnă
tate în dezvoltarea și diversificarea 
neintreruptă a relațiilor bilaterale 
in toate domeniile, ca și a conlu
crării intre cele două partide și state 
pe plan internațional au întîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășii 
Nieolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, 
înțelegerile realizate și acțiunile 
convenite cu aceste prilejuri. Dia
logul la cel mai înalt nivel purtat 
la Phenian, în 1971, și la București, 
în 1975, de cei doi conducători de 
partid si de stat a marcat mo
mente de semnificație politică de-

Luna de solidaritate 
cu lupta poporului 

coreean

terminantă în evoluția atît de rod
nică a colaborării multilaterale ro- 
mâno-coreene, în spiritul Tratatu
lui de prietenie, încheiat cu trei 
ani in urmă.

Un capitol nou, de însemnătate 
istorică in bogata cronică a legă
turilor româno-coreene, a deschis 
recenta vizită efectuată de tova
rășul Nieolae Ceaușescu în R.P.D. 
Coreeană, De neuitat va rămîne 
grandioasa primire rezervată soli
lor poporului român, căldura vi
brantă a sentimentelor cu care au 
fost în permanență înconjurați, vi
zita transformindu-se astfel intr-o 
uriașă și entuziastă manifestare 
sărbătorească a prieteniei. Declara
ția comună semnată cu acest pri
lej consacră voința celor două 
partide, țări și popoare de a 
da impulsuri și mai puternice dez
voltării legăturilor reciproce în toa
te sferele de activitate, pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și internaționalismului proletar, ale

★
Cu prilejul „Lunii de solidarita

te" cu lupta poporului coreean. Con
siliul Național al Frontului Unității 
Socialiste, Uniunea Generală a Sin
dicatelor din România, Consiliul 
Național al Femeilor, Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist, Asociația de prietenie româ- 
no-coreeană, Liga română de prie-

zilei
In timpul șederii în tara noastră, 

oaspeții au avut întrevederi la Fron
tul Unității Socialiste. Ministerul A- 
facerilor Externe. Comitetul de Stat 
al Planificării. Ministerul Sănătății. 
Radioteleviziunea română. Consi
liul popular al municipiului Iași, au 
vizitat obiective economice și social- 
culturale din București și județele 
Brașov si Iași.

★
Delegația Grupului parlamentar de 

prietenie Turcia-România, condusă de 
Mehmet ’Unaldi, vicepreședinte al Se
natului, președintele Grupului parla
mentar, care se află în țara noastră, 
a făcut sîmbătă o vizită în județul 
Constanța.

La Consiliul popular al municipiu
lui Constanța, oaspeții au avut o în
trevedere cu tovarășul Gheorghe 
Trandafir, primarul municipiului, 
după oare au luat parte la un dejun 
oferit in onoarea lor.

După-amiază, delegația a vizitat 
Muzeul da istorie națională și arheo
logie, alte obiective culturale și tu
ristice din municipiul Constanța.

★
In sala mare a Palatului Republi

cii Socialiste România a avut loc, 
sîmbătă seara, închiderea stagiunii 
simfonice a Filarmonicii „George 
Enescu". A fost prezentat un con
cert de concerte cu concursul lui Hen
ryk Szeryng și Ion Voicu. Programul 
a cuprins lucrări de Bach, Beethoven 
și CeaikovskL

(Agerpres)

tv 

«uveranității și independenței na
ționale, deplinei egalități în drep
turi, deschlzind perspective și mai 
luminoase conlucrării frățești.

Profund atașată idealurilor de li
bertate și unitate națională. Româ
nia socialistă își manifestă întregul 
sprijin față de politica justă, con
structivă promovată de Partidul 
Muncii din Coreea, față de nume
roasele inițiative și propuneri ale 
R.P.D. Coreene menite să ducă la 
împlinirea aspirației vitale a între
gului popor coreean de reunificare 
pașnică și democratică a țării. Țara 
noastră a susținut și susține activ, 
la O.N.U. și în alte foruri interna
ționale cauza dreaptă a poporului 
coreean, se pronunță cu fermitate 
pentru respectarea dreptului său sa
cru, inalienabil de a-și hotărî singur 
destinele, de a-și reunifica țara pe 
baze pașnice, independente și de
mocratice, fără nici un amestec din 
afară. Sprijinim întru totul progra
mul de unificare elaborat de to
varășul Kim Ir Sen. împotriva 
tentativei de a permanentiza scin
darea Coreei, pentru retragerea ne- 
întirziată din partea de sud a țării 
a tuturor trupelor străine și a ar
melor de distrugere în masă, pen
tru transformarea acordului de ar
mistițiu într-un acord de pace.

România este pa deplin convinsă 
că această soluție, întru totul re
alistă, este conformă cu voința și 
interesele legitime ale întregului 
popor coreean de a pune capăt di
vizării țării, de a trăi în cadrul 
unui stat național unitar, liber și 
independent, că numai pe această 
cale se poate ajunge la eliminarea 
tensiunii si normalizarea situației 
din zonă, ceea ce va marca o con
tribuție de seamă la cauza destin
derii și înțelegerii generale.

Cu prilejul „Lunii de solidarita
te", poporul român, reînnoindu-și 
sentimentele sale de frățească prie
tenie față de poporul coreean, îi 
transmite cele mai cordiale urări 
de noi și mari succese in construc
ția socialismului, în lupta pentru 
înfăptuirea idealului unității națio
nale intr-o patrie liberă, unită și 
prosperă.

★
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii, Asociația juriștilor 
și Consiliul ziariștilor au adresat 
telegrame de solidaritate organiza
țiilor similare din Republica Popu
lară Democrată Coreeană.

(Agerpres)

A apărut:

„Era socialistă"
nr. 12/1978

Revista se deschide cu articolele : 
„Vizita de stat a președintelui 
Nieolae Ceaușeseu șl a tovarășei 
Elena Ceaușescu în Marea Britanic — 
eveniment remarcabil in evoluția re
lațiilor de colaborare româno-en- 
gleze" ; „Cinstind momente epocale 
ale luptei pentru libertate și dreptate 
socială, întregul nostru popor își 
strînge și mai puternic rîndurile in 
jurul partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nieolae Ceaușescu".

în continuare sint inserate artico
lele : „Coexistența pașnică — impe
rativ primordial în lumea contempo
rană" ; „Ridicarea generală a bună
stării materiale și spirituale a în
tregului popor" ; „Exigențele condu
cerii colective în economie".

La rubrica „Dezbateri" sint cuprin
se materialele : „Autogestiunea în 
condițiile perfecționării mecanismului 
economico-financiar" : „Autocondu- 
cerea în sistemul democrației noastre 
socialiste" ; „Cu privire la formarea 
poporului și a limbii române".

Consultația din numărul curent se 
intitulează : „Creșterea rolului știin
țelor sociale în procesul de educare 
și formare a omului nou". La rubrica 
„Revoluția română din 1848“ este pu
blicat articolul : „Două generații re
voluționare".

Revista mai cuprinde obișnuitele 
rubrici: „Știință-Invățămînt" ; „Crea
ția literar-artistică" : „Cărți și sem
nificații".

LUNI 26 IUNIE 1978
PROGRAMUL I
15.55 Telex.
16,00 Emisiune ta limba maghiară.
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.30 Panoramic.
20.20 Roman-foileton : Familia Palliser.
21.15 Mal aveți o întrebare ? Viața in

vențiilor.
21,45 Cintarea României. Festivalul na

țional — cadru fertil de afirmare 
multilaterală a talentelor : inaugu
rarea teatrului muzical al artiștilor 
amatori din Tîrgoviște.

23,00 Cadran mondial.
22.20 Telejurnal.
PROGRAMUL II
16.30 Cenacluri ale tineretului — Liceul 

de artă „George Enescu".
17.10 Pentru căminul dumneavoastră.
17,25 Bucureștiu) necunoscut.
17.50 Melodii populare.
18,05 Drumuri europene — Străzi ro

mane.
18.30 în alb și negru — Slowly (II).
19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
19.50 Film serial pentru copii : Cuore.
20.15 Seară de operă : „Năpasta".
21.15 Telex.
21.20 Incursiune in cotidian. In miezul 

vieții.
21,40 Film serial : Om bogat, om sărac 

(reluarea episodului 8).

Tovarășului IOSIP BROZ TITO 
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Cu prilejul confirmării de către Congresul al XI-lea al U.C.I. a hotărîrii 
congresului precedent privind alegerea dumneavoastră în funcția de pre
ședinte cu mandat nelimitat al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, in numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, am 
deosebita plăcere de a vă adresa cordiale felicitări și cele mai sincere urări 
de noi și tot mai mari succese în activitatea dumneavoastră de mare răs
pundere consacrată propășirii și Înfloririi Iugoslaviei socialiste vecine și 
prietene.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma Înalta prețuire ce o acordăm 
relațiilor de prietenie frățească și colaborare tovărășească multilaterală din
tre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
popoarele și țările noastre. îmi exprim convingerea că aceste relații se vor 
dezvolta și extinde in continuare spre binele poporului român și popoarelor 
iugoslave, al cauzei socialismului și păcii în lumea întreagă.

Vă doresc, dragă tovarășe Tito, multă sănătate și fericire, iar popoarelor 
iugoslave prietene succes deplin în îndeplinirea importantelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.

NICOLAE CEAUȘESCU

Excelenței Sale Domnului CONSTANTIN TSATSOS 
Președintele Republicii Elene

ATENA
Aflînd cu adlncă tristețe despre tragicul dezastru care a afectat orașul 

Salonic și împrejurimile sale și a lovit poporul prieten elen, in numele meu 
și al poporului român, vă adresez dumneavoastră și familiilor îndoliate sin
cere condoleanțe și cea mai profundă compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Primire la primai minisiru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, sim
bătă după-amiază. pe N. V. Faddeev, 
secretarul Consiliului de Ajutor E- 
conomic Reciproc.

In timpul întrevederii, desfășura
tă într-o atmosferă cordială, priete
nească. au fost abordate probleme 
privind apropiata deschidere la

întoarcerea de la Belgrad a delegației 
Partidului Comunist Român

Simbătă dimineața s-a înapoiat de 
la Belgrad delegația Partidului Co
munist Roman, condusă de tovarășul 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care a participat la lucrările 
celui de-al XI-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Virgil Cazacu, membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Vasile Mușat, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ion Traian Ștefânes-

Semnarea unor documente 
de cooperare româno-ivoriană

în cursul dimineții de simbătă au 
avut loc convorbiri oficiale intre mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România. Ștefan Andrei, 
si ministrul afacerilor externe al Re
publicii Coasta de Fildeș, Simeon 
Akă.

Au fost examinate căile si modali
tățile de transpunere în. practică a 
înțelegerilor româno-ivoriene. conve
nite la nivelul cel mai Înalt pentru 
promovarea și întărirea cooperării 
multilaterale dintre cele două țări. 
Au fast abordate, totodată, unele pro
bleme ale vieții internaționale actuale.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, și ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Coasta de Fildes. 
Simeon Ake. președinții celor două 
părți în marea comisie mixtă de 
cooperare româno-ivoriană, au sem
nat. simbătă. Protocolul primei se
siuni a comisiei, care prevede ac
țiuni menite să conducă la amplifi
carea conlucrării ne olan economic, 
îndeosebi ip. sectoarele minier, geo
logic, forestier și agricol, la dezvol
tarea cooperării in domeniile culturii, 
invățămint.ului. informațiilor si spor
tului. precum și la impulsionarea 
schimburilor comerciale.

Miniștrii de externe au semnat, de

*

*

*

*
A

*

*
*

*
k.

Vară friguroasa, rece.
Apare puțin soare, se desfășoară cîteva petice de cer senin 
pe urmă, din nou norii negri își încolăcesc și își îngrămădesc 

trupurile întunecate. într-o parte bubuie tunete, alături sau ceva mai 
departe fulgeră și cad trăznete, provocînd incendii. De dincolo sau 
de dincolo, se aude un zăngănit greu, dur. La cei doi poli opuși, de 
unde pornesc meridianele lumii, ghețurile s-au crăpat de banchize și 
șovăie, oscilînd dacă sâ-și ia sau nu drumul ca aisberguri cu su
flare de ger peste oceanele planetei.

Vară cu valuri reci, de frig.
...Dar, Idsînd la o parte viața politică, micro-buletinul este valabil 

și din punct de vedere meteorologic, climatic.
Știrile arată că în diverse capitale ale lumii se înregistrează tem

peraturile cele mai scăzute din ultimele decenii, burnița dă tîrcoaie, 
plouă mereu, des și cenușiu.

Cînd plouă ies și rimele. își părăsesc cotloanele de întuneric 
sfredelite în pămînt și ies la lumina zilei, șerpuind țilav și viscos.

Au credința că e vremea lor — vremea viermilor pămîntului.

...Sub cerul plumburiu urmau să se adune vreo cîteva sute din 
întreaga Europă, în țara pe care au pîngârit-o acum mai puțin de 
patru decenii. E drept, nu au mai încercat să mărșăluiască pe sub 
Arcul de triumf, pocnindu-și cizmele — cîmpiile elizee sint, precum 
se știe, asfaltate. Au ales o localitate mică și un castel medieval, 
Blandy-les-tours, unde viermii jilavi și vîscoși au sosit cu vechi 
mqșini militare naziste, din vremea războiului, purtînd cămăși brune 
și șepci naziste, cîntînd cîntece naziste și ridicînd, pe un donjon, al 
castelului, steagul cu zvastica. Localnicii au crezut, mai întîi, că este 
o echipă de filmare. Apoi au înțeles ce era de înțeles, Iar memoria 
a funcționat bine. Și i-au alungat. înapoi, în cotloanele ior de întuneric.

...Au ieșit la lumina zilei șl în țara pe care acum mal puțin de 
patru decenii au adus-o la dezastru. S-au strins, mișunind și încir- 
ilgindu-se cu miile într-o manifestație care a pîngârit orașul de naș
tere a lui Goethe. Și aci memoria a funcționat — li s-au opus cîteva 
mii de contramanifestanți. Ciocniri, răniți, spitalizați — s-au folosit 
tunuri de apă, nu cu obuze, măciuci și stilete — neonaziștii nu dis
puneau nici de tancuri, nici măcar de camere de gazare.

Cind timpul e înnegurat, viermii pâmintului cred că a sosit vremea 
lor. E o relație directă, între norii de sus, din straturile înalte ale 
atmosferei — bestiolele de |os, din noroi.

De aceea, rimele brune au valoare de avertisment: chiar șl cei ce 
nu cutează să privească sus. spre ceruri, să nu tulbure sau să nu 
minie pe stăpinii fulgerelor, chiar și cine stă cu capul plecat, adică cu 
privirile in pămînt,' le pot vedea’ și își 
să-și amintească.

Pentru că omul este neputincios și 
atmosferici.

Iar de neguri se pot bucura numai

pot aminti ceea ce trebuie

pasiv numai în fața norilor

viermii pdmîntului.

N. CORBU

București a lucrărilor celei de-a 
XXXII-a sesiuni a C.A-E.R.

La primire ap luat parte Ion Pă- 
țan. viceprim-ministru al guvernului, 
reprezentantul permanent al țării 
noastre in C.A.E.R., Ion Șt. Ion, se
cretarul Consiliului de Miniștri. Ște
fan Stancu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare și 
cooperare economică și tehnică.

(Agerpres)

cu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., 
ministrul pentru problemele tinere
tului, de activiști de partid.

★
La plecarea din Belgrad, delegația 

română a fost salutată de Raif Diz- 
darevici, președintele Prezidiului 
R.S. Bosnia și Herțegovina, de acti
viști de partid.

Au fost prezenți Nieolae Mihai, am
basadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Belgrad, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

asemenea, o înțelegere intre Guver
nul Republicii Socialiste România și 
Guvernul Republicii Coasta de Fildeș 
pentru acordarea reciprocă de facili
tăți privind călătoriile intre cele 
două țări.

★
Tovarășul Cornel Burtică, viceprim- 

ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării econo
mice internaționale, a primit, .sim
bătă, pe Simeon Ake, ministrul a- 
facerilor externe al Republicii Coasta 
de Fildeș, care face o vizită oficială 
in țara noastră.

în cadrul întrevederii au fost abor
date aspecte privind dezvoltarea re
lațiilor de cooperare economică și a 
schimburilor comerciale in diverse 
domenii intre România si Coasta de 
Fildeș.

La primire au participat Ion M. 
Nieolae. prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior și cooperării e- 
conomice internaționale. Cornel Pa
coste, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Ion Dumitru, amba
sadorul țării noastre la Abidjan.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Coasta de Fildeș a avut, in 
aceeași zi. o întrevedere' cu Vasile 
Patilineț. ministrul minelor, petrolului 
si geologiei. (Agerpres)

*

*
*

*

*

*

*

*

*

A

In Rezoluția cu privire la dezvol
tarea internă se arată că U.C.I. și-a 
consolidat rolul conducător prin ac
tivitatea revoluționară susținută, prin 
întărirea unității interne și prin creș
terea capacității sale de acțiune. 
Uniunea Comuniștilor își orientează 
activitatea politico-ideologică în 
primul rînd spre dezvoltarea relați
ilor social-economice bazate pe auto- 
conducere. Uniunii Comuniștilor ii 
revine răspunderea de a lupta pentru 
coordonarea intereselor diferite din 
societate cu interesele și țelurile ma
teriale, sociale și istorice de ansamblu 
ale clasei muncitoare, cu cuceririle 
revoluției socialiste. Sistemul delega
ți lor creează condiții pentru poziția 
politică hotăritoare șl poziția de an
samblu in societate a clasei munci
toare si a tuturor oamenilor muncii. 
Aceasta înseamnă de fapt un nou pas 
spre dezvoltarea democrației socia
liste.

Revoluția noastră — se arată în 
continuare în rezoluție — s-a desfă
șurat cu succes și datorită faptului 
că a soluționat și soluționează cu 
consecvență in mod marxist, adică 
revoluționar, democratic și umanitar, 
problema națională.

în rezoluție se constată că s-a con
solidat unitatea clasei muncitoare, a 
tuturor forțelor progresiste ale socie
tății si a Uniunii Comuniștilor. De la 
cel de-al X-lea Congres al U.C.I, 
oină la șfirsitul anului 1977 în rîn- 
durile U.C. au fost primiți circa 
700 000 de noi membri, din care peste 
70 la sută tineri. Uniunea Comuniști
lor și-a consolidat unitatea revolu
ționară si prin dezvoltarea pe prin
cipiile centralismului democratic, 
prin depășirea cu succes a tendințe
lor fracționiste si sectariste. prin 
lupta permanentă pentru înfăptuirea 
democrației in politica de cadre.

Arătînd că Uniunea Comuniștilor 
își întemeiază activitatea pe soluțio
narea comună a tuturor problemelor 
împreună' cu oamenii muncii, rezolu
ția subliniază importanța sarcinilor 
privind : dezvoltarea dinamică a eco
nomiei și a altor activități sociale in 
condițiile unei creșteri continue a 
angajării în sectorul productiv și al 
participării permanente a economiei 
iugoslave la diviziunea internațională 
a muncii ; îmbunătățirea continuă a 
condițiilor de trai și de muncă ; în
tărirea bazei materiale și a altor con
diții de egalitate în drepturi pentru 
dezvoltarea materială și culturală 
multilaterală și afirmarea liberă a 
tuturor popoarelor și naționalităților, 
a republicilor și provinciilor R.S.F.I. ; 
reducerea decalajului in ce privește 
gradul de dezvoltare al fiecărei repu
blici slab dezvoltate. Uniunea Comu
niștilor va acorda o atenție deosebită 
consolidării apărării general-naționa- 
le și a autoapărării sociale, in con
cordanță cu dezvoltarea materială și 
socială.

Rezoluția subliniază obligativitatea 
îndeplinirii consecvente a planului 
social de dezvoltare pînă în 1980 și 
a contribuției la elaborarea planului 
mediu de dezvoltare pină in 1985, ca 
și a planului de dezvoltare de lungă 
durată după 1985.

Rezoluția subliniază că creșterea 
continuă a productivității muncii 
constituie singura bază reală a pro
gresului economic de ansamblu, a 
îmbunătățirii situației materiale și 
sociale a fiecărui individ. Se arată, 
de asemenea, că înfăptuirea politicii 
de stabilizare economică constituie 
in continuare una din principalele 
sarcini social-economice și politice. 
Principala orientare jn dezvoltarea 
complexului agroindustrial va fi in 
direcția îmbunătățirii producției in
dustriale de înaltă productivitate in 
sectoarele individuale și in cele coo- 
perativizate.

Rezoluția arată că trebuie să se 
creeze stăruitor posibilități materiale 
și sociale pentru infăptuirea cit mai 
deplină a egalității in drepturi a po
poarelor și naționalităților din Iugo
slavia, a republicilor și provinciilor, 
precum și pentru dezvoltarea fede
rației și consolidarea libertăților și 
drepturilor cetățenilor.

Rezoluția arată că Uniunea Comu
niștilor va milita ferm pentru tradu
cerea consecventă in viață a dreptu
rilor. obligațiilor și îndatoririlor ce 
revin muncitorilor in contextul auto- 
conducerii, pentru funcționarea efi
cientă a sistemului delegațiilor in 
adoptarea hotftrîrilor.

Uniunea Comuniștilor are obliga
ția — se arată in rezoluție în con
tinuare — să militeze pentru alianța 
socialistă, pentru frăția și unitatea 
bazate pe principiile egalității in 
drepturi și solidarității oamenilor 
muncii, precum și pentru promova
rea consensului și înțelegerilor la 
nivelul republicilor și provinciilor 
referitor la interesele comune și la 
dezvoltarea tării in ansamblu.

Rezoluția se referă apoi la sarci
nile comuniștilor pentru infăptuirea 
rolului politico-ideologic conducător 
al U.C. m societate, pentru realizarea 
unității interne și a unității comuni
tății socialiste iugoslave, pentru afir
marea criticii și autocriticii. Rezolu
ția abordează, de asemenea, problema 
primirii de noi membri în U.C., â ro
lului organizațiilor U.C. la nivelul 
comunelor, precum și la problemele 
dezvoltării teoriei marxiste. Pentru 
înfăptuirea rolului politico-ideologic 
conducător în cadrul societății este 
necesar ca U.C. să-și consolideze 
permanent încrederea manifestată de 
clasa muncitoare, de oamenii muncii.

în ce privește unitatea internă, 
U.C.I. consolidează această unitate 
angajindu-se in menținerea și dez
voltarea cuceririlor autoconducerii 
socialiste, a proprietății sociale, a 
egalității în drepturi, frăției, unității 
și alianței popoarelor și naționalită
ților. a politicii nealiniate și a unității 
teritoriale a R. S. F. Iugoslavia.

Rezoluția arată că primirea do noi 
membri în Uniunea Comuniștilor este 
una din cele mai importante sarcini 
și se pronunță pentru consolidarea 
caracterului muncitoresc și de clasă 
al politicii de cadre.

O parte a rezoluției este consacra
tă sarcinilor în domeniul invățămin- 
tului, științei, culturii. Politica cultu
rală trebuie să cultive tradițiile re
voluționare, în special tradițiile cul
turale din perioada războiului de eli
berare si din perioada construcției 
socialiste.

Referindu-se la sarcinile U.C.I. în 
dezvoltarea apărării general-națio- 
nale, rezoluția subliniază că U.C.I. 
are răspunderea istorică in fața cla
sei muncitoare și a societății de a 
păstra cuceririle luptei de eliberare 
națională și ale revoluției și de a 
apăra Iugoslavia socialistă ca întreg, 
precum și fiecare parte componentă 
a ei. Este necesar ca organizațiile și 
organele U.C. să se ocupe permanent 
de problematica apărării. U.C.I. se 
pronunță pentru dezvoltarea forțelor 
armate unitare ale R.S.F.I.. a armatei 
populare iugoslave și a apărării teri
toriale, pentru modernizarea lor per
manentă, pentru îmbunătățirea in

strucției, perfecționarea organizării, 
ridicarea nivelului politic și al capa
cității globale de luptă in vederea 
asigurării libe rtății și cuceririlor po
poarelor Iugoslaviei.

In rezoluția Congresului al XI-lea 
al U.C.I., intitulată „U.C.I, in lupta 
pentru pace, colaborare internaționali 
bazată pe egalitate in drepturi și 
socialism in lume", se subliniază că 
lumea contemporană este caracteri
zată prin procese dinamice și contra
dictorii. Intr-o asemenea situație, co
existenta pașnică activă reprezintă 
singura alternativă istorică progresis
tă, relevă rezoluția.

Caracterul contradictoriu al relați
ilor internaționale se reflectă în fap
tul că, pe de o parte, este evidentă 
creșterea forțelor care luptă pentru 
pace, pentru emancipare națională și 
socială, pentru colaborarea interna
țională bazată pe egalitate în drep
turi, pentru democratizarea relațiilor 
internaționale, iar, pe de altă parte, 
continuă linia confruntărilor intre 
blocuri, se intensifică tendințele aces
tora de a-și consolida influența in 
noi zone ; se manifestă diverse forme 
ale politicii de pe poziții de forță, 
amestecul în treburile țărilor inde
pendente, se Înmulțesc focarele pe
riculoase de criză, cursa înarmărilor 
capătă noi dimensiuni, se adincește 
decalajul între țările dezvoltate și 
cele nedezvoltate.

Rezoluția subliniază Importanța 
deosebită a politicii de nealiniere, 
nealinierea devenind un factor care 
influențează tot mai serios procesele 
generale de pe arena internațională. 
Rezoluția subliniază că deosebirile 
existente în ce privește sistemele, 
orientările ideologice, stadiul de dez
voltare economică, politică și cultu
rală. legătura cu țările dintr-un bloc 
sau altul nu constituie și nu trebuie 
să constituie un obstacol în calea so
lidarității și unității de acțiune a țâ
rilor nealiniate.

Abordind problema dezarmării, în 
rezoluție se fac referiri la toate con
secințele grave pe care le implică 
cursa înarmărilor și acumularea de 
armament, îndeosebi de arme nuclea
re. In legătură cu aceasta se evi
dențiază importanța sesiunii speciale 
a O.N.U. consacrată dezarmării și se 
subliniază necesitatea ca această se
siune să adopte măsuri și recoman
dări concrete.

In partea referitoare la procesele si 
evoluțiile din mișcarea muncitorească 
internațională se subliniază că in rin- 
dui partidelor și mișcărilor se conso
lidează tot mai mult independența și 
autonomia în formularea propriei 
strategii și tactici, sporește convin
gerea cu privire la necesitatea co
laborării pe noi baze între partide, 
cunoaște o afirmare tot mai largă 
principiul diversității căilor spre so
cialism, avind ca exponente partide 
de sine stătătoare și autonome — 
ceea ce constituie astăzi o legitate 
obiectivă a dezvoltării socialismului 
ea proces mondial. Relațiile dintre 
partidele și mișcările comuniste și 
toate celelalte partide democratice si 
progresiste se bazează tot mai muit 
pe principiile autonomiei, neameste
cului in treburile interne, răspunderii 
in fata propriei clase muncitoare și a 
propriului popor. Rezoluția subliniază 
că numai pe aceste principii se poate 
dezvolta colaborarea benevolă, pe 
baza egalității in drepturi și solida
ritatea internaționaiistă a clasei mun
citoare și a altor forte progresiste, 
cu respectarea reciprocă a interese
lor, oonceptiilor și opiniilor diferite. 
Pe de altă parte, acestor procese po
zitive li se opun forte conservatoare 
și dogmatice, care caută să mențină 
relații perimate, pronunțindu-se pen
tru diverse forme de instituționaliza- 
re centralizată a activității interna
ționale a partidelor comuniste și, 
respectiv, a partidelor socialiste si 
social-democratice.

Documentul U.C.I. apreciază Con
ferința de la Berlin a partidelor co
muniste și muncitorești ca o impor
tantă contribuție la cauza păcii și 
securității in Europa și subliniază 
importanța ei pentru consolidarea 
principiilor democratice in relațiile 
dintre partidele comuniste. Este a- 
preciat pozitiv și consensul general, 
ca principiu de luare a deciziilor, 
precum și caracterul public al lucră
rilor acestei conferințe.

Deschiderea treptată a dialogului 
intre partidele comuniste și alte 
partide, care nu este lipsit de unele 
ciocniri, este o contribuție la conso
lidarea socialismului ca proces mon
dial, la creșterea democrației și 
căutarea de noi soluții progresiste in 
dezvoltarea societății. Rezoluția a- 
rată că U.C.I. sc pronunță pentru o 
dezbatere constructivă, principială, 
argumentată și deschisă, in spiritul 
egalității in drepturi și respectului 
reciproc, fără blamări și etichetări, 
in toate problemele esențiale ale 
luptei pentru socialism.

în partea referitoare la activitatea 
Iugoslaviei în domeniul politicii ex
terne se subliniază importanta pri
mordială acordată de Iugoslavia re
lațiilor de bunăvecinătate.

Conducîndu-se după principiile de 
bază in colaborarea internațională — 
principii care pornesc de la inde
pendență, autonomie, egalitate în 
drepturi, respectarea reciprocă a in
tereselor. neamestecul, răspunderea 
partidelor și mișcărilor in fata pro
priei clase muncitoare și a propriului 
popor — U.C.I. a dezvoltat importan
te legături de colaborare bilaterală cu 
un mare număr de partide si mișcări, 
iar in perioada dintre cel de-al X-lea 
și al XI-lea Congres au fost normali
zate relațiile cu P.C. Chinez și P.C. 
din Kampuchia. Urmînd aceste prin
cipii, U.C.I. va dezvolta și în viitor 
colaborarea multilaterală, bazată pe 
egalitatea in drepturi, se va pronunța 
în mod deosebit pentru stabilirea unor 
legături largi cu partidele și mișcări
le țărilor nealiniate și va acorda 
sprijin deplin mișcărilor de eliberare.

Rămînind consecventă principiilor 
menționate, U.C.I. militează — cind 
este vorba de reuniunile internațio
nale ale partidelor și mișcărilor po
litice — pentru ca ele să permită 
participarea cea mai largă a forțelor 
progresiste și schimbul democratic, 
liber de păreri, fără adoptarea de 
documente cu caracter obligatoriu. 
U.C.I. nu va participa la reuniuni 
internaționale care, după părerea sa, 
ar avea drept scop instituționali zări 
organizatorice, închistarea mișcării în 
limite restrinse, introducerea sau 
menținerea monopolului ideologic sau 
politic, respectiv la reuniunile a că
ror orientare contravine independen
ței proprii in stabilirea politicii in
terne și externe.

în încheierea rezoluției se sublinia
ză că in perioada dintre cele două 
congrese s-a afirmat puternic legătu
ra organică a sistemului autocondu
cerii socialiste și a politicii externe 
independente și nealiniate a Iugosla
viei.

PROGRAMUL I
8,00 Sportul pentru toți. Gimnastica 

la domiciliu.
8,13 Tot înainte !
9.10 Șoimii patriei.
9.20 Film serial pentru copii : Don 

Quljote — episodul 5.
9,45 Pentru căminul dumneavoastră.

10,00 viata satului.
11.45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 TELEX.
13,05 Album duminical.
17,35 Daclada.
17,50 Film serial : Linia maritimă One- 

din. Episodul 44.
18.40 Micul ecran pentru cei mici : 

„Hai să facem un... spectacol".
19,00 Telejurnal.
19,20 Reportaj TV : „MONUMENTUL". 

,19,40 Antena vă aparține. Spectacol 
prezentat de județul Tulcea.

20.40 Film artistic : „Un candidat la 
președinție". Premieră TV. Pro
ducție a studiourilor americane.

22,15 Telejurnal.
22,25 Finala Campionatului mondial de 

fotbal : Olanda-Argentina.
PROGRAMUL II
10,00 Concert educativ.
11.45 Teleșeoală.
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SESIUNEA SPECIALĂ A O. N. U. CONSACRATĂ DEZARMĂRII

„Propunerile României, întreaga sa activitate 
reflectă dorința fermă ca reuniunea să se încheie 

cu rezultate substanțiale"
APRECIERI ALE UNOR PARTICIPANT! LA SESIUNE

• Opera pe care președintele Nicolae Ceaușescu o întreprinde pentru cauza dezarmării se bucura 
de cea mai înaltă apreciere • Concepțiile românești reprezintă un aport din cele mai 

prețioase la solutionarea problemei dezarmării
Mai sint doar cîteva zile pînă cînd sesiunea specială a O.N.U. con

sacrată dezarmării urmează să-și încheie lucrările. In prezent, efor
turile statelor participante sint îndreptate spre definitivarea docu
mentului final, cu cele trei secțiuni ale sale : Declarația de dezarma
re ; Programul de acțiune; Structurile de negocieri. România, care 
s-a manifestat pe toată durata de pini acum a sesiunii ca unul din 
participanții cei mai activi, acționează consecvent, alături de celelalte 
state membre, în vederea elaborării unui document cu prevederi cit 
mai angajante, de natură să deschidă perspectiva reală a inițierii 
unui autentic proces al dezarmării.

Prin elementele pe care le conține, 
această concepție reprezintă un aport 
prețios la soluționarea problemei dez
armării. în acest context, aș vrea să 
menționez, de exemplu, ideea solu
ționării prin, miiloace pașnice a 
disputelor internaționale, ca si cele 
privind dezarmarea nucleară, preocu
pare prioritară pentru întreaga ome
nire".

ROMA

Consultări In vederea 
desemnării candidaților 

la președinția republicii
ROMA 24 (Agerpres). — Democrat- 

crestinli si comuniștii sint de acord 
asupra „orientării de principiu" po
trivit căreia desemnarea candidaților 
la funcția de președinte al Republicii 
Italiene nu trebuie condiționată de 
chestiuni prejudiciabile sau de ob
stacole — menționează agenția 
A.N.S.A.. relevînd că acestea sint 
concluziile la care s-a ajuns în cursul 
consultărilor avute de delegațiile 
P.D.C. si P.C.I. însărcinate de direc
țiunile celor două partide. în vede
rea apropiatei „Adunări a marilor 
electori" care îl va desemna ne vii
torul șef al statului.

Comitetul de eliberare al 0. U. A. condamnă 
ingerințele străine in Africa

Măsurile propuse de țara noastră in acest scop întrunesc o largă 
apreciere, fiind considerate ca una din contribuțiile remarcabile aduse 
in vederea încheierii cu succes a sesiunii, astfel incit aceasta să poată 
răspunde cu adevărat așteptărilor popoarelor. Concludente in acest 
sens sint o serie de declarații care ne-au fost făcute, în aceste zile, 
de conducători ai unor delegații, ca și de alte personalități politice 
aflate la New York cu prilejul sesiunii speciale.

..Cunoaștem si prețuim In mod 
deosebit preocupările, eforturile des
fășurate de România pe planul prin
cipiilor si al acțiunii, pentru ca se
siunea specială să se încheie cu re
zultate pozitive, preocupări 
Si ale Marocului — a 
M'HAMMAD BOUCETTA, 
trul marocan ol afacerilor 
Ele se materializează si în ______
rile formulate de tara dv. la actuala 
sesiune. Sint deosebit de bucuros de 
această ocazie pentru a saluta po
porul frate a-1 României si pe pre
ședintele Nicolae Ceausescu, pe care 
am avut onoarea de a-1 cunoaște, a-1 
întîlni în inai multe rîndurl si de a 
aprecia calitățile sale remarcabile de 
om de stat. Opera pe care președin
tele Nicolae Ceausescu o înfăptuiește 
pentru poporul român si pentru bu
nele relații internaționale, pentru 
cauza dezarmării, pentru dezvoltarea 
raporturilor de prietenie româno-ma- 
rocane beneficiază din partea noas
tră de cea mai Înaltă apreciere".

care sint 
declarat 

minis- 
externe. 

propune-

O.N.U. consacrată aceste! probleme 
— a subliniat CHAIDIR ANWAR 
SÂNI, șeful delegației Indoneziei, 
în acest spirit realist gîndeste si ac
ționează România in cîmpul dezar
mării. după cum o dovedesc si pro
punerile avansate de tara dv. in 
Adunarea Generală. Indonezia spri
jină aceste propuneri".

..Concepția politică a președintelui 
tării dv., Nicolae Ceausescu, care stă 
la baza propunerilor românești in 
problemele dezarmării, are un carac
ter eminamente constructiv — a re
levat ALEJANDRO D. YANGO, 
șeful delegației Republicii Flliplne.

„România joacă de mai multi ani un 
rol important în cadrul eforturilor 
desfășurate pe plan international în 
vederea înfăptuirii dezarmării — a 
ținut să precizeze FRANK BAR
NABY, directorul Institutului Inter
național de cercetări asupra păcii 
de la Stockholm (S.I.P.R.I.). Ea și-a 
confirmat de fiecare dată acest rol 
cu prilejul diferitelor conferințe si 
negocieri de dezarmare, aportul său 
dovedindu-se. nu o dată, de impor
tantă crucială. Punctul de vedere 
constructiv al României în proble
mele dezarmării este din nou nus în 
valoare la această sesiune prin pro
punerile formulate, prin întreaga ac
tivitate desfășurată de delegația tării 
dv. în vederea marcării unor pași 
necesari si substantial! pe calea unei 
dezarmări reale".

Comeliu VLAD
Națiunile Unite.

plenar al sesiunii
Intervenția șefului delegației României

încheierea convorbirilor 

sovieto — turce
MOSCOVA — 24 (Agerpres). — în 

urma convorbirilor ce au avut loc 
la Moscova, șefii de guverne ai ce
lor două țări au semnat Documentul 
politic cu privire la principiile co
laborării pe bază de bună vecinătate 
și prietenie între U.R.S.S. și Turcia.

U.R.S.S. și Turcia — se spune în 
document — Își afirmă hotărîrea de 
a pune la baza relațiilor lor reciproce 
și a întăririi în continuare a acestor 
relații Declarația de principii a Ac
tului final de la Helsinki privind 
securitatea si cooperarea în Europa, 
de a dezvolta. în conformitate cu a- 
cesta. într-o formă echilibrată, rela
țiile de bună vecinătate si cooperare 
pe baza respectării reciproce a suve
ranității. egalității in drepturi, modu
lui de viată, orînduirii sociale, inte
grității teritoriale, neamestecului în 
treburile interne, securității recipro
ce si avantajului reciproc. Părțile vor 
respecta în relațiile lor reciproce 
principiile nefolosirii forței sau ame
nințării cu forța, precum si refuzul 
de a oferi teritoriile lor pentru co
miterea unor agresiuni si acțiuni de 
agresiune împotriva altor state.

DAR ES SALAAM 24 (Agerpres). 
— Comitetul de eliberare al Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.) 
și-a încheiat lucrările, adoptîhd docu
mente cu privire la evoluția ge
nerală a situației din Africa, precum 
șl în legătură cu lupta de eliberare 
a popoarelor din teritoriile africane 
aflate încă sub dominație străină.

Rezoluția — propusă de delegația 
nlgeriană — condamnă amestecul

*
MAPUTO 24 (Agerpres). — în .

noaptea de vineri spre sîmbătă. for
țele rhodesiene, sprijinite de elicop
tere și avioane, au efectuat noi o- 
perațiuni agresive împotriva Mozam- 
bicului. Potrivit unui comunicat ofi
cial dat publicității la Maputo și 
transmis de agenția mozambicană de 
presă, ele au pătruns pe teritoriul 
mozambican pe o distanță de circa 
30 km, atacînd localitatea Sussun- 
denga, în provincia Manica,

în urma acestei acțiuni — arată 
comunicatul — au fost uciși 17 ci
vili Zimbabwe, care se aflau într-o 
tabără de refugiați la Sussundenga. 
De asemenea, au fost uciși doi cetă
țeni belgieni — un expert al Organi- 

■ rației Națiunilor Unite pentru Ali-

străin în treburile Afridi, a căror 
■oluționare — după cum se mențio
nează in text — trebuie să revină 
popoarelor africane înseși. Susți- 
nînd proiectul de rezoluție, delega
ția nigeriană s-a pronunțat ferm, In 
ședința finală a comitetului, împo
triva „oricărei ingerințe străine In 
Africa", menționînd că, în prezent, 
are loc o. veritabilă „tentativă de 
recolonizare a continentului".

★

tnentație și Agricultură (F.A.O.), care 
lucra la Centrul de cercetări al 
F.A.O. de la Sussundenga, și soția sa. 
Această știre a fost confirmată de 
Edouard Saouma, directorul general 
al F.A.O.

Comunicatul adaugă că, in retra
gerea lor, forțele regimului rasist 
rhodesian au răpit un grup de femei 
și copii care lucrau la Centrul de 
cercetări. Concomitent cu această ac
țiune, alte forțe rhodesiene aeropur
tate au lansat un atac în districtul 
Massangena. Se precizează că sîm
bătă dimineața continuau să aibă 
loc lupte între forțele mozambicane, 
care au ripostat atacului — sprijini
te de miliția si populația locală — 
si trupele regimului rasist rhodesian.

VARȘOVIA 

fntîlnire la nivel înalt 
polono-ungară

VARȘOVIA 24 (Agerpres) — La 
Varșovia a fost dat publicității co
municatul privind vizita in R.F. Po
lonă a delegației de partid si guver
namentale ungare. în frunte cu Janos 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Delegațiile celor două țări — dele
gația poloneză a fost condusă de 
Edward Gierek. prim-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. — au discutat rezul
tatele cooperării bilaterale si au sta
bilit măsuri In vederea dezvoltării lor 
In continuare pe multiple planuri. 
Convorbirile au prilejuit, de aseme
nea. un amplu schimb de vederi în 
probleme internaționale de interes 
comun.

în favoarea destinderii și păcii
Declarația comună a liderilor partidelor socialiste 

$1 social-democrate din țările Pieței comune
BRUXELLES 24 (Agerpres) — Li- partidele socialiste din țările C.E.E.

derii partidelor socialiste si social- 
democrate din țările Pieței comune 
au adoptat, vineri seara, în cadrul re
uniunii desfășurate la Bruxelles, o 
„declarație politică comună" în care, 
referindu-se la problemele relațiilor 
Internaționale si ale dezarmării, sub
liniază „necesitatea de a se pune ca
păt cursei înarmărilor" și „necesita
tea respectării de către toate țările 
semnatare ale Actului final de la 
Helsinki a spiritului Conferinței pen
tru securitate si cooperare în Euro
pa". în ce privește relațiile cu tarile 
socialiste — se arată în declarație —

„sint partizane ale unei politici de 
destindere". De asemenea, socialiștii 
..reclamă o extindere a cooperării" 
țărilor vest-europene cu statele în 
curs de dezvoltare.

Luînd cuvîntul In cadrul lucrărilor 
reuniunii, președintele Partidului So
cial-Democrat din R.F.G.. Willy 
Brandt, a menționat necesitatea ca 
C.E.E. să depună eforturi pentru rea
lizarea a noi progrese ale destinderii 
în relațiile est-vest, asigurarea aces
tei evoluții prin încheierea de con
venții eficiente în domeniul militar.

„România — prin propunerile avan
sate in cadrul sesiunii — apreciază 
în mod realist, ca și Mexicul, că pro
gramul de acțiune, care va fi par
tea cea mai importantă a documen
tului final, trebuie să conțină o serie 
de măsuri concrete de dezarmare, 
capabile să fie puse în, aplicare in
tr-un termen relativ scurt, de cîțiva 
ani. ca si măsuri de mai largă per
spectivă. în vederea atingerii obiecti
vului final al dezarmării generale si 
totale — a menționat ALFONSO 
GARCIA ROBLES, șeful delegației 
Mexicului. Propunerile formulate de 
Komânia sint caracterizate. în primul 
rînd. printr-o mare doză de realism. 
Aceasta se referă si la necesitatea — 
pe care o subliniem si noi cu tărie — 
de a se restructura Comitetul de la 
Geneva, in sensul întăririi legăturilor 
sale cu Adunarea Generală a O.N.U., 
al creării condițiilor' necesare pentru 
ca toate statele să aibă posibilitatea 
de a participa plenar la dezbaterile 
asupra dezarmării".

„Desigur, actuala sesiune nu va pu
tea duce la realizarea dintr-o dată a 
dezarmării generale si totale, dar ea 
are capacitatea de a se solda cu 
adoptarea unor măsuri concrete si 
realizabile, care să permită lărgirea 
bazelor înțelegerii si cooperării între 
state si deschiderea unei perspective 
pentru înregistrarea unor progrese pe 
calea dezarmării, care ar putea fi 
opera unei viitoare sesiuni speciale a

NAȚIUNILE UNITE 24 (Agerpres). 
— Comitetul plenar al sesiunii spe
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării a acrobat ra
poartele celor două grupuri de lucru 
însărcinate cu definitivarea textului 
documentului final al sesiunii.

Luînd cuvîntul în cadrul ședinței, 
șeful delegației României, ambasado
rul Ion Datcu. a subliniat că. în 
aceste zile. întreaga omenire are pri
virile orientate spre desfășurarea lu
crărilor primei sesiuni speciale a 
O.N.U. consacrată dezarmării. Proce
sul de negocieri — a continuat el — 
este urmărit în România cu o atenție 
deosebită, cu speranță, spirit de 
participare si responsabilitate. Ra
poartele pregătite de grupurile de 
lucru — a apreciat vorbitorul — ara
tă în mod clar că în elaborarea celor 
patru secțiuni ale documentului final 
și mai ales în ce privește preambulul 
și declarația de principii, au fost 
înregistrate unele progrese. Totuși, 
în ansamblu, rezultatele obținute pînă 
acum sint departe de așteptările opi
niei publice mondiale. Problemele 
esențiale ale dezarmării nucleare și 
convenționale, ale dezangajării mili
tare si întăririi încrederii între state, 
ale mecanismelor continuă să fie blo
cate prin sistemul, prea mult uzitat, 
al parantezelor. Delegația română 
esțe de părere că nu trebuie în acest 
moment să ne resemnăm la a anti
cipa în mod prematur rezultate 
nemulțumitoare din partea sesiunii. 
Situația actuală impune, dimpotrivă,

un înalt spirit de responsabilitate 
politică, sobrietate si realism si in
tensificarea eforturilor tuturor dele
gațiilor. Sint și cazuri în care sîn- 
tem tributari unor insistente adeseori 
subiective, prin susținerea unor idei 
sau chiar cuvinte care nu sint neapă
rat indispensabile dacă se dorește 
un progres in ajungerea la soliiții 
general acceptabile. De aceea, este 
necesar ca metodele de lucru să fie 
adaptate stadiului hotărîtor in care 
se găsește în prezent sesiunea. Este 
necesar ca. într-o atmosferă de lu
cru. prin luarea in considerare a 
punctelor de vedere ale tuturor sta
telor. să se ajungă. în intervalul 
scurt care a mai rămas, la elabo
rarea unui document final general 
acceptabil, care să conțină un cadru 
corespunzător si un nucleu de măsuri 
substanțiale menite să declanșeze 
procesul dezarmării.

Organizația Națiunilor Unite tre
buie să dea un impuls preocupărilor 
în domeniul dezarmării si să creeze 
un cadru care să permită o abordare 
realistă, care să tină seama.de nece
sitatea asigurării securității fiecărei 
națiuni, mare sau mică. în acest 
sens, sesiunea specială este chemată 
să elaboreze documente clare si an
gajante. de substanță. în încheiere, 
vorbitorul a apreciat că acest obiec
tiv al sesiunii speciale, privit prin 
prisma stadiului actual al lucrărilor, 
este realist si realizabil dacă fiecare 
delegație va face dovada responsabi
lității sale fată de cauza păcii.

agențiile de presă transmit:
Plenara C.C. al P.C. din 

Austna. Viena a avut ° 
plenară a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Austria, 
consacrată problemelor de politică 
internă. Raportul la plenară a fost 
prezentat de Franz Muhri, președin
tele P.C. din Austria. într-o confe
rință de presă, Franz Muhri a ară
tat că P.C. din Austria pornește de 
la premisa că asigurarea neutralită
ții Austriei trebuie înfăptuită prin- 
tr-o politică externă activă de luptă 
pentru pace, destindere și dezarmare. 
El s-a pronunțat împotriva măririi 
efectivului forțelor armate austriece 
și pentru alocarea unor sume supli
mentare pentru nevoile sociale.

Convorbiri franco—vest- 
germano. Președintele Franței, 
Valery Giscard d’Estaing. a fă
cut. vineri, o scurtă vizită în 
R.F. Germania, unde a avut con
vorbiri cu cancelarul Helmut Schmidt, 
într-o declarație făcută presei la ple
care, președintele francez a arătat 
că unicul punct de pe agenda discu
țiilor l-a constituit pregătirile pen
tru cele două reuniuni economice 
occidentale prevăzute să aibă loc, 
luna viitoare, în R.F. Germania.

Bundestagu! f0*™™  inferi
oară a Parlamentului vest-german) a 
aprobat, joi, un proiect de lege vi- 
zind stimularea eforturilor de redu
cere a consumului de. energie pe plan 
național.
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Etiopia și Sudanul au că- 
zut de acord ca, în spiritul colabo
rării dintre țările nealiniate, să res
pecte și să aplice pînă la capăt 
acordul cu privire la normalizarea 
relațiilor reciproce, realizat la sfîrși- 
tul anului trecut la Freetown — in
formează agenția Taniug,

încheierea reformei agra
re în PerU. Lima s_a anunțat 
oficial că a fost încheiată acțiunea 
de expropriere a proprietăților fun
ciare căzînd sub . incidența reformei 
agrare initiate cu nouă ani în urmă.

Agențiile de presă au a- 
nunțat că in Grecia, în zona Salonic, 
a avut loc un cutremur de gradul 6,5 
pe scara Richter. S-au prăbușit clă
diri, in special cu mai multe niveluri, 
iar altele au fost grav avariate. Un 
bilanț provizoriu relevă că s-au în
registrat 48 morti si 134 răniți spita
lizați. Specialiștii afirmă că a urmat 
o stabilizare în zonă si că nu mai 
există pericolul unor noi cutremure.

Violentul cutremur din Grecia a fost 
înregistrat si la Observatorul seis
mologie din Belgrad. Cutremurul a 
fost puternic resimțit în partea de 
sud a R.S.F. Iugoslavia unde, potri
vit postului de rădic Belgrad, nu 
s-au înregistrat pagube.

*
în județul Bekes din Ungaria — 

anunță agenția M.T.I. — a fost în
registrat un cutremur de Dămînt cu 
o forță de 4,5 grade pe scara Richter. 
Potrivit unui comunicat al condu
cerii Consiliului regional din Bekes 
— citat de M.T.I. — daunele prici
nuite de cutremur se cifrează la 
circa 100 milioane forinti. Au avut 
de suferit în special locuințele vechi: 
unele nemaiputînd fi locuite, au fost 
evacuate. Au fost aduse prejudicii 
unor întreprinderi industriale din 
oraș.

Cu ocazia celui de-al 59-lea 
Congres italian de ginecologie 
și obstetrică, desfășurat recent 
in localitatea Parma, profesoru
lui doctor docent Panait Sirbu, 
președintele Societății române 
de ginecologie si obstetrică, i 
s-a conferit titlul de membru 
de onoare al Societății italiene 
de ginecologie si obstetrică.

5. POLITICA Șl ACTIVITATEA ROMÂNIEI:
ilustrare concludentă a posibilităților concrete

de transpunere in practică a principiilor coexistenței pașnice

în spiritul principiilor coexistenței 
pașnice, România își extinde relațiile 
de colaborare CU ȚĂRILE CAPITA
LISTE DEZVOLTATE — dezvoltarea

acestor legături răspunzînd necesită
ților obiective ale diviziunii interna
ționale a muncii, întăririi încrederii, 
destinderii și păcii.

(Urmare din pag. I) cercurilor economice, științifice si
--------------------------- culturale din diferite țări socialiste, 
cători de partide politice, parlamen- în curs de .dezvoltare, capitaliste, 
tari, reprezentanți ai vieții publice, ai Iată doar clteva date semnificative:

• VIZITE OFICIALE tn perioada 1965—1977 în 64 de țâri din 
Europa, Africa, Asia, America Latină și America de Nord.

• INTILNIRI Șl CONVORBIRI la București sau în alte capitale 
în aceeași perioadă cu șefi de state și guverne din 99 de țâri.

® CONVORBIRI cu peste 3 000 de conducători, delegații sau repre
zentanți ai diferitelor partide și organizații politice, membri al gu
vernelor, personalitâți ale vieții politice, economice, științifice șl 
culturale din întreaga lume.

Conlucrare cu toate ță
rile. în cadrul politicii sale externe 
de pace șl colaborare, România so
cialistă acordă o atenție deosebită șl 
adîncește continuu legăturile de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, 
de care se simte legată prin comu
nitatea de orînduire, de interese și 
de țelurL în acest sens, țara noas

tră dezvoltă continuu colaborarea e- 
conomică cu țările din C.A.E.R., pre
cum și cu țările socialiste care nu 
fac parte din acest organism. Ți- 
nind seama de relațiile existente in 
prezent intre unele țări socialiste, 
România acționează In mod consec
vent pentru depășirea divergențelor, 
pentru unitate și coeziune — factor 
de cea mai mare importanță pentru 
afirmarea socialismului tn lume.

• Președintele Nicolae Ceaușescu a efectuat VIZITE IN TOATE 
ȚĂRILE CAPITALISTE AVANSATE — Statele Unite, Marea Britanle, 
R. F. Germania, Japonia, Franța, Italia, Olanda, Belgia și altele, a 
primit în România și a avut convorbiri cu șefi de state șl de guverne 
sau membri al cabinetelor din toate țările capitaliste dezvoltate.

• Cu aceste prilejuri s-au semnat DECLARAȚII COMUNE Șl 
ALTE DOCUMENTE, acorduri comerciale, protocoale, convenții cul
turale etc.

• în ansamblul SCHIMBURILOR COMERCIALE ale României, 
partea ce revine țărilor capitaliste dezvoltate se ridică la 31,8 la sută.

• ÎNTREPRINDERILE ROMANEȘTI au încheiat 80 de acțiuni de 
cooperare cu firme și organizații economice din țările capitaliste 
dezvoltate.

• Au fost înființate societăți de tip comercial șl bancar în străi
nătate șl societăți mixte de producție în România.

Așa cum este știut, flecare din 
vizitele si întâlnirile tovarășului 
Nicolae Ceausescu au purtat in acele 
țări mesajul sentimentelor de priete
nie si al voinței de pace a poporului 
român, au făcut cunoscute realizările 
sale în făurirea vieții noi. socialiste, 
au dus la desțelenirea unui larg te
ren de colaborare si i-au deschis 
orizonturi noi. marcind contribuții 
substanțiale la promovarea cursului 
spre destindere si colaborare, a cauzei 
socialismului si păcii în lume.

Ca rezultat al convorbirilor la nivel! 
înalt, purtate în spiritul respectului si 
înțelegerii reciproce, au fost înche
iate si semnate importante documente 
politice : TRATATE DE PRIETENIE 
SI COOPERARE. DECLARAȚII 
SOLEMNE. DECLARAȚII COMU
NE. ACORDURI GENERALE DE 
COOPERARE. Marea semnificație po
litică a acestor documente — înche
iate cu zeci de țări atit de diferite ca 
mărime, potential economic si mili
tar. orânduire politică — constă în

aceea că așază la baza raporturilor 
bilaterale și, totodată, promovează pe 
arena mondială principiile noi de re
lații interstatale, singurele în stare 
să asigure coexistența pașnică a sta
telor, colaborarea lor rodnică.

Colaborarea economica 
și culturala. A?a cum este știut> 
caracterul de lucru al schimburilor 
de vizite, al contactelor și convorbi
rilor își găsește expresie și în nu
meroasele acorduri comerciale, în
țelegeri, protocoale, contracte, con
venții etc., menite să creeze un ca
dru favorabil dezvoltării cooperării 
economice, tehnico-științifice, cultu
rale și în alte domenii.

în aceasta își găsește reflectare 
preocuparea constantă a României 
pentru intensificarea schimbului de 
bunuri și valori materiale și spiri
tuale, îndeosebi a cooperării econo
mice. Relațiile României pe plan e- 
conomic se dezvoltă continuu.

e Numai în 1977 au fost semnate 53 de ACORDURI DE COOPE
RARE economicei și tehnico-științifică și alte înțelegeri de colaborare, 
o pondere crescîndâ avînd acțiunile de cooperare in producție, 
crearea de societăți mixte și alte forme moderne de cooperare.

® în primii doi ani ai acestui cincinal, cu toate condițiile con- 
luncturale nefavorabile de pe piața mondială, COMERȚUL EXTERIOR 
al României a crescut intr-un ritm mediu anual de circa 13 la sutâ, 
iar exportul de 14 la sutâ.

în același timp, România, pornind 
de la însemnătatea pe care o are cu
noașterea reciprocă a valorilor spi
rituale pentru prietenia și apropierea

Intre popoare, acordă o mare însem
nătate extinderii schimburilor cu 
alte țări in domeniul culturii, edu
cației, științei și infom^țiilor.

• De la începutul anului 1977 au avut loc VIZITE OFICIALE Șl 
INTILNIRI între tovarășul Nicolae Ceaușescu șl conducătorii de 
partid șl de stat din Uniunea Sovietică, R. P. Chineză, Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, R. D. Germană, Iugoslavia, Kampu- 
chia Democrată, Laos, Polonia, Ungaria, Vietnam.

• în ultimii ani au fost reînnoite TRATATELE DE PRIETENIE, 
COLABORARE Șl ASISTENȚA MUTUALĂ cu U.R.S.S., R. P. Bulgaria, 
R. S. Cehoslovacă, R. P. Polonă, R. P. Ungară ; a fost semnat pri
mul tratat de acest fel cu R. D. Germană: S-au încheiat tratate de 
prietenie și colaborare cu R. P. D. Coreeană șl Kampuchia Demo
crată.

• Cu prilejul unor vizite oficiale au fost semnate DECLARAȚII 
PRIVIND ADÎNCIREA PRIETENIEI Șl DEZVOLTAREA COLABORĂRII 
FRĂȚEȘTI între partidele, statele și popoarele noastre.

• Țărilor socialiste le revine ponderea cea mai mare în ANSAM
BLUL RELAȚIILOR ECONOMICE ale României — 48 la sută.

O continuă amplificare și inten
sificare cunosc relațiile de colabora
re și solidaritate ale României CU 
TARILE în curs de dezvolta
re, CU STATELE NEALINIATE, 
— relațiile cu acestea înscriindu-se 
eficient in contextul general al luptei 
pentru depășirea fenomenului sub
dezvoltării, împotriva politicii impe
rialismului, colonialismului și neoco-

lonialismului, a oricăror forme de 
dominație și înrobire a popoarelor, 
pentru făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale.

Intrarea în „Grupul celor 77", pre
cum si invitația de a participa la 
activitățile mișcării țărilor nealiniate 
sint o expresie a relațiilor tot mai 
ștrînse dintre România și țările in 
curs de dezvoltare.

• NUMĂRUL țărilor în curs da dezvoltare cu care România are 
în prezent relații diplomatice șl economice se ridică la 100.

• PONDEREA acestor țări în ansamblul schimburilor comerciale 
ale României urmează să atingă în cursul acestui cincinal 25 la sută.

• Se înfăptuiesc cu succes prevederile a circa 100 de ACOR
DURI COMERCIALE Șl DE COOPERARE, încheiate cu țările în curs 
de dezvoltare, realizîndu-se în comun peste 130 de obiective econo
mice — țara noastră venind în sprijinul eforturilor statelor respective, 
pentru consolidarea independenței și suveranității lor, dezvoltarea lor 
de sine stătătoare.

Semnificație largă, ge
neral valabilă. Datele- momen- 
tele evocate mai sus — care In mod 
fortuit, in cadrul restrîns al unui ar
ticol de ziar, nu pot reda întreaga 
bogăție a faptelor și acțiunilor de 
politică externă ale României socia
liste — demonstrează,. in mod eloc
vent, două adevăruri fundamentale : 
DEMONSTREAZĂ POSIBILITATEA 
DE A SE ASIGURA TRANSPUNE
REA ÎN VIATA CONSECVENTA A 
PRINCIPIILOR COEXISTENȚEI 
PAȘNICE ; DEMONSTREAZĂ CON
CORDANȚA DINTRE VORBA ȘI 
FAPTA IN POLITICA EXTERNA A 
ȚARII NOASTRE.

Sint adevăruri de o deosebită în
semnătate și actualitate internațio
nală. Se învederează în acest fel că 
edificarea unei lumi care să se ba
zeze pe principiile de legalitate, de 
largă colaborare egală în drepturi in
tre state suverane și independente, 
in spiritul avantajului reciproc și al 
respectului mutual, excluzindu-se 
orice forme de ingerințe sau presiuni, 
este nu numai un imperativ major 
al vieții internaționale, ci și o posi
bilitate întru totul reală. înfăptuirea 
coexistenței pașnice este posibilă 
tocmai pentru că sint întru totul po
sibile promovarea și respectarea 
acestor principii — desigur cu condi
ția să se manifeste in acest sens 
voința politică a statelor, înțelegerea 
necesităților și comandamentelor de

pace, securitate, colaborare ale lumii 
contemporane.

Unitatea dintre pozițiile de princi
piu și activitatea practică desfășu
rată de România dau astfel un și mai 
mare gir, validează cu și mai multă 
forță eforturile depuse de țara noas
tră pentru promovarea largă și ge
neralizarea internațională a principii
lor coexistentei pașnice, ca un tot 
unitar.

Faptele vieții denotă, astfel, In mo
dul cel mai convingător că dacă 
aceste principii sint respectate cu 
strictețe și promovate cu consec
vență este pe deplin posibil să se re
alizeze in practică coexistenta paș
nică. să se statornicească și să se 
dezvolte continuu raporturi intersta
tale bune, trainice, cu adevărat prie
tenești și rodnice.

Rezultatele bune obținute de tara 
noastră pe planul relațiilor externe 
au în mod evident o semnificație 
mai largă, o valoare de ordin gene
ral. Ele denotă că este pe deplin po- 
sibil ca întreaga desfășurare a vieții 
internaționale să fie guvernată de 
principiile coexistenței pașnice, că pe 
această cale și numai pe aceasta se 
pot evita animozitățile, tensiunea, 
conflictele, se poate înfăptui o cola
borare prietenească fructuoasă, se 
poate edifica o lume mai bună și 
mai dreaptă, a păcii și progresului 
pentru toate națiunile. (

Ion FtNTÎNARU 
Nicolae PLOPEANU

Următorul articol din acest ciclu :
POLITICA Șl ACTIVITATEA ROMÂNIEI: CONDUITA 

EXEMPLARA IN PROMOVAREA ȘI ÎNFĂPTUIREA PRINCI
PIILOR COEXISTENTEI PAȘNICE.

DE PRETUTINDENI
• TERMOELEMENT 

„DE BUZUNAR". mai 
mic dintre modelele de termo- 
elemente catalitice create de 
specialiștii Institutului unional 
de cercetări științifice pentru 
aparate de uz casnic din Mos
cova poate fi plasat cu ușu
rință Intr-un buzunar, emanind 
o căldură plăcută și uscată. 
Experiențele au demonstrat că, 
avind un asemenea element, 
omul nu suferă de frig nici în 
cazul unor geruri extrem de 
puternice. 60—70 de grame de 
benzină asigură funcționarea 
neîntreruptă a elementului timp 
de 16 ore. Elementele pot fi fo
losite de constructori, montori 
și de alți lucrători care trebuie 
să muncească iama timp înde
lungat în aer liber. Un termo- 
element special a fost creat și 
pentru pescarii amatori care 
merg la pescuit pînă toamna 
tîrziu.

• CEL MAI MARE 
POD SUSPENDAT PE 
CABLURI DIN EUROPA 
va fi construit pe Dunăre, in 
orașul iugoslav Novi Sad. In 
lungime de 1 251 metri, podul va 
dispune de cite două benzi de 
circulație în ambele sensuri. El 
urmează să fie dat în funcțiune 
în anul 1980. întreprinderea ma
ghiară „Ganz Mavag" din Bu
dapesta execută toate construc
țiile metalice ale noului obiec
tiv, al șaselea de acest fel 
realizat in colaborare de cele 
două țări. Potrivit proiectelor, 
podul va fi susținut cu cabluri 
prinse de cite o coloană fixată 
pe fiecare pilon de susținere. 
Această concepție aparține unul 
specialist iugoslav.

• SPIRT IN MOTOA
RELE CU BENZINĂ. Toate 
mijloacele de transport in co
mun din orașul brazilian Sao 
Paulo folosesc drept combus
tibil spirt extras din trestia de 
zahăr. De asemenea, în opt 
state ale Braziliei șoferii adaugă 
la benzină spirt — în proporție 
de 10—20 la sută — incercîn- 
du-se pe această cale să se re
ducă consumul de carburant și, 
respectiv, importul de petrol 
care a costat anul trecut statul 
brazilian 3,8 miliarde dolari. 
Potrivit unor proiecte, pînă în 
1980, Brazilia urmează să pro
ducă 3,5 miliarde litri de spirt 
din trestie de zahăr, care, utili
zat drept carburant în amestec 
cu benzină, va permite să se 
reducă importul de petrol cu 10 
la sută.

• UMOR FRANȚU
ZESC. La Saint-Lo, tn nord- 
vestul Franței, va avea loc, la 
29 iunie, o ceremonie cu carac
ter deosebit — inaugurarea ofi
cială a unei scări care... nu duce 
nicăieri. Populația locală vrea 
să salute în acest mod prezența 
in oraș a unei scări ce fusese 
prevăzută inițial să constituie 
calea de acces la un turn. De 
zece ani însă scara continuă să 
se înalțe numai către cer, pro
iectul turnului fiind demult 
abandonat. Conform celui mai 
strict protocol, au fost adresate 
invitații oficiale personalităților 
civile din regiune, iar acestea 
vor fi primite de un „ministru", 
special numit pentru această 
ocazie : „ministrul palierului", 
însuși „ministrul" va fi primit 
la gara din Saint-Lo cu toate 
onorurile cuvenite, iar în ziua 
stabilită el va Înălța pe scara 

, ce nu duce nicăieri „drapelul 
umorului", adus de o ștafetă 
pînă la locul ceremoniei. în 
sfîrșit, scării cu pricina i se va 
da un nume : „Scara Alphdnse 
Allais", ca omagiu adus celebru
lui umorist francez cu același 
nume.

• BRONZ STRĂ
VECHI. în provincia chineză 
Shensi, arheologii au înregistrat 
o „recoltă" bogată. După cum 
anunță agenția China Nouă, au 
fost descoperite aici nu mai 
puțin de 103 obiecte din bronz 
datînd din timpul dinastiei Ciu 
(sec. XI—VIII î.e.n.) Obiectele, 
în majoritate de uz casnic — 
pahare, oale, linguri — au apar
ținut familiei cronicarului curții 
imperiale. Specialiștii chinezi 
consideră că aceasta este cea 
mai reprezentativă și mai im
portantă colecție de obiecte din 
bronz din timpul dinastiei Ciu 
descoperită pînă acum.

• VEVERIȚA IMPRU
DENTĂ. Telespectatori din 
Goeteborg, Suedia, nu au putut 
viziona cea de-a doua repriză a 
întîlnirii dintre echipele Polo
niei și Perului din cadrul Cam
pionatului mondial de fotbal 
care se desfășoară în Argentina 
datorită unei pene de transmi
sie. Tehnicienii chemați să re
medieze „defecțiunea" au con
statat că întreruperea, care a 
pus la grea încercare răbdarea 
telespectatorilor, s-a datorat 
unei... veverițe. Mica sălbăti
ciune a provocat un scurt
circuit în instalațiile electrice 
ale releului. O sălbăticiune ne
prevăzătoare, căreia această im
prudență i-a fost fatală.
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