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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

în temeiul articolului 54 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a noua sesiune a celei de-a
șaptea legislaturi, în ziua de 30 martie 1979, ora 10.

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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NICOLAE CEAUSESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Un important eveniment în dezvoltarea relațiilor prietenești româno - portugheze.
în interesul celor două popoare, al destinderii și securității în Europa și în lume

LA INVITWIfl PRESEDINTEUH NICOLAECEfiUSESCU, IERI A SDSIT IN TARfl NOASTRfl 
PREȘEDINTELE PORTUGALIEI, ANTONIO RAMALHO EANES

La sosire, pe aeroportul Otopeni Președinții celor douâ țâri în timpul convorbirilor

Călduroasă primire în Capitală începerea convorbirilor
La invitația președintelui Republi

cii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, si a tovarășei 
Elena Ceaușescu. președintele Repu
blicii Portugheze, generalul Antonio 
Ramalho Eanes. împreună cu doamna 
Maria Manuela Ramalho Eanes. a 
sosit, miercuri, in Capitală. într-o vi
zită oficială în tara noastră.

Intîlnirea dintre președintele Nicolae 
Ceausescu și președintele Antonio 
Ramalho Eanes — nou și important 
moment in cronica tradiționalelor re
lații de prietenie și colaborare ro- 
mâno-portugheze. bazate pe afinitate 
de origine comună si de cultură, pe 

splratiile comune de pace si progres 
- ,-onstituie o continuare a dialogului 
feral, la nivel înalt, care s-a stabi
lit intre România si Portugalia, in 
folosul si spre binele popoarelor 
noastre, al cauzei păcii, securității si 
cooperării în Europa și în lume.

Vizita șefului statului portughez, 
convorbirile care vor avea loc sint 
menite să impulsioneze relațiile de 
prietenie si colaborare româno-por- 
tugheze in cele mai diferite domenii 
de activitate, să intensifice conlu
crarea dintre cele două țări pe olanul 
vieții internaționale pentru înfăp
tuirea aspirațiilor de pace, progres 
social si prosperitate ale tuturor po
poarelor. pentru construirea unei (Continuare în pag. a IlI-a)

înaintea dineului oficial

mai bune și mai drepte pe pla- 
noastră.

lumi 
neta

Ceremonia sosirii înaltilor. oaspeți 
a avut loc pe aeroportul internatio
nal Otopeni. împodobit sărbătorește. 
Pe frontispiciul aerogării se aflau 
portretele celor doi președinți înca
drate de drapelele de stat ale Româ
niei și Portugaliei. Pe mari pancarte 
erau înscrise în limbile română și 
portugheză urările : „Bun venit în 
Republica Socialistă România Ex
celentei Sale domnului general An
tonio Ramalho Eanes, președintele 
Republicii Portugheze !“. „Să se dez
volte relațiile de prietenie si colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Portugheză, 
spre binele popoarelor român și por
tughez. în interesul păcii si înțele
gerii în Europa si in întreaga lume!“.

Aeronava prezidențială, care de la 
intrarea in spațiul aerian al tării 
a fost escortată de o formație de 
avioane a forțelor noastre armate, a 
aterizat la ora 16,45.

La coborîrea din avion, președintele 
Antonio Ramalho Eanes si doamna 
Maria Manuela Ramalho Eanes au 
fost intimoinati cu cordialitate de 
președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
si de tovarășa Elena Ceausescu. Cei 
doi șefi de stat si-au strins miinile cu 

căldură. La rîndul lor. tovarășa Elena 
Ceausescu si doamna Maria Manuela 
Ramalho Eanes si-au strins miinile 
cu multă prietenie.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele portughez a prezentat pe 
ambasadorul Joao de Freitas Cruz, 
ministrul afacerilor externe, căpitan 
Rodrigo Sousa e Castro, membru al 
Consiliului Revoluției. dr. Abel 
Repolho Correia, ministrul comerțului 
si turismului, pe celelalte persoane 
oficiale care îl însoțesc în vizita in 
tara noastră.

în întîmpinarea înaltilor oaspeți au 
venit tovarășii Emil Bobu. Cornel 
Burtică. Emil Drăgănescu._ Gheorghe 
Oprea. Gheorghe Pană. 
Virgil Trofin. Ilie Verdet. 
drei. Ion Coman. Nicolâe 
soțiile, miniștri, generali 
noastre armate.

Au fost de fată Marin Iliescu, am
basadorul României la Lisabona, și 
Antonio Novaes Machado, ambasado
rul Portugaliei la București.

Ceremonia sosirii a continuat cu 
prezentarea raportului comandantu
lui gărzii de onoare. Au fost intonate 
imnurile de stat ale Portugaliei și 
României. în timp ce. în semn de sa
lut. au fost trase 21 salve de artilerie.

Ion Pățan, 
Stefan Ăn- 
Giosan. cu 
ai forțelor

oficiale
La Palatul Republicii au început 

miercuri, 21 martie, convorbirile 
oficiale între președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Republicii 
Portugheze, general Antonio Ramalho 
Eanes.

La convorbiri participă :
Din partea română — Ilie Verdet, 

prim viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe. Emil Drăgă
nescu, ministrul turismului și spor
tului, Mihai Dalea, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. Nicolae Constan
tin, ministru secretar de stat la Pre
ședinția republicii, șef al grupului 
de consilieri ai președintelui repu
blicii, Constantin Niță, ministru se
cretar de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior și Cooperării Economice 
Internaționale, Ștefan Bîrlea. directo
rul Cabinetului președintelui repu
blicii, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, general- 
locotenent Gheorghe Gomoiu, adjunct 
al ministrului apărării naționale. 
Marin Iliescu, ambasadorul Români
ei la Lisabona. Romulus Neagu, di

rector în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

Din partea portugheză — ambasa
dor Joao de Freitas Cruz, ministrul 
afacerilor externe, căpitan Rodrigo 
Sousa e Castro, membru al Consiliu
lui Revoluției. dr. Abel Repolho 
Correia, ministrul comerțului și tu
rismului, Francisco Correia Guedes, 
secretar de stat pentru comerț exte
rior în Ministerul Comerțului și Tu
rismului, Antonio Novaes Machado, 
ambasadorul Republicii Portugheze 
la București, dr. Manuel Villas Boas, 
director general pentru probleme po
litice în M.A.E., dr. Alexandre Len- 
castre da Veiga, director general pen
tru probleme economice în M.A.E., 
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Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au ofe
rit. miercuri, un dineu oficial în 
onoarea președintelui Republicii Por- 

Ramalho 
Manuela 
Consiliu-®

tovarășii

tugheze. general Antonio
Eanes. si a doamnei Maria 
Ramalho Eanes. la Palatul 
lui de Stat.

La dineu au luat parte
Iosif Banc. Emil Bobu. Cornel Bur
tică. Virgil Cazacu. Gheorghe 
Cioară. Lina Ciobanu. Constantin 
Dăscălescu. Emil Drăgănescu. Gheor
ghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pă-

Toastul președintelui
Nicolae Ceausescu

Domnule președinte,
îmi face o mare plăcere să vă salut călduros pe pămîn- 

tul României socialiste, pe dumneavoastră, domnule 
președinte, și pe doamna Eanes, pe colaboratorii care vă 
însoțesc, și să vă urez, în numele Consiliului de Stat și 
al guvernului, precum și în numele meu și al sotieL un 
cordial bun venit în România.

Vizita dumneavoastră constituie o expresie a bunelor 
relații dintre România și Portugalia. De altfel, popoarele 
român și portughez au multe afinități din trecutul înde
părtat — de cultură, de limbă. De asemenea, popoarele 
noastre au multe lucruri comune în lupta lor împotriva 
dominației străine, pentru independență, pentru progres 
social. în acest sens aș menționa că, la numai doi ani de 
la realizarea Unirii Principatelor și crearea statului națio
nal român, țările noastre au stabilit relații și a existat in 
România un consulat al Portugaliei ; iar la numai trei ani 
după cucerirea independenței de stat, în urma, războiului 
din 1877, s-au stabilit relații diplomatice între țările noastre.

Dar nu doresc să mă ocup acum de istorie, deși și 
aceâsta are un rol important în dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și prietenie dintre popoare. Voi menționa faptul 
că, după victoria revoluției din aprilie 1974 din Portugalia, 
România a recunoscut imediat regimul democratic și a 
restabilit relațiile diplomatice și de colaborare cu Portu
galia nouă.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita pe care am 
făcut-o în toamna anului 1975 în Portugalia, de con-

Domnule președinte,
Vizita mea oficială în România — urmare a invitației 

pe care Excelenta Voastră mi-a adresat-o — și modul 
prietenesc în care am fost primiți, atît eu, cit și soția 
mea. de șeful statului îomân și doamna Ceaușescu. de 
către populație, de autorități, simbolizează continuarea 
unui efort de înțelegere reciprocă între două popoare ale 
căror trăsături culturale le apropie mai mult decît le 
desparte distanta geografică. Această apropiere este tot 
mai mult întărită de diverse elemente ce caracterizează 
orientările politicii externe a țărilor noastre, îndreptată 
spre apărarea permanentă si fermă a identității și inde
pendentei naționale.

în ciuda diferentelor ce există în modurile de organi
zare politică ale societăților noastre — pe care le res
pectăm reciproc — convergența anumitor situații obiec
tive comparabile constituie, prin ea insăși. o rațiune pen
tru a privi cu optimism spre un viitor de tot mai bună 
înțelegere reciprocă a pozițiilor noastre și de consens în 
ceea ce privește chestiunile concrete.

Europa in care trăim astăzi nu mai poate fi înțeleasă 
ca un mozaic de țări separate, numai pentru faptul că 
orientările si concepțiile lor politice sint diferite.

Construim o Europă a interdependentei tuturor popoa
relor continentului, legate între ele prin necesitățile dez
voltării economice si sociale, ca si prin facilitatea comu
nicațiilor. prin comunitatea științifică și culturală, prin 
circulația liberă a persoanelor, prin necesitatea de a se
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Larg schimb de păreri între 
președinții Nicolae Ceaușescu 

și Antonio Ramalho Eanes
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
Si președintele Republicii Portugheze, 
generalul Antonio Ramalho Eanes. 
au început, miercuri după-amiază. 
schimbul de păreri în probleme pri
vind dezvoltarea colaborării româno- 
portugheze, atît pe tărim bilateral, 
cît si în sfera vieții internaționale.

Cu acest prilej, a avut loc un larg 
schimb de informații privind situa
ția politică si economică din cele 
două țări. Totodată, cei doi șefi de 
stat si-au exprimat satisfacția fată 
de evoluția raporturilor dintre 

și tovarășa Elena Ceaușescu
Răutu. Virgil Trofin. 

Ilie Verdet. Stefan An- 
Mihai Dalea. Miu

Rodrigo Sousa 
nolho Correia

tan. Leonte 
Iosif Uglar, 
drei. Ion Coman.
Dobrescu. Nicolae Giosan, Vasile Pa- 
tilinet, Richard Winter, Angelo Mi- 
culescu. viceprim-ministru al guver
nului. membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători de in
stituții centrale și unităti economice, 
personalități ale vieții noastre știin
țifice si culturale.

Au participat Joao de Freitas Cruz.
e
Si

Castro, Abel Re- 
celelalte persoane

(Continuare in pag. a IlI-a)

tn
in
ne

România si Portugalia, scotînd 
evidentă bunele rezultate obținute 
dezvoltarea rapidă a conlucrării 
plan politic, economic, tehnico-stiinti- 
fic. cultural si in alte importante do
menii de activitate. S-a subliniat că 
extinderea si diversificarea in conti
nuare a colaborării bilaterale ne te
meiul egalității în drepturi si respec
tului reciproc contribuie la consoli
darea legăturilor prietenești, cu vechi 
tradiții, dintre popoarele român si 
portughez.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de caldă prietenie, de sti
mă si înțelegere reciprocă.

oficiale care îl însoțesc pe președin
tele portughez.

Au luat parte, de asemenea, amba
sadorul României în Portugalia si 
ambasadorul Portugaliei în România.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, cordia
lă. președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceausescu, 
si președintele Republicii Portugheze, 
generalul Antonio Ramalho Eanes, au 
rostit toasturi, urmărite cu atentie si 
subliniate cu aplauze.
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EXEMPLUL HUNEDOAREI DOVEDEȘTE:

Indicatorul producției nete este un puternic 
stimulator spre eficiență superioară

„O atenție deosebită trebuie acordată problemelor eficienței economice, 
aplicării mecanismului economico-financiar pe care, începînd din acest an, 
îl generalizăm în întreaga noastră economie. Trebuie să ne preocupăm cu 
toată atenția de realizarea producției nete, ca indicator de bază al planului, 
precum și de înfăptuirea bugetului propriu de venituri și cheltuieli".

NICOLAE CEAUȘESCU

La complexul de sere ale I.L.F. lași se produc râsadurile necesare plantârii în solarii și grădini, lată două aspecte 
din timpul lucrărilor de îngrijire : tratamentul fitosanitar al răsadurilor de tomate (fotografia din stingă) și executarea 

plivitului (fotografia din dreapta)

PENTRU A AJUNGE CIT MAI DEVREME PE PIAȚĂ, LA POPULAȚIE

LEGUMELE TIMPURII
Se împlinește un an de cînd. din inițiativa 

secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a fost adoptat un document 
de o importantă deosebită pentru nroercsul mai 
rapid al economiei noastre : HOTĂRÎREA C.C. 
AL P.C.R. CU PRIVIRE LA PERFECȚIONAREA 
CONDUCERII ȘI PLANIFICĂRII ECONOMIEI 
NAȚIONALE. Așa cum a confirmat practica, mă
surile stabilite de PLENARA C.C. AL P.C.R. 
DIN 22—23 MARTIE 1978 răspund unor ne
cesități legice. îsi au o determinare obiec
tivă în nivelul si structura economiei naționale 
în etapa actuală. în stadiul atins in dezvoltarea 
forțelor si relațiilor de producție socialiste. Ele 
constituie continuarea logică a dezvoltării multi
laterale a economiei românești, precum si a 
dezvoltării anterioare a democrației muncitorești, 
a democrației socialiste ; aceste măsuri vor ră- 
roîne ca piatră de hotar în amplul efort al între
gului popor pentru transformarea acumulărilor 
cantitative într-o calitate nouă, superioară, ce
rință de bază care a fost pusă de Conferința Na

țională a partidului pentru realizarea obiectivului 
strategic : trecerea României in rindui țărilor cu 
o dezvoltare economică medie.

Hotărirea adoptată în urmă cu un an. rod al 
unor ample studii si experimentări în toate ra
murile economiei naționale, cuprinde un ansam
blu de măsuri in vederea accentuării autocondu- 
cerii si autogestiunii muncitorești. în concepția 
partidului nostru, acest principiu presupune, in 
esență, ca în fiecare unitate economică, colecti
vele de oameni ai muncii, exercitindu-si atribu
țiile de proprietari si producători, să poarte răs
punderea directă pentru mijloacele si bunurile 
ce le-au fost încredințate de societate spre admi
nistrare. să producă cit mai mult, cit mai bine 
si cu o inaltă eficientă, astfel incit fiecare uni
tate economică să-și aducă o contribuție tot mai 
importantă la creșterea venitului national, a avu
ției societății.

Acum, la un an de la adoptarea acestor mă
suri. se poate spune că in toate unitățile hotă-

rîrile cu privire Ia perfecționarea mecanismului 
economico-financiar au stimulat puternic ener
giile creatoare ale oamenilor muncii pentru ridi
carea nivelului calitativ si tehnic al producției, 
pentru îmbunătățirea întregii activități econo
mice. Dar. asa cum sublinia secretarul general al 
partidului la recenta Consfătuire cu cadrele de 
conducere din economie, trebuie bine înțeles 
că aplicarea noului mecanism presupune, in pri
mul rind. întărirea răspunderii întreprinderilor, 
a colectivelor de oameni ai muncii, a organelor 
de conducere colectivă in realizarea exemplară 
a sarcinilor de plan. în mobilizarea rezervelor 
interne pentru creșterea mai accentuată a efi
cientei economice.

înfățișăm mai jos citeva aspecte ale expe
rienței colectivului de la Combinatul siderurgic 
Hunedoara, care demonstrează că indicatorul 
producției nete stimulează puternic eforturile 
proprii, spiritul gospodăresc pentru reducerea 
cheltuielilor materiale, pentru creșterea eficienței 
economice.

trebuie plantate imediat,
pe toate suprafețele prevăzute
In vederea creșterii producției de legume timpurii 

necesare bunei aprovizionări a populației au fost 
extinse solariile cu 700 hectare. Acum, în cimp se 
insămințează și se plantează numeroase sor
timente de legume care urmează a fi recoltate 
incepind din primele zile ale lunii mai.. Impor
tant este ca atît plantările în solarii, cit și în cimp 
să se facă potrivit graficelor întocmite de organele 
de specialitate, astfel încît să se asigure eșalonarea 
producției. Pinâ la această dată s-a încheiat plan

tarea verzel în solarii pe o suprafață de 377 hec
tare, Iar în județele din sudul țării — Dolj, Teleor
man, Ilfov — se desfășoară plantarea verzei în cîmp. 
Programul la zi privind insămințarea rădâcinoaselor pe 
3 870 hectare și plantarea cepei pe 12 500 hectare a 
fost îndeplinit. Avînd în vedere faptul că timpul este 
cald, organele de specialitate recomandă să fie de
vansate programele de însămințări. Pentru a se 
obține cantități cît mai mari de legume timpurii este 
necesar ca acum, în legumicultura, să se lucreze cu 
toate forțele.

PRIORITĂȚILE ACESTOR ZILE:
Au trecut mai bine de două luni 

din acest an al cincinalului, an în 
care in întreaga economie s-a trecyt 
la generalizarea noului mecanism 
economico-financiar. Care sint re
zultatele concrete obținute ? Ce con
cluzii se desprind ? Ne oprim în an
cheta de azi a „Scînteii" la realiză
rile dobîndite de un puternic co
lectiv muncitoresc, cel al Combina

Indicatorii
Peste preve
derile planu
lui in 1978

Angajamente 
pe anul 1979

PRODUCȚIA FIZICĂ
(în tone)
• fontă 62 000 20 000 9 450
• oțel 48 800 15 000 5 500
• laminate 72 300 8 000 7 700
® cocs 30 200 5 000 2 700
PRODUCȚIA NETĂ
(în milioane lei) 38 15 4,7

din care :
• prin creșterea

producției fizice 5 5 1.4
• prin reducerea chel
tuielilor materiale 33 10 3,3

O primă concluzie : este evidentă 
legătura nemijlocită dintre rezulta
tele obținute in creșterea producției 
fizice și a valorii producției nete, 
precum și faptul că principala cale 
de sporire a valorii producției nete 
o constituie reducerea cheltuielilor 
materiale de producție.

— Pornind de la această corelație 
— ne spune Remus Pățan, contabilul
șef al combinatului, am introdus un 
sistem de urmărire zilnică a pro
ducției fizice la principalele sorti
mente, pină la nivelul secțiilor și 
schimburilor. Totodată, decadal, ur
mărim evoluția productiei-marfă. 
respectarea balanțelor de semi
fabricate pe surse de aprovizionare, 
adică din producția proprie, achizițio
nate de la alti furnizori sau din im
port. precum și evoluția, pe baza 
unor date operative, a costurilor de 
producție ale principalelor produse.

— Unii specialiști afirmă că evi
denta operativă a costurilor de pro
ducție la nivelul secțiilor este foarte 
greu de realizat, dacă nu chiar impo
sibil. La combinatul hunedorean exis
tă o opinie contrară ?

— Sigur, nu este simplu să or
ganizăm o astfel de evidentă. Dar 
pentru a se stabili o răspundere 
reală trebuie ca fiecare să știe 
exact ce are de făcut, ce sarcini are 
de îndeplinit. De aceea, în planifi
carea activității fiecărei secții de 
bază sau auxiliare utilizăm curent 
ceea ce noi denumim metoda anali
tică de planificare a costurilor de 
producție, adică stabilim detaliat pla
nul costurilor de producție pe toate 
elementele componente, cheltuieli 
directe și indirecte, iar în cadrul

Ce noutăți anunța comerțul bucureștean ?
• Unde se vor deschide noi 

magazine ?
• Ce mărfuri vom găsi în rafturi ?
• Cum se acționează pentru 

creșterea calității servirii cum
părătorilor ?

Ținută o vreme la distantă de 
atîtea capricii meteorologice, primă
vara și-a făcut apariția în magazi
ne. Ceea ce este, fără îndoială, un 
indiciu de bun augur pentru pregă
tirile începute în vederea sezonului 
estival. Ce noutăți ne oferă. în a- 
ceastă perspectivă, comerțul bucu- 
restean ?

— înainte de a ne referi la fondul 
de marfă, de la an la an tot mai bo
gat si diversificat — ne spune tova
rășul Octavian ANGHEL, directo
rul general adjunct al Direcției gene
rale comerciale a Capitalei — țin să 
subliniez de la început că noile ma
gazine. circumscrise în programul 
construcției de locuințe in etapa care 
a mai rămas din acest cincinal, vor 
insuma o suprafață de 150 000 m p. 
Aceasta înseamnă că. în 1980. la 1000 
de locuitori va reveni o suprafață co
mercială de 510 mp. 

tului siderurgic Hunedoara. Atlt 
în anul trecut, cit și în acest an 
harnicul colectiv hunedorean a ob
ținut rezultate pozitive atît în înde
plinirea indicatorilor cantitativi, cit 
si a celor calitativi. Practic, planul a 
fost depășit atît la producția fizică, 
cit si la producția netă. Iată prezen
tate succint aceste rezultate :

Depășirea 
planului in 
ianuarie și 

februarie a.c.

acestora pe fiecare produs cuprins 
în plan, anual și defalcat, pe trimes
tre si luni. în prezent. în fiecare sec
ție de bază se întocmește săptăminal 
un cost operativ al producției, com
parativ cu planul. Astfel, fiecare 
șef de secție, fiecare maistru poate 
sesiza operativ unde și la ce mate
riale apar consumuri mai mari și, 
deci, poate lua imediat măsuri teh

Se elaborează o nouă șarjă

în acest an. potrivit programului 
municipalității, se va acorda o atentie 
deosebită realizării unui număr sporit 
de unităti comerciale pentru mărfuri 
de cerere curentă, in primul rind in 
zonele deficitare din acest punct de 
vedere, adică in marile cartiere de lo
cuințe si ne arterele în curs de siste
matizare. în cartierul Berceni. pe 
bd. Metalurgiei și la parterul unor 
blocuri vor fi realizate magazine ali
mentare. unităti „Gospodina", unităti 
pentru articole de menai. mobilă, țe
sături și decorații interioare, ma
gazine pentru copii si tineret. în car
tierul Titan vor fi date în folosință 
sase centre comerciale cu profile ase
mănătoare : in Drumul Taberei și în 
Militari se află in curs de realizare 
o serie de complexe comerciale re
prezentative. între care as menționa 
complexul de la parterul blocului 
C 16 din Drumul Taberei, cu o su
prafață de 1 600 mp și pe cel de două 

nologice pentru punerea la punct 
a procesului de producție în vederea 
revenirii consumurilor în limitele 
normate. Dar, este bine să o spunem, 
acest cost operativ nu asigură decit 
urmărirea cantitativă a abaterilor 
principalelor consumuri de la nor
mele evaluate în prețuri de plan.

— Deci sistemul este perfectibil.
— Fără îndoială 1 Astfel, pentru a 

lua în considerare mai multe ele
mente de cheltuieli reflectate în 
costurile operative de producție vom 
introduce. încă din acest an. urmă
rirea zilnică sau săptăminaiă a tutu
ror normelor de consum.

Datele zilnice privitoare la con
sumurile de materii prime si materiale 
de masă, combustibili si energie, la 
producția fizică ce se realizează, la 
recuperările de materiale secundare 
nu sînt tinute undeva. între copertile 
unui registru, ci sînt afișate la toate 
locurile de muncă. încît fiecare mun
citor poate ști dacă echipa, schimbul 
sau secția a lucrat bine.

Iată, așadar, doar cîteva elemente 
ale cadrului organizatoric al gospo
dăririi resurselor materiale la fiecare 
loc de muncă în vederea creșterii 
producției nete. După cum ne relata 
tovarășul Ionel Cândea, secretarul 
comitetului de partid al combinatu
lui. în toate secțiile s-a desfășurat o 
intensă activitate -de propagandă, ast
fel ca fiecare siderurgist. muncitor 
sau specialist, să cunoască în ce con
stă noul mecanism economico-finan
ciar. ce sarcini concrete îi revin, ce 
avantaje rezultă pentru colectivul în 
care lucrează si pentru sine însuși 
din mai buna gospodărire a mijloa
celor de producție. După etapa de 

niveluri, situat la intersecția bd. 
Armata Poporului cu strada Lujeru
lui. Alte unităti comerciale cu profil 
diversificat vor fi deschise pe sos. 
Alexandriei, șos. Crîngași, bd. Pă
cii, șos. Ștefan cel Mare, bd. 1 
Mai, bd. N. Titulescu. Totodată, în 
zona centrală a orașului vor fi fina
lizate, odată cu noile blocuri, o se
rie de dotări comerciale impor
tante. însumînd circa 17 000 mp.

Odată cu noile construcții, in acest 
an se vor executa importante lu
crări de modernizare a actualei rețele 
comerciale. în această acțiune vor fi 
cuprinse 108 magazine si unităti de 
alimentație publică de pe întreg teri
toriul orașului, marea maioritate a 
acestora urmînd să dobîndească un 
profil care să răspundă în mai mare 
măsură cerințelor populației. între 
altele, vor fi modernizate nouă piețe 
(„23 August". Minis, 16 Februarie, 
Sălăjan. Moghioros. Dorobanți etc.). 
O altă importantă acțiune este aceea 
a sistematizării si extinderii comerțu
lui stradal.

— Țin însă seama asemenea pre
gătiri și de noul sezon turistic ?

— Fără îndoială. După lucrările de 
restaurare și modernizare. vor fi 
reintegrate in circuitul turistic ho
telurile „Național". „Ambasador", 
„Opera" si „Athănâe Palace", geea 
ce va face ca în acest an capacitatea 
de cazare a rețelei hoteliere bucu- 
restene să ajungă la peste 9 500 
locuri. într-un mare număr de uni
tăti de alimentație publică se vor 
crea condiții pentru servirea în aer 
liber, amenajîndu-se terase pentru 
încă 2 000 de mese. Se vor deschide 
noi unități de desfacere și de alimen
tație publică în zonele de agrement 

explicare a particularităților și cerin
țelor noului mecanism economico- 
financiar. activitatea organizațiilor 
de partid s-a Îndreptat, in egală măsu
ră. spre munca de organizare a ac
țiunilor gospodărești și de propagan
dă a soluțiilor tehnice și tehnologice 
superioare, cu efecte nemijlocite asu
pra eficientei producției. O deosebită 
atenție se acordă stimulării inițiati
velor valoroase, creativității la fie
care loc de muncă. Bunăoară, la uzi
na de laminoare se generalizează ini
țiativa laminoriștilor de la bluming 
privind „Laminarea unui lingou în 
plus in fiecare schimb peste cantitatea 
programată", care va asigura obți
nerea in acest an a unei producții 
fizice suplimentare de 8 000 tone la
minate. De asemenea, o altă iniția
tivă. lansată de Iaminoriștii Radu 
Adam și Petre Mărgineanu. de la 
blumingul 1 300 : „Sortarea economi
coasă a metalului prin tăierea lami
natului din aproape in aproape" va 
asigura economisirea a peste 400 tone 
de metal.

Producția netă planificată a com
binatului. precum Si angajamentele 
de suplimentare a acesteia au un 
suport real în măsurile tehnice și 
tehnologice concrete stabilite. Bună
oară. dacă anul trecut indicele de 
scoatere de laminate finite a fost de 
82,3 la sută, în acest an el va fi 
de aproape 84 la sută. Aceasta în
seamnă o reducere a consumului de 
oțel cu 17,3 kg pe tona de laminate, 
ceea ce echivalează cu o producție 
suplimentară de circa 50 000 tone la
minate finite pline.

La uzina cocsochimică discutăm cu 
ing. Gheorghe Pavel, directorul uzi
nei :

— Costurile noastre de producție 
sînt influențate adesea negativ de 
preturile mai mari ale cărbunelui 
importat. Pentru a contracara aceste 
influente, am modificat o serie de 
rețete tehnologice, propunîndu-ne să 
optimizăm nu numai calitatea sariei 
de cocs, ci si costul acesteia. Pe 
această cale economisim în acest an 
2 milioane, lei. O altă măsură se re
feră la reajizarea pe aceeași capaci
tate de producție și în aceeași unitate 
de timp a unei cantităti sporite de 
cocs. Aceasta se poate realiza atît 
prin îmbunătățirea rețetei tehnologi
ce la care m-am referit, cît si crin 
modificarea geometriei și dimensiu
nilor materiilor prime din șarja în
cărcată în cuptor. Știm exact ce tre
buie să facem, știm exact ce eficientă 
trebuie să obținem.

Aceste cuvinte sintetizează, de fapt, 
si concluziile anchetei noastre. Mă
rind continuu producția fizică, redu- 
cînd continuu cheltuielile materiale, 
siderurgiștii hunedoreni sporesc con
tinuu valoarea producției nete.

Corneliu CARLAN 
Sabin CERBU

din împrejurimile Capitalei, în 
parcuri, în incintele ștrandurilor și 
stadioanelor. în aceste locuri, în zi
lele de sărbătoare, vor funcționa 
și unităti volante (rulote, tonete).

— In industrie, pe ogoare se depun 
eforturi pentru creșterea și diversifi
carea producției bunurilor de con
sum, inclusiv agroindustriale. în ce 
măsură și cum se vor reflecta ele în 
comerțul bucureștean ?

— în toate compartimentele, bucu- 
restenii vor avea la dispoziție un 
fond de marfă sensibil mai mare, 
mai divers si. am sublinia în mod 
deosebit, mai bun din toate punctele 
de vedere decit cel de anul trecut, 
în nomenclatorul contractelor înche
iate cu industria sînt incluse nume
roase produse noi. cu caracteristici 
superioare. în sezonul estival, rețeaua 
comercială bucuresteană va oferi cu 
peste 20 la sută mai multe articole 
din grupa textile-încăltăminte decit 
în 1978 (ponderea articolelor noi 
ajungînd la peste 85 ia sută la con
fecții. tricotaje, țesături de bumbac, 
încălțăminte), va dispune de sporuri 
de peste 10 la sută la jucării. 30 la 
sută la articole de sport-turism. De 
asemenea, stocurile existente sau 
care se vor crea permit să se reali
zeze creșteri importante la fondul de 
marfă agroalimentar. punîndu-se un 
accent deosebit pe diversificarea 
produselor destinate copiilor, a pro
duselor dietetice si a celor de tip 
„Gospodina", iar în rețeaua de ali
mentație publică — pe diversificarea 
preparatelor culinare în concordantă 
cu cerințele alimentației rationale. O 
mare atentie se acordă îmbunătățirii 
aprovizionării cu băuturi răcoritoare,

® Acoperirea tuturor solariilor și trecerea operativă la plan
tarea tomatelor, ardeilor și vinetelor

® Sădirea în cîmp a legumelor rezistente la frig
• încheierea însămînțării rădâcinoaselor
• Amenajarea suprafețelor prevăzute să fie cultivate prin 

irigare

iași Cum evită 
cultivatorii efectele 

temperaturilor 
mai scăzute

în urmă cu cîtiva ani. în județul 
Iași, cultura legumelor era deficitară, 
iar a celor timpurii — aproape necu
noscută. Datorită măsurilor luate la 

i indicația comitetului județean de 
partid, acum legumele se cultivă in 
cîmp în cadrul a 35 de ferme specia
lizate ale cooperativelor agricole, iar 
în unitățile întreprinderii iudetene 
de legume si fructe — pe 138 hectare. 
De asemenea, s-au extins mult serele 
și solariile. în județ există 200 hec
tare de solarii concentrate în 17 
cooperative agricole si 10 hectare in 
unitățile I.L.F. în această primăvară, 
suprafața ocupată cu solarii sporește 
cu 45 hectare. Un raid făcut în aceste 
zile de început de primăvară prin 
mai multe unități cultivatoare de le
gume din județ ne-a prilejuit cîteva 
constatări privind desfășurarea lu
crărilor de sezon.

De la început trebuie arătat că so
lariile vechi au fost reparate și se 
apropie de sfîrșit și construcția celor 
noi. La Prisăcani, Răchiteni. Gro- 
zești. Focuri, Costuleni. Mircești și 
Tg. Frumos a început acoperirea 
solariilor cu polietilenă și plan
tarea răsadurilor de varză. în to
tal. urmează să se cultive 27 hectare 
cu varză în solarii. Se întîmpină 
greutăți în ce privește procura
rea foliei late necesare acope
ririi solariilor construite sub formă 
de tunel. întreprinderea de mase 
plastice din Buzău nu a onorat pină 
acum nici măcar 10 la sută din ma
terialul comandat.

O atentie mai mare trebuie acor
dată producerii răsadurilor necesare 
plantărilor în cimp pentru care sint 
necesare circa 10 000 mp de răsad
nițe. în cele mai multe unităti. ră
sadnițele au fost realizate si însămîn- 
tate potrivit graficului. Sint însă ră- 
mîneri în urmă la aceste lucrări în 
cooperativele agricole Victoria. Go- 

al căror volum va spori cu 26 la 
sută față de 1978.

— Anul trecut, ziarul nostru a pu
blicat o serie de opinii critice ale 
cititorilor referitoare la lărgirea și 
modernizarea rețelei comerciale, 
atitudinea necivilizată a unor lucră
tori din comerț față de cumpără
tori. Va fi oare cazul să reluăm 
astfel de critici în acest an ?

— în acest domeniu, trebuie să re
cunoaștem. avem încă multe de făcut. 
Odată cu acțiunile vizînd extinderea 
si modernizarea rețelei comerciale, 
urmărim să creăm condițiile necesare 
promovării pe scară largă a unor 
forme si metode moderne de servire 
— autoservirea si expunerea liberă 
a mărfurilor — care să reducă la 
minimum timpul afectat cumpără
turilor, Dotăm in continuare un mare 
număr de unităti cu instalații si apa
ratură. menite să asigure o bună 
conservare si păstrare a produselor. 
Pregătim prin cursuri de calificare 
un mare număr de lucrători. Este 
necesar să acordăm o atentie mult 
mai mare decit oină acum acti
vității politico-educative desfășurate 
în rindui lucrătorilor din toate unită
țile comerciale pentru cultivarea 
unei atitudini civilizate, pline de res
pect. fată de clienti. Este o cerință 
maioră. care ne impune să fim in
transigenți fată de orice abateri de 
la regulile de comerț, să intensifi
căm activitatea de control, să dove
dim maximum de receptivitate față 
de sesizările echipelor de control 
al oamenilor muncii, fată de ob
servațiile și criticile îndreptățite 
ale cetățenilor.

D. TÎRCOB 

lăiesti și Valea Seacă, unde nu s-a 
transportat la timp gunoiul de grajd. 
Conducerile cooperativelor agricole 
respective, ca și birourile consiliilor 
unice agroindustriale vor trebui să 
acționeze pentru recuperarea restan
țelor. folosind acum toate forțele.

După cum se vede. în județul Iași 
s-a acumulat o experiență bună in 
extinderea legumelor timpurii. Tre
buie acționat cu mai multă hotărîre 
pentru executarea tuturor lucrărilor 
de sezon., astfel încît să se obțină 
cantităti mari de, legume si cît-mai 
timpurii.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

DOLJ Răsaduri sînt, 
dar plantarea 
se tot amină

în acest an. în județul Dolj urmea
ză să se producă peste 50 600 tone le
gume timpurii si extratimpuriî — 
cantităti mult mai mari fată de cele 
obținute anul trecut. De aceea, coo
perativele agricole vor cultiva, in 
spatii protejate. 115 ha cu legume 
timpurii : tomate, varză, ardei gras, 
vinete. întrucît timpul este înain
tat. iar în ultimele zile. în mai 
toate zonele județului, tempera
turile au urcat mult, lucrările

-----------------------------------------------------------------------------------------------——r, r.

Stațiunile de odihnă si tratament-
9 5

folosite optim în tot timpul anului
Odată cu creșterea puterii economice a județului Olt, a cărui producție 

industrială este in prezent de 10 ori mai mare decit in lDtjJi, 0 dezvoltare 
fără precedent a cunoscut și activitatea turistică. Dacă la înființarea 
județului planul în acest domeniu era de numai două milioane lei, un 
deceniu mai tirziu, în 1978, el a fost de 10,5 milioane lei și va ajunge in 
1979 la peste 13 milioane lei. Este o realitate faptul că oamenii muncii 
din județul Olt dispun de tot mai multe bilete de odihnă și tratament, 
de tot mai multe și variate posibilități pentru petrecerea timpului liber. 
In perioada 1970—1978, de exemplu peste 40 000 de oameni ai muncii au 
beneficiat de bilete de odihnă și tratament, iar in acest an li se vor 
adăuga a.lți 6 000.

Pentru a se cunoaște mai bine 
atît vechile, cît și noile stațiuni de 
odihnă și tratament din țară, din 
inițiativa Consiliului județean al 
sindicatelor. Oficiul județean de 
turism și Direcției sanitare a jude
țului Olt a fost organizată la Sla
tina o consfătuire cu activul turis
mului de masă și 
cadre medicale pe 
tema : „Efectul
factorilor curativi 
naturali din sta
țiunile balneo
climaterice din 
România".

— Scopul acestei consfătuiri 
ne spune tovarășul Gh. Stan, pre
ședintele comisiei pentru turismul 
de masă de la consiliul județean 
al sindicatelor — este acela de a 
putea valorifica mai bine biletele 
de odihnă și tratament. în același 
timp, s-a făcut o prezentare a sta
țiunilor noi, mai puțin cunoscute și 
solicitate. Pentru aceasta am invi
tat la consfătuire specialiști de la 
Institutul de medicină fizică, bal- 
neoclimatologie și recuperarea me
dicală București, medici și cadre de 
conducere din stațiunile Borsec, 
Sovata, Tușnad, Balvanyos, Lacul 
Sărat, Govora, Călimănești, Sinaia 
și altele. Au fost, de asemenea, 
prezentate o serie de filme docu
mentare.

După cum se știe, țara noastră 
dispune de un fond valoros de ape 
minerale, lacuri, nămoluri terapeu
tice, zone climatice diferențiate. în 
aproape toate județele țării există 
stațiuni cu amenajări de tratament 
balnear. Chiar și în județul Olt 
s-au descoperit ape minerale ter
male, deosebit de valoroase în trata
rea unor maladii. Aflăm de la me
dicul Ilie Matei, șeful secției fizio
terapie de la policlinica Slatina, 
că în localitatea Ifoana s-au desco

Pe marginea unei consfătuiri 
organizate Ia Slatina

dip grădinile de legume se pot des
fășura în bune condiții. Referitor la 
solarii, tovarășul Mircea Mitrea. in- 
giner-șef al I.J.L.F. Dolj, ne-a spus 
că, la plantări, a existat o în
târziere, dar care a fost recupe
rată in această săptămînă. Au 
întîrziat și unele lucrări premer
gătoare plantărilor. Bunăoară, la 20 
martie mai erau de acoperit 20 ha 
solarii aoartinînd unităților agricole. 
Să nu existe folie de polietilenă ? 
Nici vorbă. „Folie avem, dar timpul 
nu a permis așezarea ei" — ne spune 
inginerul sef. Printre unitățile rămase 
în urmă din acest punct de vedere ni 
se exemplifică cele din Locusteni 
și Ostroveni.

Este lăudabil faptul că la ora ac
tuală au fost asigurate toate răsa
durile necesare (aproape 4 milioane 
fire tomate. 540 000 fire ardei gras, 
300 000 fire vinete). Ele au fost pro
duse de către unitățile specializate 
ale I.J.L.F. de la Segarcea si Băilești, 
Acum, aceste centre așteaptă unită
țile agricole să preia răsadurile. Ur
gente sint și lucrările de plantare. La 
această dată, mai ales în zonele Pie- 
lești. Poiana Mare. Bechet. Dăbuleni 
și Ostroveni. unde terenurile sînt ni
sipoase. plantarea legumelor în sola
rii putea fi mult mai avansată. Deci 
important este ca si în unitățile agri
cole să se acționeze cu răspundere 
pentru executarea la timp a lucră
rilor.

Nicolae BABĂLĂU
corespondentul „Scînteii"

perit ape minerale termale cloro- 
sodice, bromurate, iodurate și con
centrate hipertonice, indicate pentru 
afecțiunile reumatice și postreuma- 
tice, neurologice. S-au amenajat 
aici instalații pentru băi calde și 
bazine cu apă termală. La Potcoava 
sînt ape minerale indicate în tra

tarea unor afec
țiuni reumatis
male.

Participanții Ia 
consfătuire au 
luat cunoștință, 
cu mult interes, 
de noile stațiuni 

Bădesti șl Brădet din județul 
Argeș. Nicolina-Iași. Vata de Jos. 
S-a accentuat în mod deosebit 
eficacitatea curelor și tratamen
telor în tot cursul anului. Aceas
ta cu atît mai mult cu cît numai in 
județul Olt anul trecut au fost ne
utilizate 1 500 bilete de odihnă și 
tratament. Cauza : necunoașterea 
factorilor curativi și a condițiilor 
oferite de noile stațiuni balneo
climaterice. De asemenea, se con
stată o cerere prea mare de bilete în 

< perioada iunie—august și o dimi
nuare a acesteia în restul anului. 
Or. la consfătuire s-a demonstrat că 
în orice anotimp, în oricare lună a 
anului, tratamentele, odihna, re
cuperarea fizică sînt la fel de efi
ciente. Consfătuirea a accentuat ne
cesitatea repartizării uniforme a 
concediilor, a perioadelor în care 
oamenii muncii pot merge în sta
țiunile balneoclimaterice. Te*«dată. 
s-a recomandat o mai iargă popu
larizare a zonelor turistice și de 
agrement, îndeosebi a stațiunilor 
mai noi, pentru a fi cunoscute și 
vizitate de cît mai mulți oameni ai 
muncii din județul Olt și din toată 
țara.

Emilian ROUĂ
corespondentul „ScînteH"
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președintelui micii portugheze, dnionio mu eei
Toastul președintelui 
Nicolae Ceaușescu

Toastul președintelui 
Antonio Ramalho Eanes

(Urmare din pag. I) 
vorbirile si de înțelegerile la care am 
ajuns cu acel prilej. Aceste relații 
s-au concretizat de altfel într-un 
Tratat de prietenie și colaborare în
tre România și Portugalia.

Am obținut progrese importante în 
dezvoltarea relațiilor economice, teh- 
nlco-științifice. culturale, a colaboră
rii multilaterale dintre popoarele 
noastre. Nu aș putea însă să nu men
ționez faptul că există încă mari po
sibilități pentru extinderea conlu
crării dintre România și Portugalia. 
Iată de ce acordăm o importanță deo
sebită vizitei dumneavoastră în Româ
nia și sperăm că discuțiile pe care 
le-am început astăzi, înțelegerile 
la care vom ajunge vor deschide 
noi perspective extinderii- puternice 
a colaborării economice și în celelal
te domenii dintre țările noastre.

Consider că merită subliniat faptul 
că. deși țările noastre fac parte din 
două blocuri militare deosebite, deși 
au orînduiri sociale diferite, ele au 
realizat și realizează o colaborare pe 
principiile egalității și respectului re
ciproc, demonstrînd că există posi
bilități reale ca popoarele să conlu
creze larg în interesul lor reciproc, al 
cauzei destinderii și păcii.

Vizita dumneavoastră are loc în 
condițiile cînd pe plan international 
asistăm la evenimente deosebite. 
Schimbările care au loc în raportul 
de forte, afirmarea voinței popoare
lor de a pune capăt politicii imperia
liste și colonialiste, de a-și asigura 
independenta și de a fi stăpîne pe 
destinele lor constituie factori im
portanți ai vieții mondiale.

Este adevărat că asistăm la o serie 
de momente complicate în viata mon
dială. Din păcate în multe împreju
rări se acționează încă după princi
piul politicii de forță, din dorința de 
a consolida sau de a întări influenta 
și dominația în diferite părți ale lu
mii. Noi considerăm că tocmai în a- 
ceste împrejurări este necesar să se 
facă totul pentru ,a asigura respinge
rea acestei politici, și înfăptuirea în 
viată a destinderii, colaborării și 
păcii.

Deși în diferite zone ale planetei 
noastre au apărut multi nori amenin
țători. avem deplina convingere că 
popoarele pot asigura îndepărtarea 
acestor nori, pot asigura triumful po
liticii de independentă, de dezvoltare 
liberă a fiecărei națiuni.

România se pronunță cu fermitate 
pentru soluționarea tuturor proble
melor litigioase dintre state numai și 
numai pe calea tratativelor. Eveni
mentele din ultimii ani, inclusiv cele 
mai recente, demonstrează cu putere 
că forța, acțiunile militare nu fac 
decît să complice și mai mult pro
blemele. să pună în pericol pacea și 
independența popoarelor.

Considerăm că trebuie să facem 
totul pentru respectarea cu strictete. 
în relațiile dintre state, a principiilor 
deplinei egalități in drepturi, inde
pendentei si suveranității naționale, 
neamestecului în treburile interne și 
avantajului reciproc, ale nerecurgerii 
la forță si la amenințarea cu forța.

în relațiile sale internaționale. 
România acordă o mare însemnătate 
colaborării cu toate țările socialiste, 
cu țările în curs de dezvoltare si cele 
nealiniate. în același timp, extindem 
colaborarea cu țările capitaliste dez
voltate. în spiritul principiilor coexis
tentei pașnice.

în mod deosebit ne preocupăm de 
extinderea colaborării cu vecinii noș
tri. de dezvoltarea conlucrării cu sta
tele din Balcani. înscriind aceasta in 
cadrul preocupărilor pentru înfăp
tuirea securității, colaborării si păcii 
in Europa.

Considerăm că trebuie intensifi
cate eforturile tuturor statelor de pe 
continentul nostru în vederea înfăp
tuirii documentelor semnate la Hel
sinki. în această direcție, acordăm 
o mare însemnătate viitoarei reu
niuni de la Madrid din 1980. Dorim 
ca această reuniune să dea noi im
pulsuri înfăptuirii documentelor de 
la Helsinki și. în mod deosebit, să 
constituie un moment important în

(Urmare din pag. I)
Cei doi președinți au trecut in re

vistă garda de onoare.
Un grup de pionieri români si copii 

ai personalului ambasadei portugheze 
au oferit buchete de flori.

Mii de bucureșteni, aflați pe aero
port, au salutat cu căldură pe cei doi 
președinți, au aclamat îndelung pen
tru dezvoltarea prieteniei dintre po
poarele român și portughez. Cei 
prezenți și-au manifestat deplina sa
tisfacție pentru noul dialog la nivel 
înalt româno-portughez menit să 
adauge noi valențe prieteniei tradi
ționale dintre cele două popoare, să 
impulsioneze colaborarea dintre țările 
și popoarele noastre, in folosul lor 
reciproc, al cauzei păcii, securității 
Si cooperării in Europa si în lume.

în această atmosferă însuflețită, 
cei doi președinți au părăsit aero
portul intr-o mașină escortată de 
motocicliș.ti. 

trecerea la dezangajarea militară si 
la dezarmare în Europa, fără de care 
nu se poate vorbi de securitate si de 
pace.

As dori să menționez cu satisfacție 
faptul că România și Portugalia au 
conlucrat activ în problemele secu
rității europene, precum si în alte 
domenii internaționale — si dorim să 
extindem această conlucrare in ve
derea realizării obiectivelor hotărîte 
de comun acord de statele continen
tului nostru.

Tinînd seama de amploarea pe care 
o cunosc astăzi înarmările. România 
se pronunță cu hotărîre pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru tre
cerea la măsuri concrete de dezar
mare generală, și în primul rînd de 
dezarmare nucleară. Considerăm că 
o însemnătate deosebită are trecerea 
la măsuri de înghețare a cheltuie
lilor militare și apoi de diminuare 
treptată a acestora, de reducere a 
trupelor militare si armamente
lor, precum și la alte măsuri 
de natură să întărească încrederea 
între state, să ducă la restrîngerea 
sferei de activitate a blocurilor mili
tare și să creeze condiții pentru a 
se ajunge, pînă la urmă, la desfiin
țarea concomitentă atît a N.A.T.O.. 
cit și a pactului de la Varșovia. în
țelegem bine că problemele dezarmă
rii sînt foarte complexe, că solutio
narea lor va necesita mult timp. Dar 
considerăm că trebuie să se treacă 
cit mai curînd la măsuri concrete, să 
se aiungă. în această privință, la so
luții care să tină seama de necesi
tatea realizării unui echilibru militar 
care să nu afecteze securitatea si 
independenta nici unei părți. Consi
derăm că se pot găsi soluții cores
punzătoare în această privință, insă 
nu prin sporirea înarmărilor, ci prin 
reducerea lor. sub un control inter
national corespunzător.

Este timpul, după părerea noastră, 
să spunem un NU hotărît înarmări
lor. cheltuielilor militare, să punem 
cuceririle stiintei si tehnicii, mijloa
cele materiale si umane nu în slujba 
războiului, ci în slujba bunăstării și 
fericirii popoarelor.

De asemenea, este necesar să se 
acționeze cu mai multă hotărîre în 
direcția lichidării subdezvoltării, a 
împărțirii lumii în țări bogate si să
race — rezultat al politicii imperia
liste si colonialiste. Trebuie să facem 
totul pentru o nouă ordine economi
că. echitabilă, care să asigure pro
gresul mai rapid al țărilor în curs de 
dezvoltare, stabilitatea economiei 
mondiale și dezvoltarea tuturor na-

problemelor interna
ționale impune participarea activă la 
solutionarea lor a tuturor statelor, in
diferent de mărime sau de orîn- 
duire socială. în mod deosebit, 
considerăm că trebuie să se asigure 
participarea, cu drepturi egale, depli
ne. a țărilor mici și mijlocii, a celor 
în curs de dezvoltare si a țărilor 
nealiniate la soluționarea probleme
lor într-un mod democratic. în inte
resul tuturor popoarelor.

Ne pronunțăm cu fermitate pentru 
creșterea rolului Organizației Națiu
nilor Unite, al altor organisme inter
naționale. care oferă cadrul cel mai 
corespunzător participării tuturor 
națiunilor la viața internațională, la 
asigurarea destinderii si păcii.

Doresc. încă o dată, să exprim 
convingerea că România si Portuga
lia vor conlucra si în viitor tot mai 
strîns pentru a-si aduce contribuția 
la solutionarea problemelor interna
ționale. la politica de destindere, co
laborare și pace în Europa si în în
treaga lume.

Cu această convingere doresc să 
toastez :

— pentru întărirea continuă a co
laborării și prieteniei româno-portu- 
gheze.

— pentru progresul si fericirea po
porului portughez prieten.

— în sănătatea, președintelui Eanes 
Si a doamnei Eanes.

— in sănătatea celorlalți prieteni 
portughezi.

— în sănătatea dumneavoastră, a 
tuturor ! (Aplauze).

tiunilor.
1 Complexitatea

CĂLDUROASĂ PRIMIRE ÎN CAPITALĂ
Aceeași atmosferă a domnit de-a 

lungul traseului, mii de bucureșteni 
salutînd cu căldură pe șefii celor două 
state.

La Piața Scînteii, în cadrul unei 
scurte ceremonii, primarul general al 
Capitalei, Gheorghe Pană, a inminat 
președintelui Republicii Portugheze 
cheia orașului:

„Vă rog să-mi îngăduiți — a spus 
el — ca. în numele consiliului popu
lar, al tuturor locuitorilor orașului 
București, să vă adresez, dumnea
voastră personal, doamnei Maria 
Manuela Ramalho Eanes, celorlalți 
oaspeți portughezi, un cordial salut 
si calde urări de bun venit în ca
pitala României socialiste.

Este pentru noi o mare bucurie 
să salutăm, cu deosebit respect și cea 
mai aleasă prețuire, pe președintele 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Cu sentimente de profundă stimă

(Urmare din pag. I)
recurge permanent la procese de ne
gociere responsabilă pentru rezolva
rea oricărui conflict.

Aceasta este Europa căreia îi revine 
răspunderea pentru îndeplinirea an
gajamentului privind securitatea și 
cooperarea înscris în Actul final de 
la Helsinki.

Speranța colectivă care s-a născut 
din acest document important nu 
poate fi pusă la îndoială sau distru
să, printr-o oarecare concepție uni
laterală, de eventuale avantaje poli
tice fragile ce ar putea apărea din 
neîndeplinirea obligațiilor morale și 
politice asumate în mod liber.

Acordul esențial privind consolida
rea păcii în Europa, principiile sale 
inseparabile constituie o responsa
bilitate foarte precisă pentru fiecare 
din semnatari, pentru continuarea, 
eforturilor sincere in vederea apro
fundării lui. eforturi ce trebuie 
depuse atît în cadrul lucrărilor Con
ferinței pentru securitate, în toate 
celelalte instanțe internaționale, unde 
dialogul și negocierile au o expresie 
clară și responsabilă, cit și pe planul 
relațiilor bilaterale.

Neexistînd o altă alternativă pen
tru continuarea unei politici globale 
de destindere, este necesar să sub
liniem că la baza ei trebuie să existe 
o relație de încredere între popoare 
și între state. Această relație de în
credere reclamă obținerea de pro
grese în toate momentele și situații
le, garantarea constantă a dreptului 
inalienabil al popoarelor la indepen
dență și la exprimarea liberă și 
independentă a politicii lor externe.

Ar fi inacceptabil ca considerente 
generice ce decurg din politica de 
destindere să poată fi interpretate ca 
o justificare pentru ignorarea nor
melor principale ale independenței 
popoarelor și ale soluționării conflic
telor pe calea tratativelor, prin parti
ciparea părților direct interesate.

Concretizarea politicii de destinde
re implică în plus abandonarea 
tuturor practicilor de ascuțire a con
flictelor și de escaladare a confrun
tărilor violente. Astfel de practici, 
atît prin efectele lor, cit și prin sem
nificațiile lor politice, constituie o 
amenințare imediată pentru statele 
și popoarele iubitoare de pace, care 
își respectă angajamentele liber 
asumate.

Domnule președinte,
Constatăm cu satisfacție progresele 

obținute, prin politica de destindere, 
în normalizarea și stabilizarea situa
ției în Europa. Vedem în aceasta 
demonstrația clară a faptului că, 
pentru a deveni solidă si consecven
tă. politica de destindere va trebui 
să fie considerată indivizibilă din 
punct de vedere geografic.

Interdependența ce caracterizează 
relațiile dintre toate țările în lumea 
contemporană și în special legăturile 
strînse ce există între situațiile eco
nomice, progresul social, stabilitatea 
politică și securitatea nu permit 
acceptarea unei concepții politice ce 
consideră destinderea pe regiuni sau 
aplicabilă în anumite condiții.

Destinderea ca și dezarmarea sînt 
obiective și necesități mondiale care 
trebuie să angajeze in mod egal toa
te statele, care trebuie să fie respec
tate cu aceeași rigoare în toate re
giunile. De aceea, dacă respingem și 
condamnăm toate acțiunile de inter
venție militară directă în zonele de 
conflict, respingem și condamnăm, 
de asemenea, toate acțiunile care 
recurg la metodele de intervenție in
directă, de destabilizare și amestec; 
care tind spre o politică de șscala- 
dare a conflictelor localizate ; care 
continuă politica de reînarmare efec
tivă și accelerată; care caută să 

și considerație, adresăm un cald 
salut tovarășei Elena Ceaușescu.

Vă rog, domnule președinte, să 
primiți cheia orașului București, ca 
simbol al' prețuirii ce v-o purtăm, al 
prieteniei și relațiilor rodnice de co
laborare statornicite între popoarele 
noastre, clădite pe bogate tradiții, a- 
finități de limbă și cultură, pe aspi
rații de pace și progres in întreaga 
lume".

Răspunzînd. președintele Antonio 
Ramalho Eanes a spus :

„Mulțumesc pentru urările adresa
te, pe care le consider ca fiind adresa
te poporului portughez, și, în numele 
poporului portughez, transmit tuturor 
cetățenilor României cele mai bune 
urări. Urări prietenești adresez dom
nului președinte Ceausescu, doamnei 
Elena Ceausescu. Populația capitalei 
României să primească urările din 
partea președintelui si din partea 
poporului portughez".

Numeroși cetățeni ovaționează pe 

strice echilibrele geostrategice esen
țiale pentru menținerea capacității 
de descurajare reciprocă; care tind 
să manipuleze conflictele regionale, 
etnice sau ale minorităților naționa
le; care caută să schimbe frontierele 
existente și internațional recunoscute.

Destinderea ca formulă ce sinte
tizează o politică .de neagresiune și 
de relații pașnice între țările cu sis
teme politice diferite va fi întotdeau
na de preferat unei politici de ascu
țire deliberată a tensiunilor.

Dar, mai mult decît aceasta, poli
tica de destindere este singura care 
permite realizarea obiectivelor de 
progres economic, social, științific si 
cultural dorit de toate popoarele, și 
aceasta este prima obligație ce se 
cere promovată de liderii politici.

Domnule președinte.
Expresia politicii externe a Portu

galiei este indisolubil legată de o- 
biectivele revoluției de la 25 aprilie 
1974. Revoluția, realizată pentru a 
reda fiecărui portughez posibilitatea 
de a se exprima liber și conștient, 
își găsește sursa de legitimitate în 
practica concretă a democrației de
pline și pluraliste. Coeziunea și 
identitatea națională a poporului 
portughez sînt acum asigurate de 
exercitarea libertății, sub toate as
pectele sale.

Făcînd parte din Europa căreia îi 
aparține și avînd relații cu toate 
popoarele lumii. Portugalia nu uită 
legăturile sale frățești cu popoarele 
din Africa și din America Latină.

Conviețuirea noastră deschisă și 
sinceră cu aceste popoare face parte 
integrantă din istoria noastră, care 
constituie pentru noi un motiv de 
mindrie prin tot ce are ea esențial 
și permanent.

De aceea, pozițiile politicii noastre 
externe își au rădăcinile profunde 
în această experiență seculară a con
viețuirii și înțelegerii cu alte ponoare, 
în certitudinea că deschiderea si do
rința de dialog sînt valori fundamen
tale ale înțelegerii între națiuni.

Acest rol hotăritor pentru menți
nerea echilibrului stabil între zone 
de influentă poate fi jucat de pute
rile mijlocii care trebuie să acționeze 
fiecare sau în colaborare cu altele, 
pentru unirea eforturilor, mijloacelor 
și intențiilor cu scopul de a crea for
mele adecvate și juste de promovare 
a apropierii între popoare și progre
sului tuturor regiunilor.

Modalitățile noi de cooperare, care 
în mod necesar se includ în edifica
rea efectivă a unei noi ordini econo
mice internaționale, favorizează ge
neralizarea condițiilor propice au
tonomiei de concepere și exercitare 
a politicii externe și realizării aspi
rațiilor către o mai bună înțelegere 
reciprocă între toate părțile intere
sate.

Domnule președinte,
Conștiința clară a faptului că ne 

găsim în zone de influență definite 
Plin sisteme de alianțe politice și 
militare deosebite nu constituie pen
tru noi nici o piedică in calea dorinței 
de cooperare efectivă si intensă intre 
țările noastre. în cadrul normelor ge
nerale ale dreptului internațional și, 
în special, ale Actului final de la Hel
sinki. Dimpotrivă, considerăm că 
menținerea echilibrului în cadrul 
coordonatelor impuse de noua Europă 
în construcție reclamă ca relațiile bi
laterale între statele aparținînd dife
ritelor alianțe să se dezvolte și, din 
mai buna înțelegere ce ar rezulta de 
aici, să apară condițiile și mecanis
mele adiționale pentru securitatea in 
Europa și în lume.

în relațiile dintre popoare și sis
teme rezidă motivarea socială soli
dă care. îndepărtînd spectrul con
flictelor, ne va obliga mereu să cău
tăm soluții negociate. respectînd 
identitate^! națiunilor și autonomia 
politicii lor interne și externe.

De aceea, nu pot să nu evoc aici 
semnificația profundă și deschizătoa
re de drumuri pe care o atribuim 
Tratatului de prietenie și colaborare 
lusitano-român care orientează rela
țiile noastre și se concretizează in 
diferite acorduri politice.

în virtutea acelorași rațiuni do
resc. domnule președinte, să vă salut 
pentru contribuția teoretică și prac
tică pe care politica externă româ
nească o oferă Europei și lumii în 
direcția păcii și securității, politică 
deschisă către înțelegere și coopera
re cu toate națiunile, interesată di
rect în rezolvarea pașnică, pe calea 
tratativelor, a tuturor conflictelor, 
orientată de principiul sigur si realist 
al independentei naționale.

Nu este, așadar, o simplă convenție 
faptul că doresc să-mi exprim con
vingerea că cooperarea între Româ
nia și Portugalia este dorită și fireas
că. în interesul celor două popoare, 
al cauzei păcii si stabilității în Eu
ropa și pe alte continente, promovării 
progresului economic și social, apără
rii ferme a suveranității fiecărui stat.

Vă rog să vă alăturați salutului 
meu pentru nobilul popor român și 
urărilor mele de sănătate și prospe
ritate pe care le adresez Exce
lentei Voastre, domnule președinte 
Ceausescu, si dumneavoastră, doamnă 
Elena Ceaușescu. (Aplauze).

cei doi președinți, exprimind senti
mentele de prietenie si stimă care 
leagă popoarele român si portughez.

Formații artistice, grupuri de spor
tivi întregesc, de asemenea, prin 
dans si cintec. prin frumoase exerci
ții de gimnastică, ambianta sărbăto
rească a acestor momente deosebite.

Răspunzînd cu cordialitate manifes
tărilor mulțimii, cei doi președinți au 
părăsit piața, intr-o mașină deschisă. 
Pe șoseaua Kiseleff. oină la reșe
dință. au avut loc aceleași manifestări 
de caldă stimă si prețuire, miile de 
locuitori ai Capitalei urind tradiționa
lul ..Bun venit" in tara noastră soli
lor ponorului portughez prieten.

La Palatul Primăverii — reședința 
rezervată înaltilor oaspeți — pre
ședinții Nicolae Ceausescu si Antonio 
Ramalho Eanes. tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Maria Manuela 
Ramalho Eanes s-au întreținut într-o 
atmosferă de caldă cordialitate.

(Agerpres)

începerea convorbirilor oficiale
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Jose Caldeira Guimaraes, șeful ad- 
interim al Casei civile a președinte
lui republicii, It. col. Jose Vaz 
Barroco, șef de cabinet al președinte
lui republicii, dr. Luis Augusto 
Martins, asistent pentru relații inter
naționale la Președinția republicii.

în cadrul convorbirilor, președinții 
Nicolae Ceaușescu și Antonio Ra- 

în Piața Scînteii, cu prilejul înmînării cheii orașului București

Moment de la ceremonia sosirii

Populația Capitalei aclamă călduros pe cei doi președinți

malho Eanes au evidențiat, de comun 
acord, că actuala vizită a șefului 
statului portughez — expresie a bu
nelor raporturi dintre cele două țări 
și popoare — va contribui la ac
celerarea și dezvoltarea în continuare 
a legăturilor de prietenie și colabo
rare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Portugheză.

Cei doi șefi de stat au hotărît ca 
aspectele concrete ale colaborării 

bilaterale să fie examinate in ca
drul întîlnirilor de lucru între fac
torii de răspundere din delegațiile 
celor două țări, în vederea identifi
cării de noi căi și modalități care 
să ducă la intensificarea și diversifi
carea cooperării economice, a 
schimburilor comerciale, la dezvol
tarea generală a relațiilor româno- 
portughezș.
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l-BN-465 este numărul de în
matriculare al unui autoturism 
„Dacia 1 300“, de la U.J.C.C. 
Bistrița-Năsăud. Pare nou-nou- 
ță, abia ieșită de pe banda de 
montaj a întreprinderii pi- 
teștene.

— Cum merge? — îl întrebăm 
pe omul de la volan, Gheorghe 
Aron.

— Fain ! — ne răspunde el. 
zgircit la vorbă, dar atît de în
drăgostit de meserie și de... ma
șina pe care o are in primire, 
incit răspunsul la 'întrebarea : 
„Ciți kilometri aveți la bord 
după rodaj ?“, a fost : „Peste 
150 000 de kilometri", ne-ar fi 
scutit de orice comentariu. Am 
aflat insă că acești „peste 150 000 
de km" s-au făcut fără nici o 
reparație capitală. Tot el este 
autorul altei performanțe : nu a 
fost amendat sau admonestat 
niciodată, deși distanța pe care 
a parcurs-o pină acum cu ma
șina este echivalentă cu aproa
pe 20 de ori ocolul Pămintului 
pe la Ecuator.
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Soții Mariana și Constantin 
Soare din comuna Bascov, ju
dețul Argeș, au încercat, in dis
perare, ultima șansă : internarea 
copilului lor, Claudiu, la spitalul 
„Emilia Irza" din București. 
Pină atunci, mai mult de jumă
tate din virsta lui de șapte luni 
o petrecuse numai prin spitale, 
dar parcă se stingea văzind cu 
ochii. „Acum — ne scriu părinții 
lui — cind băiețelul se află in 
prima primăvară a vieții sale, 
gindurile noastre pline de recu
noștință se îndreaptă spre cei 
care l-au salvat, adresindu-le, 
din inimă, cele mai călduroase 
mulțumire.
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Joiana 
cu 4 viței

Primarul comunei Clmpuri, 
județul Vrancea, ne scrie: „Am 
citit in rubrica „Faptul divers" 
despre multe recorduri, intr-un 
domeniu sau altul și, sincer vă 
spun, m-am bucurat de fiecare 
dată. Cu atit mai mult acum, 
cind am ocazia să vă anunț și 
eu un record inregistrat in co
muna noastră. Este vorba de o 
Joiană de la ferma cooperativei 
agricole, care a adus pe lume 
patru viței deodată. Mai exact, 
patru vițele — una mai frumoa
să decit alta. De îngrijirea lor 
se ocupă un sătean cooperator 
pasionat, ■ Constantin Pascaru, 
dar ele află și in atenția , și 
studiul specialiștilor".
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Emil Stoicheci locuiește in 
Drobeta-Turnu Severin, car
tierul Kiseleff, blocul B 2. scara 
4, apartamentul 1. Cu patru luni 
in urmă s-au spart două conduc
te din apartament. A fost. sfătuit 
să se adreseze întreprinderii ju
dețene de gospodărie comunală 
și locativă cu o cerere in scris. 
Așa a făcut, dar n-a primit nici 
un răspuns. A mers la asociația 
de locatari. Au venit doi insta
latori și au spart zidul. In altă 
zi, a sosit un al treilea instala
tor. care a zis că problema îl 
„depășește". De fiecare dată 
cind s-a adresat I.J.G.C.L. Me
hedinți i s-au reținut numele, 
adresa, necazul. Dar nimeni 
mișcat un deget.

...Au trecut — de necrezut 
patru luni. Timp in care 
curge și tot curge... Casa
strică. Vecinii au intrat in aler
tă. Numai cine trebuie, nu. 
Poate acum.
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Gh. Cionac, șeful corpului 
pază militarizată Dolj, ne-a 
torisit trei intimplări, una i 
nostimă decit alta :

Prima: Paznicul Chirii Șercău 
a găsit la filiala vinătorilor 
pescarilor din ~ 
sată deschisă.
poftiți, priviți 
doriți.

A doua : O
cu nici un chip să se deschidă, 
deși Virgil Anușa din Cioroiași 
— Dolj făcea eforturi, nu glu
mă. Văzindu-l, paznicul de 
noapte Nicolae Barbu l-a între
bat : ..Știi unde vrei să intri?". 
Era ușa unei... frizerii. Și l-a 
apucat de chică.

A treia : Atentă in postul 
său. Julieta Ureche l-a surprins 
pe șoferul Ion lonescu de la 
întreprinderea de morărit și pa
nificație că a sustras 40 kg de 
turlțe. „Și eu care credeam că-i 
făină" a răspuns făptașul...

Trei intimplări cu tot atiția 
paznici „pe fază".

Si 
Craiova ușa lă- 

Cu alte cuvinte ■' 
și... ochiți tot ce

altă ușă nu voia
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Doi frați, 
si amîndoi...»

Intr-un miez de noapte, Ion 
P. s-a strecurat in pivnița unei 
case, de unde a înșfăcat o da
migeana cu țuică. După vreo 
două săptămini, Ion P. s-a dus 
tot acolo, împreună cu fratele 
său Gheorghe P., care-i venise 
in vizită la Bumbești-Jiu. Au 
înșfăcat o grămadă de cir- 
nați afumați. I-au înșfăcat, 
au plecat, dar de mincat. n-au 
mai apucat. Au fost judecați și 
condamnați — primul la doi ani 
închisoare, iar al doilea la un 
an și opt luni. După care ne in
formează C. Banta, președintele 
judecătoriei Tg. Jiu, cei doi frați 
iși împart... frățește pedeapsa 
prin muncă pe șantierul unei 
întreprinderi județene de con- 
strucții-montaj. Amîndoi promit 
că s-au lecuit. E și motivul pen
tru care nu le-am dat numele 
întregi.
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IPetre POPA

și corespondenții „ScînteiȚj

Experiența vieții demonstrează^

METODA CEA MAI EFICACE 
In educarea comunistă - 
MUNCA POLITICĂ DE LA OM LA OM
• Inițiative interesante care merită să fie generalizate • O consfătuire soldată 

cu multe concluzii utile • Operativitatea și capacitatea de mobilizare

...Un butuc de lemn pe care aripile 
automobilelor erau fățuite cu cioca
nul... La depărtare de cițiva metri, 
în aceeași curte, la umbra unui nuc 
■bătrin, muncitorii vopseau mașinile 
de zor cu teama ca vreo ploaie „ne
planificată1* să nu spele vopseaua 
proaspătă...

Cu gindul la panoul pe care stnt 
expuse, aceste imagini din „preisto
ria11 întreprinderii mecanice Mtiscel- 
Cimpulung. străbați halele spațioase 
înzestrate cu modern utilaj tehnolo
gic in care se fabrică cele șapte va
riante ale automobilului ARO, ex
portat' azi in 79 de țări. Și cu atît 
este mai plăcut să constați că gazdele 
nu privesc cu sentimentală automul- 
țumire drumul străbătut din 1957. ci 
concentrează întreaga experiență, 
energie și inițiativă creatoare a co
lectivului spre noi perfecționări teh
nologice calitative ale produselor, 
astfel incit numeroaselor trofee cîști- 
gate de autovehiculele ARO la mari 
concursuri internaționale să li se 
adauge mereu noi lauri.

Este de ajuns să stai de vorbă cu 
muncitori, tehnicieni și ingineri din 
cele mai diferite sectoare ale Între
prinderii (într-unele virsta medie 
este de 20 de ani), ca să ajungi la 
convingerea că rezultatele obținute 
— de la realizarea sistematică a sar
cinilor de plan la producția netă pină 
la continua sporire a exportului care 
a ajuns să înglobeze 95 la sută din 
producție — reflectă în măsură hotă- 
rîtoare aportul mereu mai eficient al 
activității politico-ideologice.

La dezvoltarea conștiinței socialis
te a oamenilor contribuie deopotrivă: 
orientarea cursurilor învățămîntului 
de partid spre dezbaterea probleme
lor in strînsă legătură cu sarcinile 
actuale și de perspectivă ale colecti
vului întreprinderii ; situarea in cen
trul întrecerii socialiste a laturilor 
calitative ale activității economice și 
sprijinirea in acest sens a inițiative
lor „Micronul, gramul, secunda", 
„Contul colector de economii al fiecă
rei grupe sindicale la materii prime, 
materiale, combustibili, energie", 
„Rezolvarea anuală de către fiecare 
tehnician a cel puțin unei proble
me tehnice cu eficiență economi
că înaltă" ; propaganda vizuală 
bazată pe calcule concrete privind 
efectele creșterii chiar cu numai 1 
la sută a gradului de utilizare a uti
lajelor și timpului de lucru (deși ele 
coexistă cu destule îndemnuri gene
rale și constatări lipsite de forță de 
convingere privind însemnătatea dis
ciplinei muncit, sau a prompvăfii 
principiilor eticii socialiste) ; gazetele 
de perete și gazetele satirice tratind 
operativ, concret, aspectele specifice 
ale fiecărei secții : larga popularizare 
a importanței trecerii la lucrul la mai 
multe mașini (aplicat de pe acum la 
156 utilaje) ; foaia volantă „Metalur
gistul muscelean1* ; filmele de' scurt 
metraj ale cineclubului ARO.

Atrage atenția în mod deosebit 
larga folosire a uneia dintre cele mai 
eficiente forme ale activității de e- 
ducare comunistă : MUNCA POLITI
CA DE LA OM LA OM. neglijată 
in mod nejustificat in multe în
treprinderi. Grăitor pentru preocu
parea manifestată aici privind 
promptitudinea reacției acesteia după 
publicarea unor importante docu
mente de partid este textul (mul
tiplicat pentru uzul celor 38 organi
zații d.e bază), pe care ni l-a arătat 
secretarul comitetului de partid, Gh. 
Stoica. întocmit la două zile după 
recenta Consfătuire a cadrelor de 
conducere din economie, el precizea
ză — in legătură cu fiecare din in
dicațiile trasate de tovarășul Nicolae 
Ceausescu in cuvintarea rostită la 
încheierea lucrărilor consfătuirii — 
■direcțiile spre care trebuie orientată 
activitatea de educare comunistă în

general și munca politică de la om 
la om in special.

îndatorire a tuturor membrilor de 
partid și îndeosebi a cadrelor de 
conducere, munca politică de la om 
la om' acționează intr-o multitudine 
de forme, între care convorbirile în 
fața „vitrinei calității" asupra cauze
lor ce au generat rebuturi, discuțiile 
in ateliere după terminarea schimbu
lui cu tinerii muncitori sau elevii care 
fac practica in producție, criticarea in 
cadrul unor ședințe operative ale 
grupei sindicale a celor care întîrzie

în județul Argeș
sau nu manifestă interes pentru ri
dicarea calificării profesionale. La 
creșterea spiritului răspunderii parti
nice contribuie informările prezen
tate, în tadrul adunărilor generale 
ale organizațiilor de bază, de mem
brii de partid cu sarcini precise 
privind munca politică de la om 
la om.

Semnificativ este in acest sens di
namismul pe care îl imprimă muncii 
politice de la om la om, prin elanul 
inimii sale tinere, înțelepciunea și 
vorba plină de duh, căruntul director 
al întreprinderii ,în funcție încă de la 
naționalizare, Victor Naghi. Nici unul 
din miile de oameni care alcătuiesc 
personalul întreprinderii nu și-a luat 
in primire locul de muncă înainte de 
a fi avut o discuție de la suflet la 
suflet, cu acesta, după cum nimeni 
nu primește transferul înainte de 
a fi reușit să-1 convingă pe di
rector de îndreptățirea cererii sale. 
Cît despre cel care „uită11 ora de in
trare în schimb, are neapărat prilej 
de a sta de vorbă cu directorul...

Inițiativa Comitetului județean Ar
geș al P.C.R. de a organiza aici 
o consfătuire — cu participarea 
a numeroși secretari ai comitetelor 
de partid, sindicale și de U.T.C. din 
Pitești. Cimpulung, Curtea de Argeș, 
Topoloveni, Costești — pentru gene
ralizarea experienței acumulate la 
întreprinderea mecanică Muscel în

munca politică de la om la om s-a 
dovedit binevenită.

Desigur, însă acest obiectiv ar fi 
fost realizat in condiții mai bune 
dacă unele intervenții nu ar fi fost 
caracterizate printr-o tendință de 
abordare tehnicistă a problemelor, 
astfel incit nu a fost suficient relie
fată legătura dintre activitatea poli- 
tico-educativă și rezultatele obținute 
in producție ; alți vorbitori s-au re
ferit la munca politică intr-un mod 
general, fără a izbuti să evidențieze 
cele mai eficiente metode și modali
tăți de desfășurare a acesteia.

Cu toate acestea, din intervențiile 
majorității participanților la discuții, 
printre care Florea Boje, secretar al 
organizației de partid tehnic I, Ion 
Bădală, secretar al comitetului de 
partid de la Fabrica de matrițe, mun
citorul Ilie Gheorghe, din cuvintul 
de încheiere al tovarășului Ionel 
Dicu, secretar al comitetului jude
țean de partid, ca și din convorbirile 
purtate cu muncitori din diferite ate
liere, reies unele concluzii cu carac
ter mai general. Este vorba de nece
sitatea de a pune accentul îndeosebi 
pe latura Calitativă a acțiunilor poli
tico-educative, pe conținutul lor, axat 
spre sarcinile majore trasate de 
partid privind creșterea substanțială 
a eficienței economice ; orientarea 
muncii politice de la om la om 
in funcție de aspectele concrete 
specifice fiecărui Ioc de muncă, 
de nivelul pregătirii politice și 
profesionale a oamenilor, folosin- 
du-se un limbaj accesibil, argumente 
temeinice : continuitatea manifestări
lor, renunțînd la acțiunile cu caracter 
„sezonier11, „de campanie11. O însem
nătate deosebită au, totodată, crește
rea operativității ; o mai accentuată 
combativitate împotriva deficiente
lor ; lărgirea sferei de cuprindere ; 
generalizarea experienței înaintate 
si înțelegerea faptului că nimic nu 
este mai convingător decit autoritatea 
pe care o conferă comunistului 
exemplul personal.

Dacă la toate acestea adăugăm că 
munca politică de la om la om înles
nește, totodată, cunoașterea stării de 
spirit, preocupărilor și cerințelor ma
selor, reiese limpede însemnătatea 
folosirii ei sistematice, ca parte com
ponentă a educării comuniste.

Tudor OLARU 
Gh. CIRSTEA

Din noua urbanistică a orașului Vaslui

P0L1TEHNIZAREA INVĂTĂMÎNTUHJI
în pas cu

în perioada actuală, școala tre
buie să asigure elevilor și studen
ților o asemenea pregătire îneît. la 
absolvire, să fie capabili nu numai să 
aplice în activitatea practică noile 
realizări ale științei și tehnicii, ci și 
să valorifice în mod creator cunoș
tințele dobîndite pentru a aduce o 
contribuție originală, proprie, Ia dez
voltarea noilor tehnologii, la lărgirea 
bazei de materii prime și materiale 
necesare industriei. Deci trebuie să 
se treacă mai hotărît de la desfășu
rarea unor activități pe bază de de
prinderi însușite pe cale teoretică 
sau practică la o aplicare In măsură 
să confirme că noile generații de 
muncitori și specialiști posedă te
meinice cunoștințe profesionale. Toc
mai pentru a da răspuns acestor ce
rințe, Legea educației și învățămîn- 
tului promovează un concept nou, 
mult mai eficient privind politehni- 
zarea învățămîntului, policalificarea 
și pregătirea în profiluri largi a ele
vilor și studenților.

O statistică efectuată acum un an 
— este adevărat insă că a fost ur
mărit un eșantion relativ redus — 
a arătat că din o sută de elevi care 
au Încheiat - cursurile unui liceu de 
profil, doar puțini (între zece și două
zeci de absolvenți) au ajuns să lu
creze nemijlocit în specialitatea pen
tru care fuseseră pregătiți, ceilalți 
fiind încadrați în producție în alte 
domenii sau continuîndu-și studiile 
în cu totul alte direcții. O tendință 
similară există chiar și în rindu- 
rile absolvenților institutelor de 
invătămînt superior.

Pregătirea în două sau trei profesii 
ar avea ca urmare restringerea timpu
lui necesar instruirii de bază în profi
le largi, acea pregătire care îi deschi
de de fapt tânărului absolvent calea 
pentru adaptarea rapidă și eficientă 
la modificările structurale ale indus-

modernizarea industriei

TELEVIZOARE ROMÂNEȘTI 
CU CIRCUITE INTEGRATE
Magazinele și raioanele speciali

zate ale comerțului de stat prezintă 
cea mai recentă realizare a indus
triei noastre electronice — televi
zoarele cu circuite integrate, reali
zate la întreprinderea „Electronica1* 
București. Iată cîteva avantaje pe 
care le oferă. în exploatare, noile 
tipuri de televizoare : durata de 
folosire îndelungată, datorită fap
tului că sint complet tranzistori
zate : reducerea consumului de 
energie electrică cu circa 33 la Sută 
prin îmbunătățiri constructive și 
funcționale ; funcționarea normală, 
chiar și la variații mai mari ale 
tensiunii pe rețea, datorită încor
porării unui stabilizator in aparat ; 
simplificarea operațiunilor de de
panare. prin folosirea în construc
ția televizoarelor a modulelor func
ționale. module care se pot înlocui 
cu operativitate. Garanția pentru 
buna funcționare a televizoarelor 
cu circuite integrate este de 12 luni.

Denumirea 
televizorului

Diagonala 
ecranului

Preț 
lei

Aconto
15%

24 rate lunare 
lei

Olt \ 44 cm 2 920 438 103
Snagov J 47 cm 2 920 438 103
Sirius 50 cm 3 050 457 108
Sirius 50 cm 3 100 465 110
Diamant 61 cm 3 600 540 128
Lux 65 cm 4 000 600 142

triei, ale tehnologiilor și mijloacelor 
de producție moderne.

în învățămîntul superior, procesul 
politehnizării a început acum cîțiva 
ani prin constituirea unor profile 
largi, caracterizate de trunchiuri co
mune ale planurilor de invățămint 
pentru primii 2'A—3 ani de studii. A 
fost restrîns astfel numărul mare de 
specialități la care se ajunsese, asigu- 
rîndu-se o pregătire mai largă în 
prima parte a perioadei de studiu, 
în acest fel a devenit posibilă instrui
rea studenților încă din primul an 
de studiu în domeniul limbajelor de 
programare, prelucrării automate a 
datelor, folosirii calculatoarelor elec
tronice. Prin cursurile de meca
nică, electrotehnică, electronică, ter- 
motehnică, rezistența materialelor, 
mecanica fluidelor ș.a. a crescut pre
gătirea studenților în domeniul fi
zicii și chimiei, precum și al bazelor 
științifice ale tehnicii. O deosebită 
atenție se acordă dezvoltării cunoș
tințelor privind metodele, aparatele 
și instalațiile de măsură pentru in
vestigarea experimentală, un rol im
portant in această privință avindu-1 
laboratoarele, activitățile productive 
și activitățile de cercetare științifică 
desfășurate de studenți încă din pri
mii ani de studiu.

Pregătirea tehnologică a dobîndit 
un nou și modern suport prin inte
grarea învățămîntului cu cercetarea 
științifică și producția ; rezultatul e- 
sențial al promovării activităților 
productive, în care rolul cel mai 
de seamă îl are asigurarea unei 
temeinice instruiri în domeniul teh
nologiilor de fabricație, îl con
stituie ridicarea nivelului de pre
zentare al cursurilor de tehnologie, 
studiul materialelor, organizarea știin
țifică a producției și a muncii, lega
rea acestora de cursurile de fizică, 
chimie, matematici prin folosirea cu
noștințelor de la aceste discipline 
pentru explicarea științifică a proce
deelor tehnologice, a funcționării a- 
gregatelor de prelucrare și elaborare.

Un alt aspect al politehnizării în
vățămîntului tehnic superior constă 
în întrepătrunderea pregătirii profe
sionale a studenților de la diferitele 
facultăți și profile. Astfel, planul de 
învățămint de la Facultatea de elec
trotehnică cuprinde, intr-o proporție 
mult mai mare decît în anii prece
dent!, discipline privind electronica, 
teoria reglajului automat, acționări 
electrice automatizate, precum și o 
dezvoltare însemnată a cursurilor 
din profilul mecanic. în mod asemă
nător au fost perfecționate și planuri
le de învățămint de Ia celelalte facul
tăți. unde, spre exemplu, la Facultatea 
de tehnologia construcțiilor de ma
șini se predă cursul de acționări, la 
Facultatea de transporturi se predă 
cursul de electrotehnică și mașini 
electrice ș.a.

în procesul politehnizării învăță- 
mîntului de toate‘gradele trebuie să 
se asigure rolul cuvenit industriei, 
economiei, în general, in formarea 
specialistului. Nu mai este posibil 
— și nici economic — ca printr-o pre
gătire dată în școală, în facultate, să 
se formeze un specialist de foarte 
înaltă clasă pentru tot atîtea speciali
tăți cite necesități reclamă industria 
noastră. Am în vedere că în ra

mura electrotehnicii este nevoie 
de specialiști în fabricarea motoa
relor electrice mici, a transfor
matoarelor de putere, a motoa
relor de curent continuu, asincro
ne si sincrone, de puteri mijlo
cii și mari, a turbogeneratoarelor. a 
hidrogeneratoarelor, a aparatajului 
de joasă tensiune, de medie tensiune 
și de înaltă tensiune, a aparatelor 
de măsură și control; de specialiști 
în acționări electrice, în utilizarea e- 
nergiei electrice, in tehnica cuptoare
lor electrice, iluminatului etc.

Școala, facultatea trebuie să asigure 
o astfel de pregătire politehnică, 
incit absolventul să fie capabil 
să se integreze cit mai eficient 
în oricare din specialități, iar în- 
tr-un interval de timp scurt să 
devină un adevărat promotor și crea
tor al noului în profesiunea sa. In
dustria noastră a demonstrat marea 
ei putere de continuare a pro
cesului de formare a unor spe
cialiști din rîndurile oamenilor mun
cii. prin stimularea pregătirii pro
fesionale a acestora pină la deveni
rea lor ca inventatori, creatori in 
știință și tehnică. Am cunoscut 
cîțiva dintre aceștia, și aș aminti pe 
eroul muncii socialiste Paul Dinu, șe
ful atelierelor de transformatoare 
mari de la întreprinderea „Electropu- 
tere“ Craiova, crescut și format in 
fabrica de transformatoare de la 
această uzină. Schimbul de păreri pe 
care l-am avut cu acest om, în care 
interveneau uneori opinii opuse, s-a 
purtat la cel mai înalt nivel al reali
zărilor științei și tehnicii, vădind din 
partea sa însușirea unor valoroase 
cunoștințe profesionale și adevărate 
calități de cercetător, capacitate de 
creație științifică, pasiune și dăruire 
pentru promovarea progresului teh
nic într-o ramură de vîrf a industriei 
electrotehnice din țara noastră.

în prezent sînt create pe deplin 
condițiile pentru institution alizarea 
atestării pregătirii profesionale date 
de industrie, aceasta chiar și pentru 
absolvenții instituțiilor de învățămint 
superior. Apare deci tot mai mult 
necesitatea ca inginerii tineri, după 
efectuarea stagiului de producție, să 
facă dovada, printr-o verificare sus
ținută în fata unei comisii formate 
din specialiști din producție și in- 
vățămînt, asupra progreselor făcute 
în pregătirea lor profesională, asupra 
devenirii lor în fapt ca ingineri, cu 
toate atributele acestui titlu. Atesta
rea pregătirii și promovarea cadrelor 
trebuie realizate la locul de muncă 
printr-o minuțioasă pregătire și prin 
introducerea unor criterii obiective, 
bazate pe eficiență și realizare.

Politehnizarea învățămîntului este 
un proces gradat, in care, pornind 
de la fondul de cunoștințe dobîndite 
în școală și in facultate de elevi șl 
de studenți, se poate realiza o poli
calificare de înalt nivel, cu contribu
ția nemijlocită a industriei în pe
rioada de efectuare a stagiului de 
către tînărul absolvent, precum șl in 
continuare in activitatea sa profe
sională.

Prof. dr. inq.
Constantin BALA
prorector al Institutului politehnic 
București

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Cititorii despre ziarul lor
Prin fiecare cuvint turnat în plumb, ziarul discută cu cititorul. Fie

care rind tipărit se inscrie intr-un dialog permanent asupra problemelor 
care-l interesează, reflectind in dinamica sa aspectele multiple ale reali
tății noastre socialiste, ale profundelor transformări revoluționare in care 
cititorul, in diversele sale ipostaze de făurar al valorilor materiale și spi
rituale ale societății, al propriului său destin, este implicat profund, intr-o 
asemenea relație directă, mereu vie și proaspătă, cu cititorii, ziarul nostru, 
întreaga presă comunistă se preocupă să găsească modalități publicistice 
de largă audiență pentru a duce în mase cuvintul partidului, pentru a 
mobiliza larg energiile poporului în vederea înfăptuirii neabătute a hotă- 
ririlor Congresului al XI-lea și Conferinței Naționale ale partidului, a 
orientărilor și sarcinilor cuprinse în cuvintările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

in aceasta regăsim, de fapt, însăși menirea și rolul presei nostre comu
niste, care: in contextul adincirii continue a democrației socialiste, al parti
cipării largi a oamenilor muncii la activitatea de conducere a vieții eco

nomico-sociale, a societății, iși poate îndeplini mai bine sarcinile ce-i re
vin, militind cu consecvență pentru promovarea și afirmarea plenară a 
spiritului revoluționar, a inițiativei creatoare a maselor in toate domeniile 
construcției socialiste din patria noastră.

Ținind seama de necesitatea conlucrării tot mai strinse cu oamenii 
muncii, redacția „Scinteii" organizează in județe și in principalele centre 
muncitorești ale țării consfătuiri cu citiorii menite să analizeze din unghiul 
de vedere al acestora tematica ziarului, eficiența materialelor publicate, 
să releve noi căi și soluții de abordare și dezbatere a problemelor ce-i pre
ocupă, de punere în valoare a propunerilor, observațiilor și a sugestiilor 
lor. O asemenea consfătuire, organizată împreună cu Comitetul municipal 
de partid București, a avut loc zilele trecute, la redacția ziarului, cu citi
tori din Capitală — muncitori, ingineri, cercetători și proiectanți, cadre 
din activul de partid, lucrători din invățămint, cultură, sănătate și alte 
domenii — ale căror opinii le consemnăm, succint, in cele ce urmează.

PE MARGINEA UNEI CONSFĂTUIRI ORGANIZATE IN CAPITALĂ
O tratare mai vie, mai 
cuprinzătoare a proble
melor perfecționării acti
vității economico-sociale

în mod firesc, discuțiile prilejui
te de această consfătuire, ca și de 
cele organizate pînă acum în județele 
Buzău și Bacău, pornind de la pre
ocupările cotidiene ale participanților. 
de la activitatea desfășurată de co
lectivele lor de muncă, și-au găsit 
un numitor comun : necesitatea per
fecționării acesteia, a găsirii celor 
mai eficiente căi de înfăptuire a sar
cinilor și obiectivelor majore ce le 
revin în actualul cincinal. Toți cei ce 
au luat cuvintul la consfătuire au 
stăruit. în mod deosebit, asupra ce
rinței de a regăsi, intr-o tratare me
reu mai vie. mai cuprinzătoare. în 
paginile „Scinteii11. ale presei în ge
neral. direcțiile fundamentale de ac
țiune pentru accelerarea dezvoltării 
economico-sociale a tării, pentru 
transformarea acumulărilor cantitati
ve într-o calitate nouă, superioară, in 
toate domeniile de activitate. Expri- 
mînd atît punctele lor de vedere, cit 
si părerile tovarășilor de muncă, vor
bitorii au relevat, in această ordine 
de idei, necesitatea ca ziarul să oglin
dească tot mai larg și convingător

activitatea organelor si organizațiilor 
de partid, preocupările lor pentru 
aplicarea măsurilor elaborate de 
partid in vederea perfecționării me
canismului economico-financiar. în
tăririi autogestiunii și autoconducerii 
muncitorești, sporirii aportului cer
cetării științifice, proiectării si învă- 
țămîntului la rezolvarea problemelor 
majore ale producției, ale creșterii 
eficientei activității în toate dome
niile vieții economico-sociale.

Preocupare, exigență 
pentru popularizarea 
celor mai valoroase 

experiențe
Referindu-se la modul în care 

regăsesc în ziar preocupările lor 
cotidiene și exprimîndu-și dorin
țele ' în legătură cu ceea ce ar 
vrea să citească în coloanele pre
sei. participanții la discuții au in
sistat în mod deosebit asupra unui 
aspect de larg interes : extinderea si 
generalizarea experienței înaintate în 
domeniul activității de partid. în eco
nomie. in stiintă. cultură si învăță- 
mînt. în sfera serviciilor, a servirii 
populației. Opiniile exprimate in 
acest sens s-au constituit astfel in 
veritabile direcții de acțiune pentru

toti redactorii si colaboratorii ziaru
lui. în consens cu ceilalți vorbitori, 
tovarășul Ion Dragu, secretar al co
mitetului de partid de la întreprin
derea de mașini-unelte și agregate 
București, sublinia : „Ceea ce am 
dori noi să vedem mai pregnant re
liefat în presa noastră, în ziarul 
„Scînteia11, este experiența pozitivă, 
pîrghie de progres a societății socia
liste. în acest sens, consider că ar fi 
deosebit de utilă organizarea unor 
dezbateri largi pe teme de mare ac
tualitate. cum sint conducerea colec
tivă si autoconducerea în contextul 
perfecționării mecanismului economi
co-financiar. eficienta activității con
siliilor oamenilor muncii, aspectele 
noi în domeniul cooperării între în
treprinderi și institute de cercetare și 
inginerie tehnologică pentru realiza
rea unor produse de înaltă tehnicita
te. competitive Pe piața mondială**.

„Asemenea acțiuni — remarca și 
tovarășul Constantin Georgescu, se
cretarul comitetului de partid de la 
întreprinderea de utilaje si piese de 
schimb — se cuvine să fie relevate 
în dinamica lor. insistîndu-se cu pre
cădere asupra a ceea ce ele aduc 
cu adevărat nou în activitatea prac
tică. asupra aspectelor metodologice 
care au determinat obținerea unor 
rezultate superioare în muncă. La 
realizarea unor asemenea materiale.

redactorii ziarelor ar putea colabora 
mai strîns cu specialiști din produc
ție și cercetare, din învățămint.. care 
să vină cu idei și soluții originale, 
temeinice. îndrăznețe, menite să spo
rească profunzimea analizei si com
petenta recomandărilor ce se fac in 
articolele respective**.

Referindu-se la aceeași problemă, 
tovarășul Nicolae Mlhalache. secretar 
al Comitetului municipal de partid 
București, arăta, printre altele. în 
cuvintul său că. acordînd un spațiu 
larg experienței înaintate, ziarul tre
buie să orienteze într-o măsură tot 
mal mare preocupările colectivelor 
de oameni ai muncii spre problemele 
hotărîtoare ale dezvoltării economiei 
naționale : ridicarea rapidă a produc
tivității muncii în vederea realizării 
sarcinii trasate de secretarul general 
al partidului de a se obține în ur
mătorii ani o producție de trei ori 
mai mare cu actuala dotare tehnică, 
gospodărirea rațională și economisi
rea materiilor prime, materialelor, 
combustibililor si energiei. îmbunătă
țirea calității produselor, sporirea 
volumului și eficientei exportului. 
Desigur, toate acestea, tratate apro
fundat. în modalități publicistice di
verse. convingătoare, care să suscite 
interes, să determine noi si noi cău
tări pentru soluții tot mai rodnice, 
mai eficiente.

în prim plan — omul 
și cerințele vieții lui 
materiale și spirituale

în ansamblul realităților complexe 
ale societății noastre socialiste, un loc 
central ii ocupă și trebuie să-l ocupe 
omul, in calitatea sa de proprietar 
colectiv, făurar și beneficiar al tutu
ror bunurilor materiale și spirituale, 
problemele legate de împlinirea ce
rințelor și aspirațiilor lui. de perfec
ționarea sa continuă. Participanții la 
consfătuire, referindu-se la felul in 
care presa, ziarul „Scînteia** tratează 
aceste probleme, au arătat pe bună 
dreptate că. intr-un asemenea do
meniu. este necesar să se facă mult 
mai mult decit pină acum. Așa cum 
remarca prof. univ. dr. Ion Drăgan 
de la Universitatea din București, 
problema esențială este nu a cuantu
mului în care un ziar se ocupă de 
diferite probleme — economice, so- 
cial-culturale etc. — ci modul cum 
sînt ele tratate. Chiar și atunci cind 
este vorba de probleme economice 
trebuie să se tină seama de maniera 
în caae ele sînt prezentate, prin sem
nificațiile lor omenești, prin impli
cațiile lor în viata cotidiană a omu
lui, prin relevarea acelor felemente 
în care el este direct interesat, tra- 
tîndu-le mai aproape de înțelegerea 
și sensibilitatea sa.

Organele și organizațiile de partid, 
de masă și obștești desfășoară o 
vastă activitate consacrată formării 
omului nou — arăta directorul clu
bului IREMOAS. Anton Cioagă — 
iar reflectarea acestei activități în 
ziar este necesar să se facă în așa fel 
incit să dobîndească un caracter mai 
combativ, să acționeze eficient asu
pra conștiinței oamenilor. Să ne ocu
păm de educația omului nu numai la 
locul de muncă, ci în toate împreju
rările vieții sale, in relațiile cu cei
lalți semeni. în familie. în societate 
— spunea în acest sens și tovarășul 
Dan Patrichl de la IPROMET. Și, 
să nu uităm, educația trebuie să aibă 
uneori in vedere chiar si oameni 
care au ajuns la vîrsta cînd ei înșiși 
ar trebui să fie educatori. în această 
privință, așa cum sublinia colonelul 
Ștefan Zaharia. se cuvine ca în ziar 
să fie prezente cu mai multă conti
nuitate materiale care să contribuie 
la formarea unei opinii combative 
fată de orice manifestări antisociale, 
la combaterea cazurilor de pasivita
te. îngăduință si tolerantă, față de

acte ce contravin normelor eticii si 
echității socialiste. Legat de aceasta, 
este de retinut si propunerea tova
rășului Victor Magui de la IPROLAM 
referitoare la oportunitatea publicării 
cu mai multă regularitate în presă 
a unor rubrici care să explice si să 
facă cunoscute legile tării.

Ocupîndu-se de problemele for
mării conștiinței omului nou. ale 
educației civice ale acestuia, ziarul 
este necesar să urmărească mai 
îndeaproape rezultatele acțiunilor în
treprinse. să determine, prin modul 
în care le urmărește, o eficientă spo
rită a lor — sublinia maistrul Nicolae 
Florea de la întreprinderea de utilaj 
chimic „Grivita roșie**. Eu și tova
rășii mei de muncă am dori să citim 
în ziar mai multe articole, și mai 
combative, despre acei lucrători din 
comerț sau din alte sectoare care 
pretind bani sau obiecte pentru ser
vicii pe care sînt obligati să le pres
teze. despre acei indivizi care trăiesc 
în afara muncii, din expediente și 
bișnitărie ; ziarul să urmărească pînă 
la capăt acțiunile întreprinse, să 
oblige organele în drept să ia măsuri 
de eradicare a unor astfel de practici 
si manifestări. Printr-o asemenea 
prismă se cuvine să fie tratate si 
problemele ce privesc calitatea vieții 
oamenilor — sublinia. între altele, 
muncitorul Marian Avram, de la în
treprinderea „23 August11. Bunăoară, 
este necesar să se scrie mai mult 
despre calitatea serviciilor, a unor 
bunuri casnice si vestimentare, des
pre aprovizionarea magazinelor si 
piețelor, despre gradul de civilizație 
a străzii, despre transportul în 
comun, calitatea mediului ambiant 
Si multe altele, căci toate acestea fac 
parte din viata noastră, pe care tre
buie să o înfrumusețăm necontenit.

★
După cum era de așteptat, aproape 

toti vorbitorii s-au referit pe larg la 
numeroase probleme privind folo
sirea judicioasă a spațiului tipografic 
al ziarului, frecventa si oportunita
tea unor rubrici, insistind îndeosebi 
asupra necesității îmbunătățirii as
pectului grafic al acestuia. Partici- 
pantii la consfătuire au făcut o sea
mă de propuneri valoroase vizînd 
lărgirea ariei tematice a rubricilor 
existente, pentru care redacția le 
aduce calde mulțumiri, asigurîndu-i 
că va face totul ca ele să se regă
sească in coloanele „Scinteii11.

Neculal ROȘCA 
Dumitru T1RCOB
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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
Tovarășul Nicolae Ceausescu, secre

tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, miercuri 
dimineața, ne trimisul special al re-

vistei iugoslave „Nin". Mirko Klarin, 
redactor-șef adjunct al revistei.

La primire au luat parte tovarășii 
Constantin Mitea. redactor-sef al zia
rului „Scînteia". si Eugen Florescu,

adjunct de sef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Cu acest prilei. tovarășul Nicolae 
Ceausescu a acordat un interviu pen
tru revista iugoslavă „Nin".

Întîlnire la C. C. al P. C. R.
în cursul vizitei pe care o între

prinde în țara noastră tovarășul 
Pompeyo Marquez, secretar general 
al Mișcării pentru Socialism din 
Venezuela, a avut o întîlnire la Co
mitetul Central al Partidului Comu
nist Român cu tovarășul Virgil Ca- 
zacu. membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. 
Cu® cest prilej s-au discutat 
bleme de interes comun privind 
vitatea si preocupările actuale 
celor două partide, dezvoltarea

pro- 
acti- 

ale 
rela-

tiilor de prietenie si colaborare din
tre cele două țări si popoare. A 
participat Constantin Vasiliu. adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

★
Oaspetele a avut, de asemenea, o 

întilnire de lucru cu tovarășul Leonte 
Răutu. membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. președin
tele Consiliului de conducere al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu", și a 
vizitat obiective de interes econo
mic și social-cultural din municipiul 
București.

Adunarea din Capitală

Cronica zilei

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU
Republicii Socialiste România 
bune urări pe care mi l-ați transmis

Prim-ministru al Guvernului
Vă mulțumesc pentru mesajul de 

cu ocazia Zilei Australiei.
Apreciez bunele relații existente 

speranța că acestea vor continua să se dezvolte în anii care vin.

MALCOLM FRASER
Prim-ministru al Australiei

între țările noastre și imi exprim

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE AL REPUBLICII
SOCIALISTE ROMÂNIA VA EFECTUA 0 VIZITĂ OFICIALĂ

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Ștefan 
Andrei, va efectua, în curînd, la 
invitația ministrului afacerilor exter-

ne al Republicii Populare Polone. 
Emil Wojtaszek, o vizită oficială de 
prietenie în această țară.

La 21 martie au fost semnate la 
București Înțelegerile de colaborare 
si Protocoalele de lucru între Radio- 
televiziunea Română, ne de-o parte. 
Radiodifuziunea si Televiziunea Un
gară. ne de altă parte.

Din partea română, documentele au 
fost semnate de Valeriu Pop. director 
general al Radioteleviziunii Române,

și Traian Pușcasu. director general 
adjunct, iar din partea ungară de 
Istvan Hărs, președintele Radiodifu
ziunii Ungare, și Karoly Megyeri, 
vicepreședinte al Televiziunii Ungare.

La semnare au fost 
Sândor, ambasadorul 
București, precum si 
basadei.

prezenți Rajnai 
R.P. Ungare la 
membri ai am- 

(Agerpres)

Anul internațional al copilului - 1979
Anul internațional al copilului — 

1979 consemnează o suită de mani
festări omagiale care vor avea loc în 
București și alte localități din țară. 
Printre cele mai însemnate, fixate 
pentru prima jumătate a anului, 
amintim Simpozionul național inti
tulat „Copilul și cartea. Rolul biblio
tecilor publice și școlare în educarea 
comunistă a 
genda căruia 
legătură cu 
ve ale cărții 
lă-b’bliotecă, 
ținutul și editarea bibliografiei șco
lare. Vor avea loc, de asemenea, co
locvii abordînd temele : „Educarea 
copiilor în spiritul păcii și colaboră
rii internaționale", „Viața fericită a 
copiilor, rezultat al eforturilor de
puse de partidul și poporul nostru 
pentru dezvoltarea economico-socia
lă a țării", „Ocrotirea mamei și co
pilului în Republica Socialistă Româ
nia". Concomitent, vor fi organizate 
întîlniri ale scriitorilor cu micii citi-

tinerei generații", în a- 
figurează comunicări în 
funcțiile social-educati- 
și lecturii, relația școa- 
pedagogia lecturii, con-

tori pentru a discuta, împreună, inte
resul copiilor față de lucrările scrise 
despre și pentru ei. Pe plan editorial, 
vor fi traduse, în limbi de largă cir
culație universală, cunoscute basme 
semnate de Ion Creangă, Petre Ispi- 
rescu. Victor Eftimiu. La rîndul lor, 
studiourile cinematografice vor rea
liza pelicule documentare, diafilme 
și diapozitive ilustrative pentru viața 
și preocupările celei mai tinere gene
rații a tării.

Aria manifestărilor mai include 
concursuri de artă plastică, de de
sen pe asfalt, de lucrări colective în 
nisip, competiții de cîntece și dansuri 
inspirate din folclorul național și 
universal, spectacole de păpuși și ma
rionete și altele. La rîndul său. mama 
— primul educator al copilului — 
va fi cinstită printr-o frumoasă ex
poziție de lucrări artistice, care vor 
ilustra aportul ei complex la edifi
carea societății românești, punînd în 
lumină sensibilitatea, experiența de 
viață, curajul și fantezia femeii.

Cu prilejul Zilei internaționale 
pentru eliminarea discriminării ra
siale. miercuri a avut Ioc în Capi
tală o adunare organizată de Aso
ciația pentru Națiunile Unite din 
România — ANUROM —, Asociația 
tineretului și studenților din Româ
nia pentru Națiunile Unite și Aso
ciația de drept internațional și relații 
internaționale — A.D.I.R.I.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Alexandru Bălăci. președintele 
ANUROM. Despre semnificația a- 
cestei zile, proclamată în memoria 
victimelor masacrului de la Sharpe- 
ville din 1960. a vorbit Grigore Gea- 
mănu. vicepreședinte al A.D.I.R.I.

Subliniind că România condamnă 
cu fermitate politica de apartheid si. 
discriminare rasială, vorbitorii au 
relevat sprijinul politic, diplomatic, 
moral și material pe care tara noas
tră il acordă popoarelor din sudul 
continentului african, celorlalte po
poare care se ridică împotriva ori
căror forme de dominație si exploa
tare, pentru înfăptuirea idealurilor 
de libertate și independentă. Ei au 
relevat că această poziție îsi găsește 
reflectarea in activitatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru propășirea 
economico-socială a Africii, pentru 
cauza libertății.. independentei, cola
borării. păcii și înțelegerii între na
țiuni. în acțiunile inițiate de Româ
nia la O.N.U. și în alte organizații 
internaționale, in solidaritatea po
porului român cu lupta pentru înlă
turarea definitivă a oricărei forme 
de rasism, pentru afirmarea dreptu
rilor legitime ale tuturor popoarelor 
la progres social si dezvoltare, la o 
viată liberă si demnă.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe. Ligii 
române de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa. I.R.R.C.S.. cercetători, 
studenti, reprezentanți ai presei. A 
fost prezent A. S. Dajani. directorul 
Centrului de informare al Organiza
ției Națiunilor Unite la București.

(Agerpres)

Convorbiri economice româno-coreene
Tovarășul Cornel Burtică, vice- 

prim-ministru, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice 
internaționale, a primit, miercuri, pe 
Toi Zăng Jin, ministrul comerțului 
exterior al R.P.D. Coreene.

Cu prilejul întrevederii s-a apre
ciat că, în spiritul înțelegerilor con
venite de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Kim Ir Sen, colaborarea econo
mică dintre România și R.P.D. Co
reeană a cunoscut o continuă dez
voltare. Au fost discutate, totodată.

probleme privind extinderea și di
versificarea în continuare a schim
burilor comerciale, a colaborării și 
cooperării economice în domenii de 
interes comun.

Au participat Ion Stoian, adjunct 
al ministrului comerțului exterior 
și cooperării economice internațio
nale, Sin In Ha, ambasadorul R.P.D. 
Coreene la București, . 
ciale care îl însoțesc pe oaspete în 
vizita în țara noastră.

persoane ofi-

(Agerpres)

Expoziție de fotografii
din R. P. D. Coreeană

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociației de prietenie ro- 
mâno-coreeană, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. a avut loc, miercuri, ver
nisajul Expoziției de fotografii con
sacrate dezvoltării agriculturii socia
liste în Republica Populară Democra
tă Coreeană.

Exponatele 
procesului de 
țurii, vastul .__„___ ___ ___ ,__ .
electrificare, eforturile depuse de lu
crătorii ogoarelor, sub conducerea 
Partidului Muncii din Coreea, de a 
transpune în viață prevederile „Te
zelor tovarășului Kim Ir Sen cu pri
vire la problemele economiei rurale 
socialiste în ~

în cadrul 
tate imagini 
de prietenie 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. în R.P.D. 
Coreeană, din luna mai anul trecut.

prezintă aspecte ale 
modernizare a agricul- 
program de irigare și

R.P.D. Coreeană", 
expoziției sînt prezen- 
înfățișînd vizita oficială 
efectuată de tovarășul

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

FOTBAL

Ieri, în meci amical

România-Grecia 3-0
Ieri, pe stadionul Steaua din Ca

pitală. s-a jucat partida amicală de 
fotbal dintre echipele reprezentative 
ale României și Greciei. Formația 
noastră a dominat jocul si a cistigat 
cu un scor net : 3—0 (2—0).

Primul gol a fost înscris destul de 
repede. în minutul 5 : Bălăci a pasat 
lui Marcu. acesta si-a depășit adver
sarii de pe aripa stingă, centrind apoi 
balonul cu exactitate pînă la Dumi
tru. bine plasat în centrul careului — 
o lovitură de cap. plasată precis de 
Dumitru si scorul a devenit 1—0. în 
minutul 45. după un fault asupra lui 
Lucescu. acesta execută bine lovitura 
liberă pînă la Bălăci, care deviază 
mingea in poarta echipei elene : 2—0. 
Cel de-al treilea gol va fi marcat 
abia spre sfirșitul meciului. în minu
tul 84. după ce atacantii noștri rata
seră un șir de ocazii prielnice : Lu
cescu se lansează liber pe partea 
dreaptă, intră în careu, atrage por
ta. ' si-1 driblează, apoi centrează la 
Gec gescu — acesta trimite mingea 
în poartă din apropiere 3—0. După 
cum se constată, la toate cele trei 
puncte înscrise de echipa României, 
un rol decisiv l-au avut aripile Lu
cescu și Marcu, ambii, de altfel, fiind 
alături de Dinu, printre jucătorii 
care ieri au arătat o formă sportivă 
bună. Mai slab s-au prezentat cei trei 
fundași laterali folosiți în acest meci.

Echipa Greciei a plăcut publicului 
prin calitățile fizice și tehnice ale 
jucătorilor săi. Oaspeții au jucat cu
rajos si deschis împotriva echipei 
noastre, fără marcaj strict si apărare 
aglomerată, ei avînd si cîteva ocazii 
de a înscrie, dintre care menționăm 
pe acelea din minutele 65 si 66.

Au fost aliniate următoarele forma
ții ; România — Lung-Tilihoi (din 
min. 46 Grigore). Sames. Dinu. 
Vigu-Dumitru. Bălăci (din min. 75 
Romilă). Boloni — Lucescu. Dudu 
Georgescu. Marcu ; Grecia : Kon- 
stantinou — Gunaris. Firos. Ravusis, 
Iosefidis. Kusulakis, Livatinos (din 
min. 65, Xantopoulos). Kuis. Dama- 
nakis (din min. 70. Anastopoulos), 
Galakos (din min. 75. Kostkos), Ni- 
kolidis (din min. 73. Balis).

V. M.
★

de tineret a Româ- 
ieri în orașul Alexan- 
verificare in compania

Selecționata 
niei a susținut 
dria un ioc de ______  ...
formației bulgare Botev Vrata. Ti
nerii fotbaliști români au terminat 
învingători cu scorul de 4—0 (1—0), 
prin golurile înscrise de A. Ionescu 
(min. 30). Vidican (min. 48). Terheș 
(min. 65) si Oancea (min. 80).

• ÎNCĂLZIRE ECO
NOMICOASĂ, La un insti- 
tut elvețian de cercetări a fost 
concepută o centrală de progra
mare a încălzirii, astfel incit di
feritelor camere ale unui apar
tament sau birourilor unei insti
tuții să li se furnizeze căldură 
doar atunci cînd este necesar. 
Programarea încălzirii la tempe
ratura dorită se poate face 
pentru o zi sau o săptămînă. 
Temperatura din fiecare în
căpere este ținută sub obser
vație. iar atunci cînd excesul de 
căldură este prea mare, se de
clanșează un semnal de alarmă. 
Această instalație electronică 
permite o economie de combus
tibil de 35 la sută. .

Centura e de aur... dar unde sînt „diamantele"?
Din 1972 încoace, la fiecare început 

de primăvară, turneul „Centura de 
aur" constituie un eveniment com- 
petițional de vîrf pentru amatorii de 
sport din Capitală. în ansamblul ra
murilor sportive individuale, pare-se 
că boxul deține primul loc ca popu
laritate, așa cum a arătat și pre
zența numerosului public din Pala
tul sporturilor și culturii — in jur de 
50 000 de spectatori.

La acest succes de public și-au 
adus în primul rînd contribuția cei 
mai apreciati dintre pugiliștii ro
mâni, dovadă în această privință 
fiind faptul că și la celălalt mare 
turneu anual bucureștean — finalele 
campionatelor naționale — se înre
gistrează cam același număr impre
sionant de spectatori ; și-au adus fi
rește contribuția și oaspeții noștri 
din țări europene sau de pe alte con
tinente, între care boxeri cu renume 
mondial. Printre cei care au cucerit 
frumoasele „Centuri de aur" de-a 
lungul a opt ediții se înscriu, alături 
de multi campioni români, sportivi 
din Cuba și Venezuela, din R.P.D. 
Coreeană. Mongolia și Algeria, din 
U.R.S.S. și Ungaria. Astfel. „Centura 
de aur" și-a consolidat an de an 
prestigiul internațional, a devenit o 
reuniune pugilistică tradițională, in
clusă stabil în programul 
deratii din lume șl în 
asociațiilor europeană și 
ale boxului amator.

Printre oaspeții recent 
ediții s-au evidențiat prin valoare 
tehnică pugiliști din formația Cubei, 
înscriși, ca de obicei, la toate catego
riile de greutate, tineri boxeri sovie
tici și algerieni, precum și sportivi 
din R.D.' Germană și R.F. Germania, 
aceștia din urmă în direct proces de 
verificare pentru campionatele euro
pene de la Koln, din luna mai.

Cu asemenea adversari, diferiți ca 
stil tehnic și rezistentă fizică, s-au

HOCHEI

multor fe- 
calendarul 

mondială

încheiatei

Ieri seara, la Galați, în campiona
tul mondial — grupa B, s-a jucat 
meciul dintre echipele României și 
R.D. Germane. La capătul unui meci 
foarte disputat, în care hocheiștii 
noștri au jucat de la egal la egal cu 
valoroșii lor adversari, echipa R.D. 
Germane 
scorul de

a cîștigat la limită, cu 
4—3 (2—2, 2—0, 0—1).

ȘAH
internațional de șah des- 

s-a încheiat
Turneul 

fășurat în Capitală, 
cu victoria marelui maestru sovietic 
Mark Taimanov, care a totalizat 9,5 
puncte din 15 posibile. Pe locurile 
următoare s-au clasat Victor Ciocil- 
tea, Mihai Șubă și Theodor Ghițescu 
— cu cite 9 puncte

• ASPIRATOR GI
GANT. La secția de turnăto
rie a uzinelor de automobile 
„Volga" din localitatea sovietică 
Togliatti se află în curs de 
montare o instalație asemănă
toare unui uriaș aspirator, des
tinată depoluării aerului. Ea 
este capabilă să purifice 330 000 
mc aer pe oră. în coșuri se 
instalează eîectrofiltre care re
țin 99 la sută din cenușă și 
zgură, acestea fiind ulterior re- 
folosite ca adaosuri la diferite 
materiale de construcție.

• ACTIVITATE VUL
CANICĂ PE IO. p* baza 
datelor transmise de nava spa
țială „Voyager-l". oamenii de 
știintă americani au conchis că 
la suprafața satelitului planetei

La vernisaj au participat reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne, Ministerului Agriculturii și In
dustriei Alimentare, Uniunii Națio
nale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, I.R.R.C.S., Asociației de 
prietenie româno-coreeană. Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia si Africa, un numeros public.

Au fost prezenți Sin In Ha, amba
sadorul R.P.D. Coreene la București, 
membri ai ambasadei.

Cu această ocazie, Alexandru An- 
drițoiu, vicepreședinte al Asociației 
de prietenie româno-coreeană, și am
basadorul .R.P.D. Coreene au rostit 
alocuțiuni.

(Agerpres)

t
PROGRAMUL 1

Institutul de studii istorice și so- 
cial-politice de pe lingă C.C. al 
P.C,R. a organizat, miercuri dimi
neață, la Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revolu
ționare și democratice din România 
o adunare consacrată împlinirii a 69 
de ani de la proclamarea Republicii 
Ungare a Sfaturilor.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
adjunct! de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., reprezentanți ai conducerii 
unor ministere și instituții centrale, 
organizații

Au luat ____ __________  ___
Ungare la București, Rajnai Sândor, 
și membri ’ . .

Despre semnificația evenimentului 
aniversat a vorbit tovarășul Ion 
Popescu-Puțuri, membru al C.C. a) 
P.C.R., membru al Consiliului de 
Stat, directorul Institutului de studii 
istorice și social-politice.

Rezultat al luptei eroice a clasei 
muncitoare, a maselor largi populare 
— a spus vorbitorul — proclamarea 
Republicii Ungare a Sfaturilor a 
marcat un moment glorios în istoria 
mișcării revoluționare și muncitorești 
din Ungaria, în istoria poporului un
gar. Ea a triumfat în condițiile 
create de victoria Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, care a zdro
bit imperiul țarist, ale prăbușirii im
periului habsburgic sub loviturile 
luptei de eliberare națională a po
poarelor și ale creării statelor națio
nale independente în această zonă 
europeană.

Au fost evocate apoi bogatele tra
diții de luptă comună a maselor 
populare din România și Ungaria, 
evidențiindu-se sprijinul larg, pe 
plan politic, moral și material, pe 

. care clasa muncitoare, forțele pro
gresiste și democratice din țara 
noastră l-au acordat tinerei repu
blici. Solidarizîndu-se activ cu Re
publica Ungară a Sfaturilor, clasa 
muncitoare, mișcarea revoluționară și 
progresistă din România, consecvente 
spiritului internaționalist care le-a 
animat intotdeauna. s-au ridicat în 
sprijinul revoluției ungare, împotri
va intervenției la care au participat 
și cercurile conducătoare de atunci 
ale României. Unul din aspectele 
cele mai elocvente ale acestei soli
darități proletare l-a constituit parti
ciparea cu arma în mînă a sute. de 
luptători români în cadrul tinerei 
armate ungare pentru apărarea cu
ceririlor revoluționare. Un exemplu 
concludent îl oferă și organizarea în 
ziua de 21 iulie 1919 a unei mari 
greve politice care a luat extindere 
la București, în Valea Prahovei, Ia 
Galați, Iași, Craiova. Petroșani, Re
șița și în alte centre muncitorești. . 
amplă acțiune în cadrul căreia ma
sele populare și-au manifestat soli
daritatea cu revoluția din Ungaria, 
din Rusia, cu proletariatul din toate 
țările. Aceste vii manifestări ale 
spiritului internationalist al clasei 
noastre muncitoare au îmbogă
țit tradițiile de prietenie între po
poarele român și ungar, profund

de masă și obștești, 
parte ambasadorul R.P.

ai ambasadei.

interesate să trăiască în bună ve
cinătate și să lupte împreună, așa 
cum au făcut nu o dată în decursul 
veacurilor, pentru înfăptuirea aspi
rațiilor lor de progres și pace. Con- 
tinuînd tradițiile înaintate ale mișcă
rii socialiste. Partidul Comunist 
Român a ridicat pe o nouă treaptă 
lupta maselor, solidaritatea clasei 
muncitoare împotriva exploatării și 
asupririi. Pe această linie se înscriu 
și manifestările de solidaritate cu 
lupta oamenilor muncii unguri contra 
terorii horthyste. Masele muncitoare 
din România, conduse de partidul 
comunist, au luat parte activă la 
mișcarea internațională de sprijinire 
a luptei poporului ungar împotriva 
instaurării fascismului și a terorii 
albe din Ungaria. Spiritul profund 
internaționalist al comuniștilor, al 
întregii mișcări revoluționare și de
mocratice din România s-a manifes
tat cu fermitate și hotărîre și în spri
jinirea nemijlocită a revoluționarilor 
unguri aflați pe teritoriul patriei 
noastre ca emigranți politici. în a- 
celași timp. Partidul Comunist Român, 
mișcarea muncitorească din țara noas
tră s-au bucurat de simpatia și spri
jinul internaționalist al clasei mun
citoare din Ungaria, în frunte cu 
partidul comunist.

Un moment important în dezvolta
rea relațiilor dintre popoarele și ță
rile noastre, a spus vorbitorul, l-a 
constituit participarea armatei româ
ne. alături de armata sovietică, la e- 
liberarea Ungariei de sub dominația 
fascistă. în cursul acestor lupte, tru
pele române, care au totalizat un e- 
fectiv de peste 210 000 oameni, au 
sfărîmat in sectoarele lor de opera
ții apărarea inamicului, au respins 
numeroase contraatacuri 
te. au eliberat 1 237 de 
printre acestea 14 orașe, 
a ridicat pe o treaptă 
tenia și colaborarea dintre parti
dele. țările si popoarele noastre. Sem
nificația acestor tradiții a fost adîn- 
cită si ridicată la rang superior în 
anii socialismului, cînd prietenia din
tre cele două popoare a căpătat 
valențe, avînd la bază orînduirea 
cială comună, telurile înalte ale 
cialismului și comunismului, ale 
părării păcii în lume. Poporul 
mân se bucură sincer de realizările 
obținute de poporul ungar vecin, sub 
conducerea Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar. în construcția noii 
orînduiri. în dezvoltarea economiei, 
științei si culturii. în ridicarea ni
velului de trai al celor 
cesc.

Vorbitorul a subliniat 
hotăritoare a întilnirilor 
birilor dintre tovarășii ___
Ceaușescu si Jănos Kădăr pentru 
extinderea și întărirea în continua
re a legăturilor de prietenie și co
laborare pe multiple planuri între 
Republica Socialistă România si Re
publica Populară Ungară. în folosul 
ambelor țări si popoare, al cauzei 
generale a socialismului si păcii in 
lume.

înverșuna- 
localități, 

Acest fapt 
nouă prie-

noi 
so- 
so- 
a- 

ro-

ce mun-

importanța 
și convor- 

Nicolae

16,00 Fotbal : România (echipa olimpi
că) — F.C. Sochaux (Franța)

17.50 Teleșcoală
18.10 Pentru timpul dumneavoastră li

ber, vă recomandăm...
18,25 Muzica In imagini
18,45 Căsuța poștală TV
19,05 Film serial pentru copil : „Poves

tiri din pădurea verde"
19,30 Telejurnal
20,00 La ordinea zilei In economie
20.10 Ora tineretului
21,00 Teatru scurt : „Aici nu pltnge 

nimeni" de Tennesse Williams
21.50 Podiumul laureaților
22,15 Telejurnal

Intllnire prietenească la Ambasada R. P. Ungarecînd vorbim despre dezvoltarea 
boxului și apariția pugiliștilor capa-

__ ___1_____ ă pe ringurile in
ternaționale. în acest cadru, se im
pune o activitate pe un front larg, 
practică și sistematică, in vederea 
construirii unei baze solide pentru 
boxul de performantă. La plenara 
comitetului federației de box din iu
lie 1978, conducerea C.N.E.F.S. in
dica federației să se concentreze 
asupra îndeplinirii exemplare a pre
vederilor despre box din Programul 
privind dezvoltarea activității de 
educație fizică și sport : 7 000 de pu
giliști, in anul 1980, cuprinși in 245 
de cluburi și secții. Se cerea, cităm : 
„Să se urmărească riguros ca cifrele 
să exprime realitatea, să se anali
zeze la fiecare secție efectivul ei și 
sarcinile de creștere pînă în 1980, în- 
lăturîndu-se hotărît demagogia ci
frelor lipsite de acoperire, formalis
mul îndeplinirii prevederilor pe 
hîrtia rapoartelor". Se cerea, de ase
menea, să se analizeze secțiile de 
performantă^ nominalizate din jude
țele unde boxul este socotit ramură 
olimpică prioritară (12 județe), astfel 
incit, din anul 1978, ele să lucreze cu 
eficientă maximă : să se reconsidere 
— in sensul acordării sprijinului 
prioritar de ramură olimpică — si
tuația unor secții din centrele mun
citorești ale acelor județe care au 
dat. dau sau pot da elemente pugi- 
listice de valoare (de exemplu, ju
dețele Prahova. Hunedoara. Sibiu. 
Dîmbovița, Tulcea, Maramureș) ; să 
se instituie, după campionatele 
naționale din 1978, un sistem compe- 
tițional cuprinzător, care să angre
neze cu regularitate in întrecere 
toate secțiile din tară și masa boxe
rilor.

Această din urmă indicație a con
ducerii C.N.E.F.S. — elaborarea unui 
sistem competitional cuprinzător, pe 
măsura înaltelor cerințe ale Progra
mului și ale „Daciadei" — este. în de
finitiv. punctul de plecare 
zolvarea problemelor de 
boxului. în toate cazurile 
vorba de organizarea și 
concretă a secțiilor din I 
spre a participa la o competiție per
manentă. fie că ne referim Ia selec
ția. instruirea și promovarea talen
telor pentru un mare număr de în
treceri pe timpul unui an, fie că pur 
și simplu vrem să oferim publicului 
amator de box galele pe care le cere 
cu insistentă în București si în mul
te alte orașe.

Boxului nostru i s-a dat o valoroa
să „Centură de aur", care-i sa
tisface pe suporteri : să-i asigurăm 
și o temelie solidă pentru perfor
mantă. propice înălțării celor mai 
buni dintre pugiliștii români la ran
gul de campioni europeni, olimpici 
și mondiali.

confruntat într-un lung șir de me
ciuri boxerii români aleși peutțu a -boxului și apariția 
concura la „Centura de aur**.'In -cort- „.«bili să strălucească 
dițiile unul'arbitraj competent sf co“*" 
rect, s-au putut desprinde relativ 
lesne cîteva trăsături pozitive de an
samblu ale reprezentării noastre. 
Boxerii români s-au distins. în ge
neral, prin rezistentă bună pentru o 
suită de meciuri grele și printr-o 
combativitate uneori extraordinară, 
care au condus la victorii în fața 
cîtorva adversari superiori din punct 
de vedere tehnic. Ion Stamatescu, 
Dumitru Micu, Sandu Tirîlă si Geor
ge Donici sînt cîteva exemple de 
laudă in această privință.

S-au remarcat, de asemenea, mai 
mulți tineri, fără experiență interna
țională deosebită, cărora întrecerile 
recentului turneu le-au fost desigur 
de folos. Le-au fost de folos și spe
cialiștilor din boxul nostru, care au 
avut ocazia să-i compare cu pugi
liști străini cam de aceeași vîrstă. 
Unii au căzut la asemenea examene 
(Ion Boboc, 21 ani — cu Santiesteban 
— Cuba, 21 ani ; Vasile 
19 ani — cu Deleaev — 
ani), alții, deși învinși 
comportat totuși 
Cercel, 20 de ani — cu 
Cuba, 18 ani ; Florin Stan, 
cu Prohorov — U.R.S.S.. 
Turneul, ca test, n-a fost 
cludent pentru Daniel Radu, oprit de 
medic să boxeze in finala cu Her
nandez. nici pentru Valentin Vrîn- 
ceanu. din lipsă de adversari străini.

Numai doi dintre pugiliștii noștri 
consacrati s-au prezentat superior ca 
tehnică și tactică a boxului pe timpul 

care a 
efica- 
între- 
puter- 
învins

Gîrgavu.
U.R.S.S., 19 
și ei. s-au 

promițător (Titi 
Sollet — 
19 ani — 

21 ani), 
însă con-

turneului ; Teodor Dinu, 
luptat inteligent și cu multă 
citate în semifinală și finală, 
cînd net adversari destul de 
nici, și Simion Cuțov. care l-a 
detașat pe Hajnal Carol, fără să fi 
întîlnit însă dificultăți 
acest meci final.

Privind cu emoție la 
tragerii lui Calistrat 
Năstac, Paul Dobrescu 
Ciochină, ne gîndeam însă cît de mult 
s-au rărit rîndurile boxerilor noștri 
fruntași în anii de după Jocurile 
Olimpice din 1976 ! 
prea plăcut, pe care 
centul turneu este 
nem de mai puțini 
internațională, cu o 
cu o pregătire fizică superioară și 
forță remarcabilă — și că apar 
destui de puțini tineri despre care să 
credem că se vor ridica la un ase
menea nivel.

De unde necesitatea ca factorii de 
sport competenți să asigure ca tinerii 
cu inimi curajoase și, firește, cu ap
titudini să aibă condiții prielnice, 
stimulatoare, să dorească să practice 
acest sport, să urce, in timp, pe trep
tele performantei.

Lucrurile nu se opresc aici atunci

mari pînă la

ceremonia re- 
Cuțov, Alee 
și Gheorghe

pentru re- 
bază ale 

! : fie că e 
încadrarea 

toată tara

PROGRAMUL 1

19,30 Telejurnal
20,00 Transmisiune directă 

orchestrei simfonice 
viziunii, dirijor Liviu 
listă Verda Emam (Turcia)

22,00 Mult e dulce...

a concertului 
a Radlotele- 
Ionescu. So-

PRONOtXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 21 MARTIE
43 14 26
28 24 45 40 30 
CÎSTIGURI :

Extragerea I : 32 5 4
Extragerea a Il-a : 11
FOND TOTAL DE

1 138 892 lei. din care 189 532 lei re
port la categoria I si 22 998 lei re
port la categoria a II-a.

c i n
»_____________

a

Adevărul. nu 
ni l-a servit re- 
acela că dispu- 
boxeri de clasă 
tehnică ridicată, 

superioară 
remarcabilă — și că

• Clipa : SCALA — 15,30; 19, FA
VORIT — 15.30; 18,45, EXCELSIOR
— 15,30; 19.
• Napoli se revoltă : PALATUL 
SPORTURILOR ȘI CULTURII — 
18.
• Incredibila Sarah : PATRIA — 
15; 17.30; 20.
• Un om de zăpadă pentru 
ca î TIMPURI NOI — 15,30; 
19,30.
• Leac tmpotriva fricii :
TRAL — ....... . ...................
• Cuibul
15.30; 19.
• Police 
REȘTI — 
VIAR — 
DERN — 15
• Expresul
— 15; 17,30;
17,45; 20.
• Cobra : 1 
19; 20.45, GLORIA ■
20.45, LUCEAFĂRUL
20.45.
• Al patrulea stol : AURORA —
15; 17,30; 20, FLAMURA -r- 15;
17.30; 20.
• între oglinzi paralele : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14; 16; 18;
20, COTROCENI — 15; 17,30; 20,
TOMIS — 15; 17,30; 20.
• Nea Mărin miliardar : ARTA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20.15, GIU- 
LEȘTI — 14,30; 16,30; 18.30; 20,15, 
LIRA — 14.30; 16,30; 18.30; 20,15.
• Vlad Țepeș : PROGRESUL — 
15,30; 19.
• Lanțul amintirilor : BUCEGI —

Afrl-
17.30;

CEN-
15.30; 17,30; 19.30. 
iluziilor : VICTORIA

Python 357 : BUCU- 
14,45; 17,15: 20, FERO- 

14,45; 17,30; 20,15, MO-
: 17,30: 20.
de Buftea : CAPITOL 
20. MELODIA — 15,15;

FESTIVAL — 15: 17; 
15: 17; 19; 
15: 17; 19;

Valerlu MIRONESCU

Cu prilejul împlinirii a 60 de ani 
de la proclamarea Republicii Ungare 
a Sfaturilor, ambasadorul R.P. Un
gare la București, Rajnai Săndor, a 
organizat, miercuri seara, o întîlnire 
prietenească la sediul ambasadei.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Neculai Agachi. ministrul industriei 
metalurgice, Dumitru Ghișe. vice
președinte al Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste. Ion Popescu-

Puțuri, directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politlce, Dumi
tru Turcuș, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai unor insti
tuții centrale, organizații de masă și 
obștești, generali și ofițeri superiori.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în tara noas
tră. alti membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)
T

r a
Timpul probabil pentru zilele de 23, 

24 și 25 martie. In țară : Vreme caldă 
la început, apoi în ușoară răcire. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea ploi 
locale, iar la munte precipitațiile vor

fi și sub formă de lapoviță și ninsoa
re. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat cu intensificări în zona de mun
te, unde vitezele vor atinge 80 km pe 
oră. Temperaturile minime vor fi cu
prinse intre minus 2 și plus 8 grade, 
iar maximele între 8 șl 18 grade; Izolat 
mai coborîte spre sfîrșltul intervalului. 
In București : Vreme schimbătoare. 
Cerul temporar noros. Condiții de 
ploaie slabă. Temperatura ușor varia
bilă.

Jupiter. Io. există cel puțin pa
tru vulcani activi, acest corp 
ceresc fiind astfel, cu excepția 
Pămîntului. singurul cunoscut 
pină acum ca avînd o activitate 
vulcanică. Din craterele de pe 
Io erup cu viteze uriașe, de 
pînă la 1900 km/oră, zgură, ce
nușă si gaze, o parte din acestea 
căzînd înapoi pe suprafața sate
litului, restul fiind proiectate în 
spațiu. Expertii de Ia Pasadena 
consideră că aceasta este cea 
mai senzațională informație 
transmisă pînă acum de 
„Voyager-1“ de la începutul mi
siunii sale.

• UN SUBIECT CARE 
IL PREOCUPA SI PE 
ARISTOTEL. 650 de oameni 
de știintă din 36 de țări s-au

întrunit la începutul acestei luni 
la Hamburg (R.F. Germania) în 
cadrul primului congres mon
dial consacrat unei teme de larg 
interes si care, cum s-a men
ționat in cuvîntul inaugural, 
l-ar fi preocupat chiar si pe 
Aristotel : părul. Printre temele 
dezbătute, un loc central l-a 
ocupat calvitia. Dermatologii 
sint de părere că acest feno
men. care afectează 65 Ia sută 
dintre bărbați, nu trebuie consi
derat o boală, el fiind condițio
nat ereditar, aceasta însemnînd 
că încă din stadiul embrionar 
al fiecărui individ există infor
mația genetică ce determină că
derea părului. A mai fost dez

bătut, ca posibil remediu, trans
plantul de păr — o metodă încă 
destul de controversată si doar 
partial eficientă. în legătură cu 
cel mai corect mod de îngrijire 
a părului, părerile diferă, unii 
pronunțindu-se pentru spălarea 
lui săptămînală. alții pentru o 
spălare mai frecventă. Toți au 
fost însă de acord că limpezitul 
trebuie să fie temeinic : „Dacă 
un minut durează spălatul, nouă 
trebuie să dureze limpezitul" — 
recomandă specialiștii.

• CIND UNII UM
BLĂ CU... FOCA VOP
SITĂ. Zilele trecute, pe țărmul

14.30; 17,30; 20,30, FERENTARI
14.30; 17,30; ------
• Melodiile
ZEȘTI - ■'
• Front 
COSMOS — 15,30; 19.
• Păcat că e o canalie ____
Ultrajul — 14: 16,15, Spionii (am-

■ bele serii) — 18,30 : CINEMATECA.
• Lebedele sălbatice — 15; 16,30, 
Cascadorii — 18; 20 : DOINA
• Șeriful din Tennessee : DACIA
— 14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
• Aurul lui Mackenna : DRUMUL 
SĂRII — 15.30; 19.
• Furtuni de vară s FLACARA
— 15,30; 17,45; 20.
• Sfirșitul „împăratului din tai
ga" : FLOREASCA — 15: 17,30; 20.
• Masca de apă s GRIVIȚA — 15; 
17.30; 20.
• Stepa : MIORIȚA
17,45; 20.
• 80 de husari : MUNCA — 15; 
17,30 : 20.
• Omul fără identitate : PACEA
— 15; 17.30; 20.
• Circiuma de pe strada Platnlț- 
kaia : POPULAR — 15: 17.30; 20.
• Excursie ciudată : VIITORUL 
15.30; 17,45; 20
• O simplă problemă de timp :
VOLGA — 15; 17,30; 20.

20,30.
nopții albe : BU-

15; 17,30; 20. 
In spatele frontului

ta t r

11,45,

15,30;

• Teatrul Național București (sala 
mică) ; Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 17; 20. (sala Atelier) : 
Fata din Andros — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Concert susți
nut de orchestra de cameră a Fi-

larmonicii din Varșovia tn cadrul 
„Zilelor culturii din
— 20.
• Radi otelevizi unea
Nuferilor) : Concert __
rijor : Liviu Ionescu — 20.
• Opera Română : Travlata — 19.
• Teatrul de operetă : Silvia — 
19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Furtuna — 19,30.
• Teatrul Mic : Pluralul engle
zesc — 15, Emigrant!! — 19,30.
• Teatrul de comedie : Ciripit de 
păsărele — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Mița In sac — 19,30. (sala 
Studio) : Cinci romane de amor 
— 19.
• Teatrul Giuleștl (sala Glu- 
lești) : Omul care a văzut moar
tea — 19.30, (sala Majestic) : A 
cincea lebădă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ce! 
care primește palme — 18.30.
• Teatrul satiric-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista In 
luna de miere — 19.30, (sala Vic
toria) : Omul care aduce risul —
19.30.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
17. Drag mi-e cîntecul șl jocul —
19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Trei 
grăsani — 17.
• Teatrul „Țăndărică" : Elefăn- 
țelul curios — 10.
• Circul București : „Stop ! Toa
tă lumea la circ" — 16; 19,30.
• Studioul de teatru al I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod — - - —
• Teatrul de revistă
Constanta " ‘ ________ .
Veselia n-are virstă — 16,30; 20.

R.P. Polonă*

română (str. 
simfonic. Di-

(la Sala

19.30. 
„Fantaslo"'- 
Palatului) :

peninsulei canadiene Noua Sco
ție. sute de pui de focă au fost 
capturați — dar nu de către 
mult hulitii vinători ai acestor 
animale apreciate pentru blana 
lor (am relatat în cadrul ru
bricii noastre deseori despre 
disputele aprinse si campania in 
favoarea salvării puilor de 
focă). De astă dată, puii 
de focă au căzut pe miini bune, 
ale unor „prieteni" care. în 
cursul respectivei operațiuni 
nocturne au... vopsit blana tine
relor animale, după care le-au 
redat libertatea. în felul acesta, 
prin compromiterea blănii lor. 
ele deveneau neinteresante pen
tru vinători. E lesne de înțeles 
nemulțumirea vînătorilor in fata 
initiative! grupului de protectori

ai puilor de focă. După cum 
relatează cotidianul elvețian 
„Neue Zurcher Zeitung". între 
cele două grupuri potrivnice s-a 
ajuns a doua zi dimineața chiar 
la ciocniri violente.

• CÎNTECUL GIBO- 
NULUI. Oricit ar suna de 
ciudat, gibonul cîntă : de unul 
singur, sau în cor; după un 
orar precis, de două ori pe zi. 
Pe urmele acestui neobișnuit 
ritual muzical, zoologul britanic 
Paul Gitti s-a deplasat în Ma
laya si Sumatra pentru a as
culta „pe viu" si eventual a 
dezlega sensul acestei manifes
tări. Cîntecul gibonilor. a con
statat savantul britanic, este 
foarte complex si de un neaș

teptat rafinament, puțind fi ase
muit unui cor pe mai multe 
voci. El se structurează pe două 
„fraze muzicale", de cite 2—5 
minute fiecare. De cele mai 
multe ori. începutul îl fac mas
culii ; apoi, după cîteva minute, 
îsi asociază si femelele glasu
rile. pentru ca în final ele să-și 
susțină singure „partitura". In
teresante si complicate sint și 
regulile după care puii au sau 
nu voie să intervină în anumite 
porțiuni. Care să fie rostul a- 
cestor cîntări ? Gitti presupune 
că ele au rolul de a marca zona 
în care viețuiește respectivul 
grup, avertizind în același timp 
de pericolul încălcării acesteia. 
El mai poate fi si semn de re
cunoaștere si modalitate de gă
sire a unui partener.
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In Consiliul de Securitate

CosMlaEinare fermă a acțiunilor agresive 
ale rasiștilor sud-africani împotriva Angolei

NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). 
— In Consiliul de Securitate al O.N.U. 
au continuat dezbaterile pe marginea 
plîngerii Republicii Populare Angola 
în legătură cu raidurile agresive ale 
Africii de Sud. Luînd cuvîntul, vice
președintele Organizației Poporului 
din Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
Mishake Muyongo, a relevat că Afri
ca de Sud urmărește să instaleze in 
Namibia un regim marionetă, pentru 
a utiliza teritoriul ca rampă de lan
sare a atacurilor sale militare 
împotriva statelor africane indepen
dente. Acțiunile agresive împotriva 
Angolei, a spus el, constituie o do
vadă elocventă că Africa de Sud nu 
dorește o soluționare negociată a

problemei namibiene. Dimpotrivă, re
gimul de la Pretoria face tot ceea ce 
îi stă în putință pentru a submina 
eforturile în direcția traducerii în 
viață a planului O.N.U. in problema 
namibiană.

Ambasadorul kuweltian Abdalla 
Yaccoub Bishara a cerut adoptarea 
de sancțiuni împotriva R.S.A.. inclu
siv boicotul economic, pentru a de
termina regimul sud-african să acor
de independență Namibiei.

Au condamnat, la rîndul lor, acțiu
nile agresive ale rasiștilor sud-afri- 
cani delegații Jamaicăi, Cehoslova
ciei, Republicii Bangladesh, Iugo
slaviei, Beninului și Chinei. Dezba
terile continuă.

COMUNICAT LA ÎNCHEIEREA VIZITEI 
PREȘEDINTELUI PORTUGALIEI IN BULGARIA

SOFIA 21 (Agerpres). — Comuni
catul comun dat publicității la Sofia 
cu privire la vizita oficială efectuată 
in R. P. Bulgaria de președintele 
Republicii Portugheze, generalul An
tonio dos Santos Ramalho Eanes. și 
convorbirile sale cu președintele 
Consiliului de Stat al R.P.B., Todor 
Jivkov. relevă că ambele părți și-au 
exprimat hotărîrea de a stimula con
sultările politice bilaterale, au dat o 
apreciere pozitivă dezvoltării colabo
rării economice dintre cele două țări, 
au opinat că există condiții conside
rabile pentru conlucrarea in diferite 
domenii. S-a exprimat hotărîrea ce
lor două țări de a depune toate efor
turile pentru întărirea și promovarea

destinderii, pentru transformarea ei 
într-un proces ireversibil. Totodată, 
părțile îsi exprimă convingerea că 
destinderea politică trebuie comple
tată prin măsuri corespunzătoare în 
domeniul militar. In ce privește pro
blematica europeană. în comunicat 
se exprimă convingerea părților po
trivit căreia toate prevederile Actu
lui final de la Helsinki trebuie înde
plinite în totalitatea lor si că reu
niunea de la Madrid din 1980 trebuie 
să întărească securitatea si încre
derea reciprocă.

Agenția B.T.A. precizează că. în 
timpul vizitei, a avut loc semnarea 
unui program pe termen lung de 
colaborare economică si tehnico- 
stiintifică între cele două țări.

Pentru extinderea cooperării in zona Mării Mediterane 
Lucrările reuniunii țărilor participante la Conferința 

general-europeană
LA VALLETTA 21 (Agerpres). —

în cadrul ultimelor ședințe ale Reu
niunii țărilor participante la Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa, care se desfășoară in ca
pitala Maltei, au fost examinate și 
convenite primele elemente care ur
mează să fie încorporate în Raportul 
final al reuniunii. Există de pe acum 
un acord general conform căruia do
cumentul trebuie să cuprindă aspec
te legate de căile și mijloacele me
nite să extindă cooperarea reciproc 
avantajoasă in domeniile economic, 
științific și cultural în zona Mării 
Mediterane. Totodată, au fost reți
nute si formulări care reflectă con
tribuțiile aduse în cadrul reuniunii 
de țări mediteraneene nesemnatare

ale Actului final, precum și de re
prezentanții unor organizații din sis
temul O.N.U., cum ar fi C.E.E. / 
O.N.U.. U.N.E.S.C.O., Programul Na
țiunilor Unite pentru mediul încon
jurător.

Discuțiile au evidențiat, de aseme
nea. preocuparea țărilor participante 
de a include in documentul final 
prevederi referitoare la importanța 
reuniunii pentru promovarea proce
sului de aplicare a dispozițiilor Ac
tului final. S-a reafirmat, totodată, 
interesul reprezentanților statelor 
participante de a promova și dezvol
ta relațiile de bună vecinătate cu 
țările mediteraneene neparticipante 
la C.S.C.E.. pe baza principiilor con
ținute în Actul final.

Pactele militare-o frînă în calea 
colaborării internaționale 

Declarația ministrului de externe al Indiei
DELHI 21 (Agerpres). — într-o de

clarație făcută în parlament, minis
trul de externe al Indiei, Atal Bihari 
Vajpayee, a relevat că tendințele re
cente ca cea privind dezintegrarea 
pactului CENTO sugerează că alian
țele militare implicînd țările în curs 
de dezvoltare nu servesc scopurilor 
declarate. Dimpotrivă, a spus el. ast
fel de aranjamente creează instabi
litate și împiedică relațiile de coo
perare. Mai mult chiar, ele distor- 
sionează politica internă a statelor 
respective, creind nemulțumiri inter
ne, așa cum s-a întîmplat recent în 
unele țări din zonă. în legătură cu 
aceasta se cuvine reiterat faptul că 
stabilitatea poate fi realizată numai 
prin cooperare economică si înțele
gere regională între țări actionind în

concordantă cu interesele lor națio
nale. Problemele care există pot fi 
cel mai bine rezolvate Pe calea dia
logului pașnic și respectului reciproc, 
a declarat ministrul indian de exter
ne.

★
LONDRA. — Activitatea Organiza

ției Tratatului Central (CENTO) tre
buie considerată încheiată. în urma 
hotărîrii Turciei, Iranului și Pakista
nului de a se retrage din această or
ganizație, a declarat marți în parla
ment ministrul apărării al Marii Bri
tanii, Fred Mulley. El a adăugat că 
..manevrele militare, care fuseseră 
programate pentru acest an, nu vor 
mai avea loc, ca atare1*, relatează a- 
genția Reuter.

Este necesară intensificarea eforturilor 
pentru soluționarea globală 

a problemelor din Orientul Mijlociu 
Intervenția reprezentantului României la O.N.U.
NAȚIUNILE UNITE 21 (Agerpres). — Consiliul de Securitate 

dezbate în aceste zile, la cererea Iordaniei, situația din teritoriile arabe 
ocupate de Israel in urma războiului din 1967.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor, reprezentantul permanent al 
României la O.N.U., ambasadorul 
Teodor Marinescu, a prezentat în 
fața consiliului poziția, consecventă 
a țării noastre în favoarea soluțio
nării pașnice, prin tratative, a an
samblului problemelor Orientului 
Mijlociu, în vederea instaurării unei 
păci juste și durabile în această 
regiune a lumii.

în context, vorbitorul a subliniat 
că România a considerat întotdeau
na că actele și măsurile tinzînd să 
modifice statutul teritoriilor ocu
pate au un caracter ilegal, sînt in
compatibile cu obligațiile care de
curg din Carta O.N.U. și dreptul 
internațional, contravin prevederi
lor rezoluțiilor Adunării Generale 
a O.N.U. și Consiliului de Securitate. 
S-a subliniat că, în interesul creării 
unui climat de încredere, al instau
rării păcii și colaborării în zonă, 
este necesar ca Israelul să înceteze 
asemenea practici, care nu pot decit 
să agraveze problemele acute exis
tente în regiune și să genereze noi 
complicații și obstacole în calea 
unei reglementări politice de an
samblu în Orientul Mijlociu.

Amintind că România manifestă o 
preocupare constantă pentru solu
ționarea exclusiv pe cale politică 
a conflictelor și stărilor de tensiune

existente în lume, vorbitorul a ex
pus pe larg poziția de principiu a 
țării noastre cu privire la necesita
tea reglementării pașnice, prin ne
gocieri, a conflictului din Orientul 
Mijlociu ca singura cale capabilă 
să ducă la o pace justă șl trainică 
în această zonă. România s-a pro
nunțat întotdeauna în favoarea unei 
reglementări globale a problemelor 
Orientului Mijlociu, care trebuie 
să aibă la bază retragerea Israelului 
din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, soluționa
rea problemei poporului palestinian 
prin recunoașterea dreptului său 
la autodeterminare, inclusiv la con
stituirea unui stat propriu. inde
pendent — condiție primordială 
pentru rezolvarea conflictului din 
Orientul Mijlociu — asigurarea in
dependenței, suveranității și integri
tății teritoriale a tuturor statelor 
din zonă. în încheiere, ambasado
rul român a subliniat că, în opinia 
țării noastre, în situația actuală 
se impune intensificarea eforturilor 
pentru realizarea unei păci globale, 
pe calea negocierilor, la care tre
buie să participe toate părțile inte
resate, inclusiv poporul palestinian, 
prin reprezentantul său legitim, 
Organizația pentru Eliberarea Pales
tinei.

■■■■■■

Președintele VenezueleiI 
a primit delegația 

parlamentară română
CARACAS 21 (Agerpres). — Luis 

Herrera Campins, președintele Repu
blicii Venezuela, a primit delegația 
Marii Adunări Naționale, oondusă de 
Virgil Teodorescu, vicepreședinte al 
M.A.N., care efectuează o vizită în 
această țară, la invitația parlamen
tului venezuelean.

Cu acest prilej, din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, președin
tele Republicii Socialiste România, au 
fost transmise președintelui Luis 
Herrera Campins un cordial salut, 
urări de progres și bunăstare poporu
lui venezuelean prieten. Mulțumind, 
președintele Venezuelei a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
călduros salut, cele mai sincere urări 
de succes și bunăstare poporului ro
mân prieten.

în cadrul întrevederii a fost relie
fată importanța deosebită a vizitelor 
efectuate în Venezuela de președin
tele Nicolae Ceaușescu în anii 1973 și 
1975, a documentelor semnate cu a- 
ceste prilejuri, precum și necesitatea 
continuării dialogului româno-vene- 
zuelean la nivel înalt. Au fost, tot
odată, subliniate posibilitățile exis
tente pentru amplificarea și inten
sificarea relațiilor de prietenie dintre 
România și Venezuela, în interesul 
celor două popoare, al edificării unei 
noi ordini economice internaționale.

★
De asemenea, delegația M.A.N. s-a 

întîlnit cu Godofredo Gonzalez și 
Carlos Canache Mata, președintele și, 
respectiv, vicepreședintele parlamen
tului venezuelean.

agențiile de presă transmit:
Convorbiri sovieîo-îhai- 

InndSZO. Miercuri> la Moscova au 
avut loc convorbiri între președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Aleksei Kosîghin, și primul ministru 
al Thailandei, Kriangsak Chomanan, 
care se află în vizită oficială în Uniu
nea Sovietică. A avut loc un schimb 
de opinii privind relațiile sovieto- 
thailandeze șl unele aspecte ale ac
tualității internaționale.

0 consfătuire a primilor 
SeCretUri a* comitetelor regionale 
și ai comitetelor Praga și Bratislava 
ale P.C. din Cehoslovacia a avut Ioc 
la Praga, sub președinția lui Gustav 
Husak, secretar general al C.C. al 
P-C.C. Au fost discutate proble
me referitoare la activitatea orga
nelor și organizațiilor de partid pen
tru asigurarea îndeplinirii hotărîrilor 
Congresului al XV-lea al partidului, 
în primul rînd în domeniul econo
miei și vieții interne de partid.

Comunicat comun fran- 
co-iugoslav. Cele douâ tări re* 
levă importanta aplicării în Europa 
a principiilor și prevederilor cuprin
se in Actul final de la Helsinki, pre-- 
cum și importanta desfășurării cu 
succes a reuniunii de la Madrid a 
Conferinței general-europene pentru 
securitate și cooperare, care trebuie 
pregătită cu grijă — se arată în co
municatul dat publicității la sfîrși- 
tul convorbirilor desfășurate la Pa
ris între ministrul de externe fran
cez, Jean-Franțois Poncet, și omo
logul său iugoslav, Iosip Vrhovet. Cei 
doi miniștri au subliniat necesitatea 
ca problemele litigioase dintre state 
să fie rezolvate prin negocieri fără

a se recurge la forță și amestec 
în treburile interne ale altei țări.

Congresul P.C. Domini
can s*a incheiat la Santo Domingo- 
Au fost adoptate statutul și progra
mul partidului. Congresul a ales Co
mitetul Central și celelalte organe 
de conducere. Secretar general al 
partidului a fost reales Narciso Isa 
Conde.

Proiectul tratatului de 
pace egipteano-israelian 3 
fost examinat miercuri de grupul 
parlamentar al Partidului Național 
Democrat (P.N.D.), de guvernămînt, 
din Egipt, reunit în prezenta pre
ședintelui Adunării Poporului. Sophi 
Abou Taleb, si a altor oficialități 
egiptene — anunță agenția M.E.N. 
Totodată. în Knessethul israelian 
(parlament) au continuat miercuri 
dezbaterile pe marginea proiectului 
de tratat.

Președintele O.E.P. la fl’- 
Uer. Yasser Arafat, președintele Co-

mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
a sosit la Alger, unde a fost primit 
de către președintele tării-gazdă. 
Chadli. Bendiedid. anunță agenția 
algeriană de știri „A.P.S.**.

Noul guvern italian con- 
dus de premierul Giulio Andreotti a 
depus miercuri jurămîntul in fața 
președintelui republicii. Alessandro 
Pertini. Alcătuit din reprezentanții a 
trei partide (democrat-crestin. so
cialist-democratic si republican), noul 
cabinet nu are șanse — potrivit 
observatorilor de presă — de a ob
ține votul de învestitură al parlamen
tului.

Ministrul de externe al 
R.P.D. Coreene la Teheran. 
Hă Dam, vicepremier al Consiliului 
Administrativ, ministrul afacerilor 
externe al R.P.D. Coreene, și-a în
cheiat vizita în Iran în calitate de 
trimis special al președintelui Kim 
Ir Sen. unde a avut o întrevedere 
cu premierul iranian. Mehdi Bazar
gan.

Conferința ministeriala a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Africa

RABAT 21 (Agerpres). — In capi
tala Marocului s-au deschis lucrările 
celei de-a V-a conferințe ministeria
le a Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Africa (C.E.A.).

Participă reprezentanți din 48 de 
state de pe continent, ai organizații
lor specializate ale O.N.U.. observa-

Noi și ample perspective relațiilor 
dintre România și Grecia

tori din numeroase țări ale lumii. în
tre care și țara noastră.

în ședința de deschidere, ministrul 
marocan al industriei și comerțului, 
Abdelkamel Reghaye, a dat citire 
mesajului adresat sesiunii de regele 
Hassan II. in care este subliniată 
necesitatea stabilirii unei noi ordini 
economice internaționale. Actuala 
reuniune este chemată să dezbată 
importante probleme vizînd dezvol
tarea continentului : procesul de dez
voltare și problemele de perspectivă 
ale Africii în cadrai celui de-al tre
ilea deceniu al Națiunilor Unite pen
tru dezvoltare ; alimentația si agri
cultura in Africa si. în special. „Pla
nul alimentar regional african** ; A- 
frica și negocierile internaționale, 
cooperarea și integrarea regională, 
cooperarea tehnică și economică în
tre țările în curs de dezvoltare.

Convorbiri economice româno-britanice
LONDRA 21 (Agerpres). — Tova

rășul Paul Niculescu, vieeprim-mi- 
nistru al guvernului, ministrul finan
țelor. aflat in vizită la Londra, la in
vitația guvernului britanic, s-a întîl
nit marți cu John Smith, ministrul 
comerțului, șl Gerald Kaufman, mi
nistru de stat la Ministerul Indus
triei.

Cu acest prilej, au fost discutate

aspecte ale schimburilor comerciale 
și cooperării în domeniul industriei 
aeronautice și în alte domenii in
dustriale. precum și posibilitățile de 
dezvoltare a raporturilor economice 
dintre cele două țări. Au participat 
Gheorghe Boldur, adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, și Pretor Popa, ambasadorul 
României la Londra.

SPRE AȘEZAREA PE BAZE ECHITABILE 

A COMERȚULUI MONDIAL

Un prim pas... 
și se așteaptă următorii

Așadar, țările dezvoltate si cele 
în curs de dezvoltare au reușit — 
după doi ani de negocieri desfășu
rate. la Geneva. în cadrul Confe
rinței Națiunilor Unite pentru Co
merț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.)
— să ajungă la un acord asupra 
„elementelor fundamentale** ale 
Fondului comun de stabilizare a 
prețurilor la materiile prime.

Cercurile diplomatice din Geneva 
nu iși ascund satisfacția fată de 
consensul la care s-a ajuns, dată 
fiind importanta deosebită pe care 
o prezintă această problemă. Intr-a
devăr. nu este vorba de a consti
tui un fond oarecare si nici de di
mensiunile lui (în final. 6 miliarde 
dolari), ci de a crea „o entitate 
nouă**, un element-cheie al Pro
gramului integrat pentru produsele 
de bază, în care țările în curs de 
dezvoltare și-au 
pus mari speran
țe. Acest pro
gram — adoptat 
la ultima sesiune 
a U.N.C.T.A.D., 
de la Nairobi — 
urmărește să dea 
un impuls efortu
rilor de dezvol
tare ale țărilor 
rămase in urmă.

Este știut că, 
pe piața mate
riilor prime, au 
loc frecvente fluctuații de pre
turi, adesea cu consecințe ca
tastrofale. Ele afectează cel mai 
mult țările in curs de dezvoltare, 
deoarece pentru imensa majoritate 
a acestor state cvasitotalitatea ve
niturilor lor in devize provin din 
exportul de materii prime. Este 
deci lesne de înțeles că eliminarea 
acestor fluctuații ar duce la spo
rirea capacității țărilor sărace in 
lupta împotriva subdezvoltării, pen
tru lichidarea uriașelor decalaje 
economice care le separă de țările 
bogate. Iată rațiunile in baza cărora 
statele în curs de dezvoltare au 
apreciat Programul integrat pentru 
produsele de bază drept un impor
tant instrument in edificarea noii 
ordini economice internaționale.

Fondul comun prezintă un inte
res deosebit și pentru țările dez
voltate. căci problema stabilizării 
preturilor — predominantă in ne
gocierile dintre producători si con
sumatori — devine tot mai mult o 
problemă a rezervelor de materii 
prime. După cum se știe, menține
rea vreme îndelungată a unor pre
turi scăzute a stimulat creșterea 
vertiginoasă nu numai a consumu
lui. dar și a risipei de resurse na
turale. După statisticile O.N.U.. ță
rile dezvoltate irosesc anual o can
titate de materii prime echivalentă 
cu aceea pe care o folosesc în sco
puri utile două treimi din lumea să
racă. însumînd circa 2 miliarde de 
oameni. Dar și mai grav este faptul 
că. atît timp cît prețul unei mate
rii prime este inferior cheltuielilor 
necesare compensării sau înlocuirii 
ei. materia primă respectivă tinde 
să se epuizeze, cu toate consecin
țele ce decurg de aici asupra tutu
ror statelor, inclusiv a celor dezvol
tate. Cu alte cuvinte, fondul comun
— ca si programul integrat. în an
samblu — urmărește o reglemen
tare. reciproc avantajoasă, a comer
țului internațional cu produse de 
bază.

Pe această cale au fost realizate 
unele progrese. Potrivit textului

Acordul asupra „elemen
telor fundamentale" ale 
Fondului comun de stabi
lizare a prețurilor mate

riilor prime

adoptat de cele peste 100 de state 
participante la tratativele de la Ge
neva, intre care și România, fondul 
comun amintit va fi constituit din 
două „ghișee**. Primul, dispunind 
de o sumă de 400 milioane dolari, 
este destinat finanțării „stocurilor 
regulatorii**, menite să stabilizeze 
prețurile la 18 produse de bază, 
considerate vitale pentru dezvol
tarea țărilor rămase în urmă. Al 
doilea, dotat cu 350 milioane de 
dolari, va contribui la realiza
rea unor obiective, altele decit 
stabilizarea prețurilor, cum sînt : 
diversificarea activității economice 
si creșterea productivității muncii 
în țările „lumii a treia". Principala 
sursă de finanțare a fondului co
mun sînt contribuțiile directe ale 
guvernelor (fiecare stat membru 
aducînd un milion de dolari), la 

care se adaugă 
cotizațiile volun
tare și garanțiile 
subscrise de ță
rile semnatare 
ale acordului. în 
ce privește ges
tiunea fondului, 
țările în curs de 
dezvoltare dispun 
de cel mai mare 
număr de voturi 
(47 la sută, fată 
de 42 la sută cît 
revin țărilor dez

voltate nesocialiste).
Prin acordul realizat la Geneva, 

fondul comun nu a văzut totuși lu
mina zilei. întrucît nu s-a conve
nit. deocamdată, decit asupra „ele
mentelor fundamentale" ale aces
tuia. O altă rundă de nego
cieri a fost prevăzută pentru șfîrsi- 
tul anului, in vederea elaborării sta
tutului noii bănci a materiilor pri
me. Judecind după rezervele expri
mate de unele țări fată de preve
derile acordului, viitoarele nego
cieri nu vor fi nici ușoare, nici de 
scurtă durată, insă, cum spune un 
vechi proverb, chiar si drumul cel 
mai lung începe cu primul pas. El 
a fost făcut, dar este necesar să fie 
urmat de alții, pentru a se alunge 
la soluționarea integrală a acutei 
probleme a materiilor prime. A- 
ceasta reclamă in continuare efor
turi si voință de Înțelegere din par
tea tuturor statelor.

România socialistă, ea însăși tară 
în curs de dezvoltare, acordă o 
atenție deosebită așezării pe baze 
echitabile si stabile a comerțului 
international Cu materii prime, ca o 
componentă esențială a noii ordini 
economice mondiale. In acest sens, 
tara noastră se pronunță pentru 
stabilirea unui raport just, funda
mentat economic, intre preturile 
materiilor prime si cele ale produ
selor industriale, care să favorizeze 
dezvoltarea țărilor producătoare de 
materii prime si. în același timp, să 
asigure venituri rationale producă
torilor industriali. Totodată. Româ
nia subliniază necesitatea de a se 
asigura accesul tuturor țărilor la 
materiile prime si sursele de ener
gie, după cum trebuie asigurat ac
cesul tuturor statelor la cuceririle 
științei si tehnicii moderne. în 
acest spirit acționează tara noastră 
in vederea soluționării echitabile a 
problemei materiilor prime, cores
punzător intereselor dczvoltări^’J.' '■ 
cărei națiuni, ale progresului & •*
ral. Gh. CERCEEESCU

Relațiile de prietenie și colaborare 
româno-elene, cultivate cu multă 
grijă de cele două popoare, au pri
mit zilele acestea un nou și puternic 
impuls. Este o convingere unanim 
împărtășită că vizita întreprinsă 
la București, la invitația președin
telui Nicolae Ceaușescu și a primului 
ministru al guvernului român. Manea 
Mănescu, de către premierul Constan
tin Caramanlis, convorbirile purtate 
cu acest prilej — continuind suita in- 
tilnirilor la nivel înalt, tot mai frec
vente in ultimii ani — au conferit 
colaborării reciproce un conținut și 
mai bogat, i-au deschis orizonturi noi. 
Exprimînd satisfacția întregului nos
tru popor față de rezultatele fructu
oase ale vizitei, Comitetul Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R. a dat o 
înaltă apreciere convorbirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și pre
mierul Constantin Caramanlis, în
cheiate cu deplin succes. în acest 
sens, Comitetul Politic Executiv a 
subliniat că noul dialog româno-elen 
reprezintă un „moment important in 
extinderea colaborării multilaterale 
dintre România și Grecia, care re
confirmă hotărîrea ambelor părți de 
a amplifica și aprofunda relațiile 
tradiționale de bună vecinătate și co
operare dintre cele două popoare ce 
trăiesc in același spațiu geografic, 
animate de sentimente de prietenie 
și respect reciproc".

Și-a găsit astfel din nou confirmare 
rodnicia principiilor deplinei egalități 
in drepturi, respectului independentei 
și suveranității naționale, neameste
cului în treburile interne, avantajului 
reciproc, așezate la temelia relațiilor 
dintre România și Grecia, relații pri
etenești. netulburate de nici un dife
rend. In cursul convorbirilor a fost 
evidențiată cu deplin temei, așa cum 
se menționează in Comunicatul co
mun, evoluția marcantă pe care 
a cunoscut-o colaborarea româno- 
elenă, ca rezultat al transpune
rii în viață a înțelegerilor con
venite cu prilejul convorbirilor 
precedente, de la București și Atena. 
Intr-adevăr. în răstimpul scurt de la 
aceste întîlrfiri. colaborarea economi
că s-a dezvoltat într-un ritm intens, 
semnificativă fiind în această privin
ță dublarea in ultimii patru ani a 
volumului schimburilor comerciale. 
S-a dezvoltat totodată conlucrarea pe 
tărîm industrial si tehnico-stiințific. 
Deosebit de intense au devenit schim
burile culturale. Extinderea relațiilor

bilaterale în cele mai diverse dome
nii iși găsește expresie in încheierea, 
în ultimii patru ani, a-14 acorduri in
tre țările noastre. '

Această evoluție pune în evidență 
odată in plus adevărul că deosebirile 
de sistem social, apartenența la alian
țe diferite nu pot constitui un im
pediment în calea dezvoltării unei 
rodnice colaborări intre state, atunci 
cind factorii politici țin seama de vo
ința popoarelor, de cerințele aprofun
dării destinderii și consolidării păcii.

Relevind cursul mereu ascendent al 
conlucrării între țările noastre, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU arăta în 
toastul rostit la dejunul oferit in 
cinstea oaspetelui : „Apreciez în mod 
deosebit vizita dumneavoastră, con
vorbirile de pînă acum. Sînt convins 
că rezultatele vizitei se vor reflecta 
pozitiv în dezvoltarea relațiilor româ
no-elene în toate domeniile". La rîn
dul său. premierul CONSTANTIN 
CARAMANLIS declara: „Doresc să 
fac și eu constatarea că întilnirea pe 
care am avut-o cu domnul președinte 
va constitui o etapă în dezvoltarea pe 
mai departe a colaborării și priete
niei dintre cele două țări ale noas
tre. De asemenea, va contribui la în
tărirea securității și a calmului în re
giunea balcanică".

In acest spirit, convorbirile prile
juite de primirea de către președin
tele Nicolae Ceaușescu a premierului 
Constantin Caramanlis au dat expre
sie voinței comune de a acționa pen
tru intensificarea colaborării dintre 
țările noastre în sfera producției ma
teriale. fiind adoptate hotărîri și mă
suri privind folosirea mai deplină a 
posibilităților crescînde oferite de 
economiile celor două țări în ce pri
vește extinderea cooperării în pro
ducție, îndeosebi în domeniul petro
lului, electrotehnicii și agriculturii, 
creșterea și diversificarea schimbu
rilor comerciale. Totodată, va cu
noaște o nouă extindere colaborarea 
pe tărîmul științei și tehnologiei. în- 
vătămintului și culturii, ca și în alte 
sfere de activitate de interes reci
proc. •

Schimbul de păreri asupra proble
maticii internaționale a pus din nou 
în evidentă convergența punctelor de 
vedere ale celor două țări, ceea ce 
este de natură să stimuleze dezvolta
rea conlucrării lor pe arena mondia
lă. Pornind de la interesele de pace 
si colaborare ale popoarelor lor, 
România și Grecia și-au reafir

mat hotărîrea de a acționa* cu 
eforturi sporite pentru întărirea pro
cesului de destindere în lume. In 
acest cadru a fost din nou reliefată 
importanta Conferinței pentru secu
ritate și cooperare în Europa, subli- 
niindu-se necesitatea intensificării 
eforturilor pentru transpunerea in 
viață a prevederilor Actului final de 
la Helsinki. O deosebită însemnătate 
are pe această linie viitoarea reuniu
ne de la Madrid, menită să marche
ze, prin măsurile ce le va adopta, o 
etapă importantă în procesul de edi
ficare a securității europene.

După cum este și firesc, în cadrul 
schimbului de vederi, o atenție deo
sebită a fost acordată colaborării in 
Balcani, știut fiind că, atît România, 
cît și Grecia, ca țări situate în această 
zonă, acționează pentru statornicirea 
unui climat de bună vecinătate, de 
pace și conlucrare între toate statele 
regiunii. în acest sens a fost subli
niată necesitatea, relevată și în Co
municatul comun, de a se între
prinde noi acțiuni pentru pro
movarea înțelegerii și colaborării, atît 
bilaterale cît și multilaterale, intre 
statele balcanice, astfel ca popoarele 
respective să-și poată consacra efor
turile și resursele dezvoltării econo
mice și sociale, progresului lor, să 
trăiască in bună înțelegere și respect 
reciproc.

Ca una din caracteristicile schim
bului de păreri în această problemă, 
s-a reliefat ideea fundamentală că 
țările noastre concep colaborarea 
balcanică nu ca o tendință de bloc, 
nu in detrimentul altor state, ci, 
dimpotrivă, ca un factor de natură 
să faciliteze promovarea de către ță
rile din zonă a propriilor interese, 
să consolideze dezvoltarea lor inde
pendentă, ca o contribuție efectivă, 
practică, la înfăptuirea obiectivelor 
securității pe continentul european, 
în folosul păcii generale.

Fără îndoială, o influență pozitivă 
ar exercita asupra colaborării în Bal
cani soluționarea justă, prin tratative, 
a problemei cipriote, astfel incit să 
se asigure conviețuirea pașnică a ce
lor două comunități, unitatea și in
dependența Republicii Cipru, impu- 
nindu-se în acest sens reluarea cît 
mai grabnică a negocierilor interco- 
munitare, sub auspiciile Națiunilor 
Unite.

Convorbirile de la București au pus 
in evidență preocuparea celor două 
țări în legătură cu apariția unor noi

focare de tensiune și conflict în dife
rite regiuni ale globului, subliniin- 
du-se imperativul renunțării la poli
tica de forță și de amenințare cu 
forța în raporturile dintre state, al 
soluționării oricăror probleme diver
gente. exclusiv pe cale pașnică, la 
masa tratativelor.

în acest spirit a fost analizată și si
tuația din Orientul Mijlociu, zonă din 
vecinătatea țărilor noastre, subllniin- 
du-se necesitatea continuării efortu
rilor în vederea găsirii unei soluții 
globale, care să ducă la retragerea 
Israelului din teritoriile arabe ocu
pate în urma războiului din 1967, la 
rezolvarea problemei poporului pa
lestinian, pe baza dreptului său ia 
autodeterminare, inclusiv la consti
tuirea unui stat de sine stătător, la 
asigurarea independenței și integri
tății tuturor statelor din zonă.

Convorbirile au dat totodată expre
sie îngrijorării celor două popoare 
fată de continuarea cursei înarmări
lor. ambele țări fiind de acord asu
pra necesității de a se trece cit mai 
curînd posibil la măsuri efective de 
dezarmare generală, atit în domeniul 
convențional, cit și in cel nuclear, 
fiind evident că echilibrul existent, 
securitatea și independența statelor 
se pot menține nu prin sporirea arse
nalelor militare, ci prin reducerea lor.

Pronunțîndu-se pentru lichidarea 
subdezvoltării și făurirea unei noi or
dini economice, pentru sporirea rolu
lui O.N.U., România și Grecia au sub
liniat și cu acest prilej cerința im
perioasă a democratizării vieții inter
naționale. a participării tuturor sta
telor. indiferent de mărime și sistem 
social, la soluționarea problemelor 
majore ale lumii contemporane. în 
consens cu năzuințele tuturor po
poarelor. un rol deosebit revenind în 
acest sens țărilor mici și mijlocii, ță
rilor în curs de dezvoltare, statelor 
nealiniate, care sînt cele mai intere
sate în edificarea unei lumi mai 
drepte, bazată pe deplină egalitate în 
drepturi.

Exprimîndu,-și satisfacția pentru 
rezultatele fructuoase ale noului dia
log la nivel înalt româno-elen. opinia 
publică din țara noastră nutrește con
vingerea că relațiile de conlucrare 
dintee popoarele noastre se vor dez
volta și mai mult. în interesul re
ciproc. al păcii si înțelegerii în Bal
cani. ca si pe ansamblul continentu
lui european.

AI. CAMPEANU
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Dejucarea unui plan terorist 
în R. F. G.

BONN 21 (Agerpres). — 
Purtătorul de cuvînt al par
chetului federal din R.F. 
Germania a anunțat că 
procuratura vest-germană 
va întreprinde o anchetă a- 
supra planului pus la cale 
de un grup de cinci mem
bri ai unei formațiuni neo
naziste privind răpirea și 
asasinarea fostului cance
lar Willy Brandt, președin
tele P.S.D. Se urmărea, tot
odată, sechestrarea lui Kurt 
Rebmann, procurorul gene
ral federal, care ulterior 
urma să fie eliberat in

schimbul punerii în liberta
te a unor extremiști aflati 
în închisoare — relatează 
agenția D.P.A., citind ziarul 
vest-german „Bild".

Proiectul teroriștilor a 
fost dezvăluit odată cu a- 
restarea a doi dintre cei 
cinci suspecți.

Agenția France Presse 
notează faptul că, în ulti
mul timp, s-a semnalat o 
intensificare a activității 
extremiștilor neonaziști, 
care impută fostului can
celar politica sa de destin
dere.
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Prelungirea fenomenelor de recesiune din econo
miile țărilor membre ale Comunității Economice 
Europene a dat noi dimensiuni șomajului, care a 
devenit problema cea mai preocupantă in perime
trul „celor nouă“ — se arată in ultimul raport al 
Comisiei C.E.E., publicat recent la Bruxelles. Nu
mărul celor fără de lucru este de 6,5 milioane, adică 
5,4 la sută din forța de muncă activă a „celor nouă", 
față de 4,8 la sută cit era cu un an in urmă. Cele mai 
afectate de șomaj sint unele sectoare tradiționale 
(siderurgie, construcții navale) care traversează in 
prezent cea mai puternică criză din istoria lor. Cu
loarea neagră din graficul de mai sus, reprodus din 
ziarul vest-german „FRANKFURTER RUND- 
SCHAU“, indică zonele cu cel mai mare procent 
de șomeri.

Recolta mondială de griu 
a bătut anul trecut toate 
recordurile, totalizind 440.1 
milioane tone, față de 375,5 
fnilioane tone, in 1977, re
levă un raport al Consiliu
lui internațional al griului, 
dat publicității la Londra.

Se precizează că stocurile 
mondiale de griu au tota
lizat 84 milioane tone, față 
de 80 milioane tone în 1977. 
Se apreciază că, in an
samblu, ' și anul acesta 
există perspective pentru 
obținerea unor recolte bune 
de griu.

Naveta spațială „Columbia" 
în drum spre Cape Canaveral

WASHINGTON 21 (Ager
pres). — Naveta spațială 
americană „Columbia" a 
efectuat, marți, prima 
etapă a călătoriei sale din 
California in Florida, fiind 
transportată de un „Boeing 
747" de la baza aeriană Ed
wards, din California, la 
San Antonio, in Texas, fără 
cele două escale progra
mate inițial. De aici, ea va 
fi transportată la Cape Ca
naveral, in Florida.

Transportarea navetei 
spațiale a fost aminatâ 
timp de peste o săptămână,

inițial din cauza unor de
fecțiuni tehnice la scutul 
termic, iar incepind de sim- 
bătă, din cauza condițiilor 
meteorologice nefavorabile. 
Înainte de a se angaja in 
călătoria spre Florida, cu
plul „Boeing 747“ — „Co
lumbia" a făcut un zbor de 
încercare de 55 de minute, 
in zona bazei aeriene Ed
wards.

Primul zbor spațial al 
navetei „Columbia" este 
programat pentru 9 noiem
brie.
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