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O preocupare acută pe plan mondial, Deplina
o cerință esențială pentru dezvoltarea

economiei naționale, pentru progresul țării
4

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretarul federal pentru comerțul exterior
din R. S. F. Iugoslavia

RESURSELE PETROLIERE rezultatele vizitei

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, mier
curi, pe Metod Rotar, secretar fede
ral pentru comerțul exterior, pre
ședintele părții iugoslave în Comisia 
mixtă româno-iugoslavă de colabo
rare economică, care a participat la 
lucrările celei de-a Xl-a sesiuni a 
comisiei.

La primire a luat parte tovarășul 
Virgil Trofin, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții ro_- 
mâne in comisie.

Au fost de față Nicolae Mihai, am
basadorul României la Belgrad, și 
Trifun Nikolici, ambasadorul Iugo
slaviei la București.

Oaspetele a adresat, cu acest pri
lej, tovarășului 
cald salut din

Nicolae Ceaușescu un 
partea tovarășului

Iosip Broz Tito, președintele Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, președintele Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Iosip Broz Tito salutul 
său călduros și cele mai bune urări.

în cadrul întrevederii s-a reliefat 
cu deosebită satisfacție faptul că ra
porturile de prietenie, colaborare și 
bună vecinătate dintre țările, parti
dele-și popoarele noastre urmează un 
curs ascendent, pe multiple planuri, 
în spiritul prieteniei tradiționale din
tre cele două țări și popoare, in con
cordanță cu înțelegerile stabilite cu 
prilejul intîlnirilor dintre conducă
torii de partid și de stat ai Româ
niei și Iugoslaviei, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Iosip Broz Tito. S-au

evidențiat rezultatele pozitive obți
nute în domeniul colaborării și co
operării economice și tehnico-știin- 
țifice, al schimburilor de mărfuri, a- 
preciindu-se, în context, rolul sporit 
ce revine și în viitor Comisiei mixte 
în promovarea tot mai intensă a 
conlucrării româno-iugoslave și pu
nerea in valoare a largilor posibili
tăți existente în acest sens.

De ambele părți a fost exprimată 
hotărîrea de a se acționa în conti
nuare pentru extinderea ariei de co
operare bilaterală și specializare in 
producție, identificarea unor noi for
me și modalități de conlucrare, în in
teresul accelerării construcției socia
liste în România și Iugoslavia, cau
zei generale a socialismului și păcii.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Ambasadorul R. P. Polone
Republicii Socialiste

FERM ECONOMISITE, RATIONAL GOSPODĂRITE 
a devenit insuficientă. Ca urmare, 
concomitent cu exploatarea resurse
lor proprii de țiței, România este 
nevoită să importe, an de an, canti
tăți substanțiale de petrol. Practic, 
în prezent, pentru satisfacerea nevoi
lor economiei noastre, importăm o 
cantitate de petrol mai mare decît 
producția internă.

Este bine cunoscut că, în condițiile 
crizei energetice mondiale actuale, 
importul de petrol ridică probleme 
serioase, impunind un efort financiar 
important din partea statului nostru. 
Numai in ultimii opt ani prețurile la 
petrol au crescut de peste șapte ori 
și tind să sporească în continuare. 
Iar la ora actuală se știe că pe piața 
mondială cererea de petrol depășește 
(cu circa 150 milioane tone) oferta. 
Este evident că și efortul statului 
nostru pentru asigurarea necesităților 
de țiței din import este deosebit de 
mare. în general, România importă 
cantitățile de țiței necesare din țări 
in curs de dezvoltare, sub diferite for
me convenite cu acestea, în contex
tul general al relațiilor internațio
nale de cooperare și colaborare eco
nomică. în scopul asigurării resur
selor de petrol ce-i sint necesa
re, România a participat și par
ticipă la o serie de acțiuni de co
operare, sub diferite forme, în do
meniul petrolier, cu parteneri din 
peste 20 de țări, în marea lor majo
ritate țări în curs de dezvoltare — 
unele situate la mari distanțe geo
grafice. La aceste condiții se adaugă 
faptul că în cadrul schimburilor eco
nomice — tot mai largi și diversifi
cate — pe care le are cu U.R.S.S. si 
cu. .celelalte state spcialiste din Eu
ropa, România nu primește petrol la 
importurile din aceste țări.

Ținînd seama de resursele limitate 
de petrol de care dispunem, de efor
tul deosebit pe care îl face țara noas
tră pentru acoperirea din import a 
necesităților economiei, conducerea 
partidului și statului nostru a în
treprins în ultimii ani un ansamblu 

• de măsuri pentru valorificarea su
perioară și economisirea acestei pre
țioase materii prime. Congresul a) 
X-lea și al XI-lea ale partidului, pro
gramele elaborate de Comitetul Cen
tral, inclusiv Programul suplimentar 
de dezvoltare a economiei naționale 
adoptat de Conferința Națională din 
1977 au stabilit măsuri ferme și cu
prinzătoare în această direcție. încă 
înainte de declanșarea crizei energe
tice mondiale, conducerea partidului 
nostru a stabilit un program amplu 
privind economisirea și valorificarea 
superioară a petrolului, a resurselor 
energetice in general. în acest sens 
s-a acționat permanent pentru dimi
nuarea consumului de hidrocarburi 
în producția de energie electrică și 
orientarea acestora spre chimizare. 
Concludent în acest sens este faptul 
că în cincinalul actual întregul spor 
al producției de energie electrică este 
realizat. în centrale hidro și pe căr
buni, producția centralelor electrice

președintelui 
Nicolae

Președintele
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, miercuri, pe Wladyslaw 
Wojtasik, ambasadorul Republicii

Populare Polone la București, în vi
zită de rămas bun, cu prilejul înche
ierii misiunii acestuia în țara 
noastră.

Cu acest prilej, a avut loc 
vorbire, care s-a desfășurat 
atmosferă caldă, prietenească.

o con- 
într-o

Se afirmă, pe bună dreptate, că 
dezvoltarea industrială a lumii con
temporane nu poate fi concepută in 
absența petrolului. Ca resursă ener
getică și materie primă de bază, pe
trolul a constituit și constituie unul 

. din factorii hotărîtori ai dezvoltării 
și modernizării industriei, ai progre- 

, sului economic general. Experiența a 
numeroase țări, intre care și Româ
nia, dovedește că, odată cu trece
rea la chimizarea petrolului și a- 
pariția petrochimiei, industrializarea 
și creșterea economică in ansamblu 
au cunoscut un nou și puternic im
puls.

După cum se știe, industria petro
lului s-a afirmat ca o ramură de 
prestigiu a economiei românești. Sta
tistica internațională, istoria petrolu
lui situează România in rindul țări
lor care au desfășurat activități ae 
pionierat în acest domeniu (exploa
tarea propriu-zisă a petrolului a în
ceput la noi în 1857), ani în șir țara 
noastră aflindu-se printre principalii 
producători de petrol din lume. Ast
fel, in anul 1937 România se afla pe 
locul al cincilea in lume, cu o pro
ducție de circa 7.2 milioane tone de 
petrol. Exista, așadar, și înainte, o 
preocupare pentru creșterea produc
ției de petrol, dar despre o exploatare 
și valorificare rațională a zăcăminte
lor de țiței era greu de vorbit.

O politică cu adevărat științifică 
în domeniul extracției și prelu
crării petrolului a fost promovată 
numai in anii socialismului. Este 
meritul incontestabil al partidului 
nostru de a fi elaborat și înfăptuit o 
politică riguroasă in domeniul dezvol
tării industriei petroliere, al gospo
dăririi resurselor de hidrocarburi, in 
strinsă corelare cu nevoile concrete ale 
economiei naționale și potențialul re
zervelor de care dispune țara noastră. 
Această politică a dobindit noi dimen
siuni, marcind practic o etapă nouă, 
după Congresul al IX-lea al partidu
lui. cind s-a conturat și închegat un 
program de largă perspectivă pentru 
exploatarea rațională a petrolului, a 
resurselor energetice in general. în 
esență, acest program cuprinde : in
tensificarea lucrărilor geologice in 
vederea creșterii rezervelor de țiței, 
gaz metan ș.a. : punerea in evidență 
a altor resurse energetice ; promova
rea unor tehnologii moderne, efici
ente de creștere a factorului de re
cuperare a țițeiului din zăcăminte ; 
extinderea forajului la mare adînci- 
me : prospectarea platformei conti
nentale românești a Mării Negre ș.a.

Ca rezultat al acestei politici, pro
ducția de petrol a sporit continuu, 
atingind in perioada 1970—1979 o me
die anuală de 13,5—14,5 milioane tone.

Cu toate aceste sporuri, datorită 
creșterii puternice pe care- a cunos
cut-o în ultimii ani consumul de pe
trol, determinată de dezvoltarea ge
nerală a economiei naționale, de a- 
vintul petrochimiei — ramură de ba
ză a industriei românești, care aduce 
o contribuție de seamă la venitul na
țional — producția internă de petrol

pe bază de hidrocarburi scăzînd cu 
10 la sută. în același timp, ca urmare 
a dezvoltării și modernizării indus
triei petrochimice, sporește continuu 
valoarea produselor obținute dintr-o 
tonă de țiței supusă prelucrării și 
chimizării. Numai în perioada 1970— 
1980. această creștere este de peste 
30 la sută.

Valorificarea superioară a petrolu
lui. economisirea severă a combusti
bililor, a resurselor energetice, redu
cerea drastică a consumurilor specifi
ce constituie o problemă fundamen
tală a dezvoltării economico-sociale a 
țării în prezent și în perspectivă. Iată 
de ce tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al partidului, a sub
liniat recent, din nou, cu deosebi
tă tărie, necesitatea de a promova 
permanent „o politică fermă de e- 
conomisire a energiei și materiilor 
prime, orientînd, totodată, eforturile 
spre îmbunătățirea structurii indus
triei noastre, spre dezvoltarea ramu-

Viorel SALAGEAN

Ceaușescu, 
împreună 

cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, 

in Spania
Mesaje adresate 

tovarășului 
Nicolae Ceaușescu
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URMĂRIND APLICAREA LEGII

Membrii conducerii Orchestrei simfonice 
de stat a R. P. D. Coreene

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe membrii conducerii Or
chestrei simfonice de stat a R.P.D. 
Coreene — tovarășii Iun Iăng Hoan, 
vicepreședinte al Uniunii muzicieni
lor din R.P.D. Coreeană, Hoang Su, 
director adjunct al orchestrei, și Ri 
Zin Sun, dirijor, artist emerit — care 
efectuează un turneu în țara noastră.

La primire a luat parte tovarășul 
Miu Dobrescu, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste.

A fost de față Sin In Ha, ambasa
dorul R.P.D. Coreene la București.

Exprimînd vii mulțumiri pentru 
primirea acordată, Iun Iăng Hoan a 
arătat că are deosebita onoare de a 
transmite tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un călduros salut de prie
tenie din partea tovarășului Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al Par
tidului Muncii din Coreea, președin-

tele R.P.D. Coreene. Totodată, el a 
exprimat recunoștința tuturor mem
brilor Orchestrei simfonice coreene 
pentru ospitalitatea de care s-au bu
curat in țara noastră, pentru condi
țiile create de a transmite în Româ
nia socialistă mesajul artistic al po
porului coreean. Oaspeții au împăr
tășit unele impresii din vizita făcută 
în țara noastră, dînd o înaltă apre
ciere succeselor obținute de poporul 
român, sub conducerea P.C.R., _ în 
frunte cu secretarul său general,'în 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspeți să 
transmită tovarășului Kim Ir Sen un 
salut călduros și cele mai bune țirări 
de sănătate și succes.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a ex
primat satisfacția față de prezența 
Orchestrei simfonice coreene în țara 
noastră, apreciind turneul acesteia 
ca o manifestare a prieteniei stator
nicite între țările și popoarele noas
tre. în acest cadru, secretarul gene

impor-ral al partidului a subliniat 
tanța extinderii în continuare a cola
borării culturale româno-coreene în 
ansamblul raporturilor de prietenie 
și solidaritate dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Democrată Coreeană.

în timpul întrevederii au fost evo
cate cu multă plăcere vizita pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au efectuat-o, 
anul trecut, în R.P.D. Coreeană, în
tâlnirile și convorbirile cu tovarășul 
Kim Ir Sen și tovarășa Kim Săng E, 
care au dat un nOu impuls bunelor 
relații de prietenie și rodnică cola
borare dintre partidele, țările și po
poarele noastre.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a a- 
dresat, și cu acest prilej, cele mai 
calde urări de succes poporului co
reean in construcția socialistă, în 
lupta sa justă pentru reunificarea 
pașnică, democratică și independentă 
a patriei.

întrevederea s-a desfășurat lntr-o 
atmosferă de caldă prietenie.

Imagine din Ploieștiul de azi

imjin

oradea Premieră tehnologică
La întreprinderea 

„Sinteza" din Oradea 
a fost pusă in func
țiune, la termenul pla
nificat, prima instala
ție de pentasulfură de 
fosfor din țara noas
tră. Produsul realizat 
se folosește atît ca 
materie primă pentru 
fabricarea insecticide-

lor organofosforice, cît 
și in diferite proceșe 
de producție din alte 
sectoare. Se remarcă 
faptul că utilajele au 
fost executate, in 
marea lor majoritate, 
de întreprinderi spe
cializate din țara 
noastră, iar tehnologia 
adoptată asigură auto-

matizarea completă a 
procesului de produc
ție. Noua instalație 
contribuie la diversifi
carea gamei sorti
mentale de insecticide 
organofosforice și la 
eliminarea totală a 
importurilor unor ase
menea produse.

CU PRIVIRE LA REZOLVAREA
PROPUNERILOR SI CERERILOR OAMENILOR MUNCII

De ce cu sesizarea „la centru66
I

și nu la primăria de peste drum?

«ut*

Oamenii
orașu- 

un suc-

••
Conștiința continuității

spirituale

La Plenara C.C. al P.C.R. din 29 
martie 1979 s-a apreciat că organele 
de partid și de stat, organizațiile de 
masă și obștești au acționat ferm 
pentru traducerea in viață a Hotăririi 
Comitetului Central al partidului din 
martie 1978 și a Legii cu privire la , 
activitatea de rezolvare a propuneri
lor, sesizărilor, reclamațiilor și cere
rilor oamenilor muncii, au întreprins 
numeroase acțiuni eficiente de control 
și îndrumare in unitățile socialiste, 
in comune și orașe, au analizat io 
plenare sau sesiuni activitatea des
fășurată pentru rezolvarea probleme
lor ridicate de cetățeni prin scrisuri 
și audiențe. Este de ințeles că, in a- 
semenea condiții, oamenii se adre
sează in modul cel mai firesc — fie 
cu chestiuni de interes general, fie 
cu altele, de interes personal — or
ganelor de partid și de stat mai a- 
propiate de locui de muncă, de do
miciliul lor, avind certitudinea că 
acestea vor rezolva cazurile ce le cad 
in atribuții și pentru care au com
petentă. în acest context trebuie să 
amintim însă că, din păcate, destul 
de frecvente sint cazurile cind cetă
țenii nu manifestă increderea nece
sară — deși nu ar avea temeiul, deși 
nici măcar nu au încercat să-și solu
ționeze problemele la organele loca
le. desconsiderindu-le ori subapre- 
ciindu-le. Li se pare că sint mai 
multe șanse dacă trimit scrisori direct 
,.la București" — ceea ce se în- 
tîmplă, uneori, și pentru că la. au
diențe, sau cu alte prilejuri, nu li se 
dau răspunsuri precise, nu sint aju
tați să înțeleagă de ce o situație sau 
alta nu iși poate găsi soluția pe loc. 
Aceasta provoacă aglomerări artifi-

ciale și, oricită solicitudine s-ar ma
nifesta. se creează obiectiv greutăți, 
intirzieri in rezolvarea unor sesizări. 
Or, este o realitate incontestabilă că 
marea majoritate a organelor locale 
— fie că este vorba de conduceri de 
întreprinderi, de sindicate, de primă
rii. de organe locale de partid — so
luționează mereu mai bine, mai efi
cient sesizările și. de aceea, este ne

sate conducerii partidului, analizate 
și soluționate in concordanță cu le
gile țării, cu principiile eticii și echi
tății socialiste, in spiritul grijii față 
de om". De altfel, numeroase organe 
și instituții centrale afectează timp 
prețios (uneori in dauna îndeplinirii 
altor sarcini) și cheltuieli deloc ne
glijabile cercetării cu rigurozitate, la 
fața locului, a scrisorilor din țară.

• Este oare calea pînă la București mai 
scurtă decît pînă la organele locale? • Un 
„termometru" precis al receptivității față de 
solicitările cetățenilor • Aglomerări inutile 

și tergiversări evitabile

cesar ca cetățenii să se adreseze cu 
încredere in primul rind acestora.

Așa cum am arătat, sint încă 
probleme și preocupări ale oameni
lor, care deși iși pot găsi soluționa
rea pe plan local — în comună, oraș 
sau județ — ajung la foruri cen
trale. Cu receptivitate și solicitudine 
sint tratate de către acestea propu
nerile, sesizările, cererile oamenilor 
muncii. După cum este bine cunos
cut, conducerea partidului, personal 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, acordă 
maximă atenție scrisorilor primite, 
urmărind îndeaproape modul lor de 
rezolvare, fapt ilustrat și de rubrica 
permanentă din ziarul nostru — 
„Scrisori ale oamenilor muncii adre-

CE CAUZE GENEREAZĂ APE
LUL LA CENTRU — și nu la orga
nele locale, așa cum ar fi firesc — 
iată tema însemnărilor de față.

...Aprilie 1979. La cooperativa a- 
gricolă din Marotinu, comuna Celaru, 
județul Dolj, ș-a desfășurat aduna
rea generală a organizației de partid. 
Comuniștii au criticat cu asprime 
lipsa de răspundere a președintelui 
cooperativei, Dumitru Stan, în con
ducerea treburilor obștii, rezultatele 
economice slabe, proasta gospodărire 
a unității și neantrenarea la muncă 
a tuturor forțelor, situațiile de inechi
tate create între cooperatori in orga
nizarea și retribuirea muncii. Pe 
bună dreptate a fost criticat și secre-

tarul comitetului comunal de partid 
pentru lipsa de exigență manifestată 
și tolerarea neajunsurilor, de care nu 
era străin, fiind el însuși țăran din' 
acest sat. O adunare cu o temă ne
plăcută dar necesară, soldată cu mă
suri drastice pentru cei doi, ca și 
pentru alte cadre cu funcții de con
ducere in cooperativă. „în adunare 
oamenii n-au spus lucruri noi; ei 
le-au mai semnalat și înainte unor 
activiști de partid ai județului, pre
cum și uniunii județene a cooperati
velor agricole, specialiștilor de la 
direcția agricolă, dar nici unul din 
aceștia nu s-a străduit să aprofun
deze lucrurile, să ajute la rezolva
rea lor — ne-a spus cu amărăciune 
tovarășul Mihai Burcheșin, secretar 
al comitetului județean de partid. 
Cooperatorii s-au adresat atunci U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție și iată-ne 
acum — Ia capătul unei cercetări e- 
fectuate de specialiști veniți de ia 
București, Împreună cu reprezentanți 
ai comitetului județean de partid — 
adoptînd măsuri care ar fi putut și 
ar fi trebuit să fie luate mai demult, 
dacă activiștii noștri și-ar fi făcut 
cu toată răspunderea datoria". De 
aici o primă concluzie: sesizările tre
buie să fie luate in considerație nu 
după luni și luni de zile *— răstimp 
in care, de obicei, oamenii se adre
sează forurilor centrale, văzînd că pe 
plan local nu se dă curs problemelor 
pe care le ridică — ci neîntîrziat, 
fiind antrenați la rezolvarea lor și

Maria BABOIAN
(Continuare in pag. a II-a) ✓
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Producție netă supli
mentară în valoare de 
22 milioane lei.
muncii din industria 
lui Găești au înscris
ces deosebit in graficul între
cerii socialiste, realizînd cu cinci 
zile mai devreme sarcinile pre
văzute pe cinci luni ale anului. 
Prin măsurile aplicate in vederea 
creșterii producției fizice și re
ducerii cheltuielilor materiale se 
va obține o producție netă supli
mentară in valoare de 22 milioa
ne lei. (Gh. Manea).

Noi tipuri de mașini- 
unelte întrePrinderea me* 
canică Cugir, ca urmare a unor 
cercetări proprii sau efectuate în 
colaborare cu diverse instituții 
specializate, au fost realizate noi 
tipuri de mașini-unelte, cum sint 
mașinile de frezat cu consolă, 
mașinile de frezat și mortezat 
roți dințate cilindrice, mași
nile de mortezat frine elec
tromagnetice cu arcuri de fric
țiune. De asemenea, prin asimi
larea în fabricație a unor repere, 
gradul de integrare a unor ti
puri de mașini-unelte a ajuns 
aproape la sută la sută. (Ștefan 
Dinică).

Peste 8 000 kWh eco
nomisiți zilnic. în iudețul 
Mehedinți, 
mice care 
schimburi, 
la orarul 
economisi zilnic între 2 500-3 000 
kWh. în același timp, prin re
distribuirea consumului casnic și 
industrial, pierderile de transport 
și distribuire vor fi diminuate 
zilnic cu aproape 5 000 kWh. în 
acest fel, la nivelul județului se 
va obține în fiecare zi o econo
mie de peste 8 000 kWh. (Virgi- 
liu Tătaru).

Festival de satiră și 
Umor ora?u' Băilești s-a
desfășurat prima ediție a Festi
valului și concursului interjude- 
țean de satiră și umor. Desfă
șurată în cadrul Festivalului na
țional „Cîntarea României", a- 
ceastă amplă manifestare cultu- 
ral-artistică a reunit pe scena 
de concurs autori și interpreți 
de lucrări satirice și umoristice 
din numeroase localități ale 
tării. (Nicolae Băbălău).

în unitățile econo- 
lucrează 
în 
de

urma 
vară,

în două 
trecerii 

se vor

Stind și judecind 
bine, vom recunoaște 
cit de mult intră in 
formațiunea noastră 
valorile clasice. Con
știința continuității 
spirituale nu poate fi 
concepută fără perma
nența lor, de unde 
funcția activă ce li se 
consacră in ansamblul 
culturii socialiste. .4- 
tunci cind Emmescu, 
Brâncuși, Enescu și 
alți exponenți ai ge
niului national vor fi 
invocați în dialogul 
curent, așa cum zilnic 
vorbim de lumină, 
frumusețe și cîntec, se 
va putea aprecia efec
tul a ceea ce, acum un 
veac, Poetul înțelegea 
prin „răscolirea" crea
toare. Nu mai trebuie 
repetat că pentru cul
tură, in sens major, 
contează răspunsurile 
profunde, ritmurile 
semnificative din lite
ratură și artă, atitudi
nile existențiale și mai 
ales modul particular 
al fiecărei națiuni de 
a rosti observații fun
damentale. Din per
spective ca acestea, in
teresul pentru modele
le clasice nu ține doar 
de rațiuni de echili
bru, de măsură și cla
ritate. ci și de aspira
ția de a înțelege lucid 
prezentul. Superba fan
tezie a Heladei, care a 
oferit umanității gin- 
ditoare pe Prometeu, 
nobită figură de revol
tat, sau pe obstinatul 
Sisyf, cel hotărit să 
opună destinului un 
antidestin, binemerită 
atenția mileniilor. In
tre constructorii Par- 
thenonului și astronau- 
ții erei atomice există 
puncte de contact mai 
multe decît s-ar părea. 
Aceeași inclinare spre 
monumental la unii și 
la alții, traducînd în 
forme diverse aspira
ția spre grandios. A- 
ceeași sete de absolut, 
la unii orientată spre 
mituri, la ceilalți spri- 
jinindu-se pe rațiune. 
Evident, în cadrul cui-

turii naționale, con
tactele cu valorile cla
sice implică o afectivi
tate de nuanță specia
lă. care ne face 
părtași perpetui la 
toate momentele afir
mării noastre ca popor 
cu individualitate pro
prie. Trăind în pre
zent,- trăim sufletește 
pe toată întinderea is
toriei, cu acel senti
ment de participare 
care ne face contem
porani și asociați atit 
marilor exponenți ai 
destinelor noastre ca 
popor, cit și creatori-

de Constantin 
CIOPRAGA

lor in ordine spiritua
lă. Așa au gindit, la 
rindul lor, înaintașii 
— ideea de continui
tate in istorie nepu- 
tind fi izolată de cea 
de continuitate in cul
tură, de aici imperati
vul aprofundării aces
tora. Relieful armonios 
al patriei, munții, spa
tiile deschise ne mo
delează intr-un anu
mit fel ; reliefurile 
culturii întregesc in 
alt chip fizionomia 
noastră in mers, căci 
cronicarii de acum trei 
veacuri 
preună 
Blaga, 
ceilalți 
inței comunității, dez- 
văluindu-i adîncurile.

Afirmată după acu
mulări și experiențe 
cărturărești, rostirea 
frumoasă, cea cu vir
tuți literare, reprezin
tă la marii cronicari 
moldoveni o atitudine 
implicind in forme 
limpezi ideea de spe
cific românesc in ra
port cu alte popoare. 
Cind, de pildă, 
Costin constată că 
șaptesprezecelea ■, 
e unul 
vremi", 
merg în

lucrează im- 
cu Sadoveanu,
Rebreanu și 

asupra conști-

Miron 
! al 
veac 

de „cumplite 
argumentele 

pas cu o con-

patetică. Miron 
(observă N. 

„este mai tot- 
înduioșat; el

știință 
Costin 
Iorga) 
deauna 
se simte dator, aproa
pe, să se înduioșeze...". 
Cine vrea să descifre
ze corect, din perspec
tive coerente, particu
laritățile acestei etape, 
va distinge un secol 
al șaptesprezecelea ro
mânesc receptiv la 
ecourile renascentiste, 
sprijinindu-se pe zidi
tori care, între Orient 
și Occident, se simt 
înrădăcinați puternic 
in solul natal. Fapte 
din care decurg un 
ethos și un umanism 
românesc, dimensiuni 
cărora timpul le im
primă vibrații tulbură
toare, sint multiple. 
Lecturile temeinice din 
cronici au putut în
druma pe Eminescu 
spre un trecut ce se 
c uvenea „retrăit" afec
tiv pină in depărtări 
milenare, la obirșiile 
daco-romane. Eroicul 
și dramaticul au putut 
constitui pentru poetul 
Scrisorilor motive pen
tru o filozofie a isto
riei îmbibată de gravi
tate și melancolie ; 
similitudinile de 
litate dintre 
Costin și finalul 
plului Memento 
ne pun in fața 
consonanțe de adinci- 
me. Nu relatarea fap
telor in sine, ci medi
tația pe marginea is
toriei, profilurile e- 
xemplare, aliajul de 
rațiune și patetism 
comprimat — caracte
ristice lui Costin — 
vor găsi audientă în 
scrisul lui Sadoveanu. 
La Kogălniceanu, He- 
liade, Russo, Negruizi, 
la Alecsandri in spe
cial, ideea de datorie, 
în cadru' unei însufle
țite renașteri naționa
le, implică un acord 
deplin al conștiinței 
cu fapta
(Continuare 
în pag. a IV-a)

tona- 
Miron 

am- 
mori 
unor
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I tinerețe !
In marginea satului Săsarm 

(județul Bistrița-Năsăud), din 
mijlocul unui pilc de case a iz
bucnit un incendiu. Focul se 
aprinsese la casa gospodarului 
Teodor D., care manevrase cu 
neatenție butelia de aragaz. Au 
sărit pompierii voluntari și ve
cinii, dar focul se întețea din 
ce in ce mai tare, ajungind și 
la casa vecină. Atunci, a apărut 
pe drum un autocar. Din el au 
sărit zeci de tineri care au 
început o aprigă bătălie cu fo
cul, salvind tot ce se mai pu
tea salva. La sfîrșit, cu hainele 
și fețele înnegrite de fum, de 
funingine, s-au urcat in mașină 
și au plecat. Sătenii — ne scrie 
Cornel Cotuțiu din Beclean — 
iși amintesc cu recunoștință de 

cine sint și deI ei. Nu știu insă
unde sint. Toți erau tineri 
mergeau intr-o 
țară.

excursie prin

I
I
I
Un ajutor 
salvator

I
I
I
I
I
I

în gara Bărăbanț, județul 
Alba, acarul Radu Romulus și 
manevrantul Petru Cri șan se a- 
flau la lucru in tura de noapte, 
in timp ce urmăreau cu privi
rea trecerea unui tren personal, 
cei doi au observat un călător 
căzind din tren. De indată i-au 
sărit in ajutor.

Călătorul Emil Dele seu, de 
prin părțile Iașiului, rămăsese 
cu piciorul fracturat, imobilizat 
intre șinele unei linii pe care 
urma să treacă, după citeva mi
nute, un alt tren. Cei doi ce
feriști l-au dus in grabă la spi
tal. Acolo, medicii i-au felici
tat pentru primul ajutor pe care 
i l-aii dat. Uh~ 'b.futor s’albdtotr.'

I
I

În pană de 
benzină

I
I
I
I

Lui Ionel Sandu din Bucu
rești (șoseaua Ciulești nr. 62) îi 
place să se plimbe la volan. Dar 
nu cu orice fel de mașină. Pre
feră autocamioanele. „Uită* insă 
de fiecare dată că „împrumută" 
camionul lăsat neasigurat pe 
marginea drumului de vreun 
gură-cască și că n-are nici per
mis de conducere. Surprins o- 
dată asupra faptului, a fost con
damnat șă execute o pedeapsă 
de un aii ta toiul âe (nuntă. Dar 
nu s-a lecuit. T'recină' intr-o 
seară prin apropierea fabricii 
de bere „Grivița". camionul 
22-B-5959 i-a făcut cu... farul lă
sat aprins. S-a urcat la volan. 
Direcția : Alexandria. In dreptul 
kilometrului 23+ 500 o banală 
pană de benzină i-a adus plocon 
miliția.

I Poveste cu... 
focI

I
I
I
I
I

Năsăudeanul Onișor Acu tre
cea liniștit cu carul încărcat cu 
fin prin comuna Rebrișoara,, in 
drum spre casă. La un moment 
dat, i-au aținut calea loan Roș, 
împreună cu soția sa, Domnica. 
Cei doi s-au invirtit cit s-au in
virtit prin preajma căruței, au 
scotocit și prin fin, de credeai 
că sint in căutarea acului pier
dut, după care — nici una, nici 
două — cei doi au dat foc căru
ței...

Cine sint făptașii ? Domnica 
este fiica lui Onișor, iar loan — 
ginerele lui.

| întors din 
drumI

I
I
I
I
I
I
I
I

Un cetățean circula cu moto
reta regulamentar pe șosea. Din 
urmă venea cu viteză excesivă 
un autoturism ARO al Trustu
lui de construcții Cluj. Șoferul 
acestuia, angajindu-se intr-o de
pășire riscantă, l-a accidentat 
pe motorist. A oprit, a asigurat 
expedierea rănitului la spital cu 
primul autovehicul și a așteptat 
să vină organele de miliție la 
locul accidentului. Deodată, și-a 
adus aminte că băuse și că s-ar 
putea ca lucrurile să ia o întor
sătură gravă pentru el. A urcat 
la volan și a intrat in viteză 
pe un drum lateral.

Doi studenți de la Institutul 
de agronomie din Cluj-Napoca 
(Nagy Aron și Szilagy Laszlo), 
care se aflau cu un autoturism, 
au sesizat intenția șoferului de 
a dispărea de la locul accidentu
lui și au început să-l urmăreas
că. L-au ajuns din urmă, l-au 
întors din drum, l-au dus la lo
cul faptei "Și au chemat miliția.

I
I
I
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I
I
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Pînă a 
„picat" și el

Dumitru Drugă n-avea multă 
vechime ca gestionar la unita
tea nr. 3 a Centrului de legume 
și fructe din Deva. In schimb, 
avea pretenția că e norocos și 
întreprinzător. Ca întreprinzător 
ce era, cind a primit deunăzi 
fructe de trei calități a făcut 
ce-a făcut, le-a amestecat cum 
le-a amestecat, după care le-a 
vindut pe toate la calitatea l. 
Plusul (2 286 lei) l-a băgat * in 
buzunar. Apoi, „întreprinzăto
rul" a mai... întreprins o escro
cherie : la un loc ascuns al cin- 
tarului, pe talerul clientului, a 
pus o greutate de 10 grame. O 
greutate mică, dar de picat... 
pică. Pică plusuri, mai ales cind 
ai sute de clienți pe zi. Acum, 
a „picat" și întreprinzătorul pe 
mina cui trebuie.

Petre POPA
șl corespondenții „ScinteiȚ^
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Sosește vremea irigațiilor
In ce stadiu se află pregătirile ? Ce probleme trebuie urgent 

soluționate? 0 anchetă in județul Constanța

I
I
I

Dobrogea. Ținut cu veri dogoritoare și vînturi uscate, ținut Întipă
rit in memorie prin imaginea omului cu ochii mereu întorși spre cer, 
căutînd o scamă de nor. In Dobrogea, oricit de mult ar ploua, pămîntul 
e mereu setos de apă. în ultimele decenii, mecanizarea și chimizarea 
au eliberat omul de povara muncilor agricole istovitoare. Dar ceea ce 
a adus la viață aceste cimpii sint marile sisteme de irigații care, numai 
în județul Constanța, se întind pe mai bine de 300 000 hectare. Prin ca
nalul Carasu, al cărui debit de apă echivalează cu cel al Oltului și al 
Jiului la un loc, Dunărea urcă pe rețeaua de canale pînă la locuri ce 
păreau pentru totdeauna păminturi aride și sterpe.

I
I
I
I

I
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Un program judicios 
avînd ca punct 

principal 
organizarea muncii 
în județul Constanța, pregătirile 

pentru campania de irigații ’79 au 
început încă din toamna trecută și 
s-au încheiat efectiv la 15 mai, 
odată cu definitivarea formațiilor de 
udători. în acest răstimp s-a efec
tuat decolmatarea canalelor de iri
gații insumind 580 000 mc și s-au 
executat reparații la canalele dalate 
pe 137 000 mp. Totodată, au fost re
vizuite și puse in stare de funcțiune 
toate cele 173 de stații prin care se 
poate pompa acum, în rețeaua de 
canale, peste 1 000 mc de apă pe 
secundă. Cu rezultate mai bune decit 
în alți ani s-au pregătit utilajele și 
echipamentele de udare, acțiune co
ordonată și realizată în cadrul sec
toarelor unice de mecanizare. Un loc 
central în cadrul acestor pregătiri l-a 
constituit extinderea mecanizării la 
mutarea echipamentelor de udare, 
măsură prin care urmează să se irige 
în acest an peste 51 000 hectare, și care 
va permite să se economisească 
munca a peste 1 500 de udători.

Hotăritoare pentru desfășurarea 
normală a irigațiilor este acum or
ganizarea muncii. Pornind de la ex
periența unităților fruntașe, coman
damentul județean pentru agricultură 
a hotărit generalizarea formei de 
organizare pe echipe complexe de 
udători, mecanizatori și cooperatori, 
cărora li s-a repartizat suprafețe de 
100 hectare și baza materială nece
sară. Retribuirea acestor forma
ții se face nu atit după asigurarea 
normelor de apă stabilite la hectar, 
ci, mai ales, după realizarea și depă
șirea producțiilor planificate pe su
prafața angajată în acord global.

I
I
I
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NOTE CETĂȚENEȘTI

Nu cu amenzi încetează poluarea
Pe Valea Seacă, de 

pe raza comunei Ba
ciu, exploatarea mi
nieră clujeană a trans
portat și acoperit vreo 
trei hectare de pă- 
mint cu tot felul de 
reziduuri, rezultate de 
la prepararea unor 
minereuri, care ard 
iarba și fac pămintul 
neproductiv. Primăria 
a sancționat respectiva 
exploatare minieră eu 
o amendă usturătoare.

Dar cum comuna Ba
ciu se află in apropie
rea municipiului Cluj- 
Napoca. mai există și 
alte unități indus tria’e 
tentate să-și arunce 
reziduurile de fabri
cație pe pășuni și fine
țe. ba chiar pe tere
nuri arabile. Astfel, în

I
I
I
I
I
I
I
I

La izvorul „300 de scări" 
și tot atîtea... gropi

Renumită pentru fru
musețea și izvoarele 
sale cu ape minerale 
tămăduitoare, stațiu
nea balneoclimaterică 
Slănic Moldova atrage, 
in fiecare an, tot mai 
mul ți vizitatori din 
țară și de peste hota
re. Pentru a crea oa
menilor muncii veni ți 
la odihnă și tratament 
condiții tot mai bune, 
conducerea întreprin
derii balneare a mo
dernizat o serie de 
vile, a sporit numărul 
locurilor de cazare la 
popasul turistic din Po
iana Slănicului, a ame
najat izvoarele de ape

I
I
I
I
I
I

De-ar
în vecinătatea vii

torului oraș Plenița 
din județul Dolj se 
intinde pe aproape 80 
de hectare un pitoresc 
„covor" cu bujori de 
o rară frumusețe, de
clarat monument al 
naturii. Forurile cul
turale județean și lo
cale organizează in fie
care an, in acest mi
nunat cadru natural, 
„Sărbătoarea bujoru
lui", care reunește o 
suită de manifestări 
cultural-artistice și dis
tractive, la care iau 
parte mii de oameni 

treprinderea „Carbo- 
chim" a acoperit mari 
suprafețe de teren cu 
zgură și alte rezi
duuri ; întreprinderea 
de medicamente „Te
rapia" aruncă la in- 
timplare saci de pol e- 
tilenă cu substanțe to
xice, care au provocat 
moartea unor animale. 
Stația de utilaje trans
port a. Trustului de 

1 construcții și-a pus 
și ea „amprenta* po
luantă pe citeva hec
tare.

în ultimul an, pri
măria a aplicat acestor 
unități amenzi in va
loare de peste 100 000 
lei. Dar amenzile n-au 
intrat în întregime în 
bugetul comunei, pen
tru a-și acoperi pier

minerale, a dotat baza 
de tratament cu apa
ratura nouă, de mare 
eficacitate.

Un singur lucru nu 
s-a făcut încă : repa
rarea drumurilor. Mai 
exact, a celor două ar
tere principale care 
străbat stațiunea. Peste 
tot — denivelări, gropi, 
grămezi de piatră care 
îngreunează circulația. 
Pe aleea care duce de 
la izvoare spre Popasul 
turistic — și așa destul 
de îngustă — conducă
torii auto sînt nevoiți 
să facă un adevărat 
slalom printre gropi,

avea bujorii 
din Dolj și din jude
țele învecinate.

în acest an, tradițio
nala „Sărbătoare a bu
jorului" a fost pregăti
tă mai bine ca oricind, 
dovadă și marea aflu
ență de cetățeni care 
au venit să petreacă o 
zi de neuitat în mijlo
cul naturii. Numai că 
unii automobiliști au 
venit aici pentru a se 
bucura altfel decit cei
lalți oameni de această 
splendoare a naturi. 
Seara, după termina
rea manifestărilor, pe 
șoseaua Plenița-Craio-

Pentru a cointeresa pe udători să 
respecte întocmai programele de 
udări și, mai ales, să ridice nivelul 
calitativ al irigațiilor, retribuirea lor 
pe parcursul anului se face în pro
porție de pînă la 80 la sută din ta
riful stabilit pentru norma de udare, 
restul urmînd să fie primit după 
recoltare, în funcție de nivelul 
producțiilor planificate. Dacă la 
acestea mai adăugăm că 1979 este 
și primul an cind s-a asigurat 
aproape intreg personalul muncitor 
prevăzut prin normele stabilite pen
tru aplicarea udărilor, atunci putem 
avea și imaginea reală a răspunderii 
cu care s-a acționat in județul Con
stanța pentru buna desfășurare a 
actualei campanii de irigații.

Dar noile sisteme 
de irigații?

Aprecierile cu privire la eficiența 
măsurilor și acțiunilor prezentate mai 
sus sint valabile numai pentru 254 000 
hectare din cele peste 300 000 prevă
zute a fi irigate în acest an. De 
ce nu pentru întreaga suprafață 7 
Pentru că în cazul sistemelor Ra- 
sova—Vederoasa și Terasa — Hîrșo- 
va, unele suprafețe nu pot fi trecute 
în rîndul celor irigate. Deci în cele 
aproape 54 000 hectare se pot iriga 
doar 15 000—18 000 hectare, dar și 
acestea cu improvizații. Punerea in 
funcțiune, pînă la mijlocul lunii vii
toare, a ambelor sisteme impune ca 
o primă măsură suplimentarea efec
tivelor de montori pentru urgentarea 
lucrărilor la stațiile de pompare, 
obiective de a căror finalizare depin
de însăși punerea în funcțiune a sis
temelor. Un sprijin concret este 
așteptat și din partea întreprinderii 
de pompe „Aversa1*, care are datoria 
să recupereze restanțele mari in li
vrarea utilajelor, cu atit mai mult 
cu cit unele agregate, fiind unicate, 

derile suferite, întru
cît unele dintre unită
țile in cauză au achi
tat amenda pe loc, be
neficiind astfel de re
duceri conform legii, 
iar altora le-au fost di
minuate amenzile de 
către forurile superi
oare de resort. Deci, 
amenzile nu satisfac pe 
nimeni. Cea mai mare 
satisfacție ar avea pri
măria și cetățenii co
munei Baciu dacă te
renurile agricole nu ar 
fi poluate, ci lăsate 
pentru culturi agrico
le, pentru pășuni si 
finețe, iar reziduurile 
industriale să fie de
pozitate acolo unde nu 
aduc nici un prejudi
ciu fondului funciar. 
(Alexandru Mureșan).

mormane de piatră și 
prundiș. Iar ca tacîmul 
să fie complet, de la 
cascadă la izvorul „300 
de scări" a fost săpat 
și un șanț adînc, desti
nat unei viitoare con
ducte de apă. Lucra
rea, începută din toam
nă, se află și acum tot 
in stadiu de început.

Cînd toate în stațiu
ne sînt bune și la lo
cul lor. te întrebi : ds 
ce să te poticnești pe 
niște drumuri care nu 
așteaptă decit o mînă 
de gospodar, pentru ca 
să le repare ? (Gheor
ghe Baltă).

graL
va organele de miliție 
au oprit, numai în 
două ore, peste 25 de 
automobile care erau 
împodobite, pe la toa
te încheieturile, cu zeci 
și zeci de bujori 
smulși din rezervație, 
cu rădăcini cu tot. 
Iată citeva numere de 
înmatriculare furniza
te de reprezentanții 
organelor de miliție : 
2-DJ-6737 ; 2-DJ-7960 ; 
2-DJ-7963 ; 2-DJ-7994 ; 
2-DJ-8491 ; 2-DJ-8187 ; 
l-DJ-4275 ; 2-DJ-5757. 
(Nicolae Băbălău). 

există riscul să se prelungească mult 
perioada probelor de rodaj.

Situația necorespunzătoare de pe 
aceste șantiere este determinată in 
bună măsură și de întirzierile mari 
cu care se livrează unele utilaje și 
materiale de cea mai mare impor
tanță. Datorii mari au, în acest sens, 
in afară de întreprinderea de pompe 
„Aversa" București, balastierele din 
Puf ești — Vrancea și Giurgiu, dar 
mai ales unitățile producătoare de 
conducte „premo".

Problemele legate de punerea in 
funcțiune și exploatare normală a 
acestor două sisteme sint destul de 
complicate și, de aceea, se cere mult 
discernămînt pentru soluționarea lor 
corespunzătoare. O intervenție ener
gică și urgentă este necesară in 
acest sens și din phrtea comanda
mentului județean pentru agricultură, 
care trebuie să acționeze prin toate 
mijloacele posibile pentru ca, pe 
aceste 54 000 de hectare, apa să ajun
gă cit mai repede la rădăcina plan
telor.

în loc de concluzii
în județul Constanța, deficitul de 

apă din sol depășea pe alocuri 
800—1 000 mc la hectar. De aceea și 
campania de irigații a fost declanșată 
mai devreme. S-a udat însă doar o 
singură săptămină, întrucît ploile 
care au căzut și aici din abundență 
au refăcut în parte umiditatea solu
lui. A fost doar o probă de încercare, 
probă care se poate spune că a fost 
trecută cu bine de cele mai multe 
unități agricole. Adevăratul examen 
al capacității de organizare îl va con
stitui trecerea la udarea culturilor 
prășitoare și, cu deosebire, în luna 
iulie, cînd sistemele de irigații vor 
trebui să funcționeze la întreaga ca
pacitate. Pregătirile făcute in acest 
sens nu lasă să se întrevadă apariția 
unor dificultăți în respectarea aces
tor programe de virf. Ceea ce se cere 
acum este întronarea unui climat de 
ordine și disciplină pentru a asigura 
pretutindeni funcționarea neîntrerup
tă, zi și noapte, a sistemelor de iri
gații. Iar în cadrul acestor acțiuni 
pe primul plan trebuie să stea grija 
pentru calitatea udărilor.

Horea CEAUSESCU 
Iosif POP

PRAHOVA:

Modernizarea unităților 
cooperației de consum

Cooperația de consum din jude
țul Prahova acordă o deosebită 
atenție dezvoltării, diversificării și 
modernizării rețelei sale comerciale, 
în prezent, in acest județ funcțio
nează 962 magazine și 338 unități 
de alimentație publică ale coopera
ției de consum, însumînd o supra
față totală utilă de circa 122 000 mp. 
Numai in ultimii trei ani au fost 
înființate 182 magazine și 28 uni
tăți. cum ar fi cele din locali
tățile Boldești, Scăeni,, Filipești de 
Tîrg, Bucov, Gherghița, Drajna, 
Bărcănești, Scorțeni, Măgureni, Flo- 
rești. Brazi, Mîneciu, Slănic. Tot
odată au fost modernizate și dotate 
cu mobilier și utilaje noi, alte 130 
unități comerciale. O atenție deose
bită s-a acordat specializării unor 
magazine pentru mărfuri nealimen
tare. Astfel, în ultimii trei ani s-au 
organizat peste 20 de unități de 
textile-încălțăminte, 30 cu articole 
metalo-chimice și alte 30 de maga
zine pentru mobilă și articole de 
folosință îndelungată.
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Alcoolul la volan-un pericol public 
care trebuie eradicat cu toată fermitatea!

Dacă nu l-am fi auzit, cu urechile 
noastre, pe colonelul Petre Viașu, 
întrebîndu-1: „De ce v-ați urcat la 
volan în starea în care vă aflați ?“, 
și dacă n-am fi văzut, cu ochii noș
tri, fiola înverzită, răspunsul dat de 
cel întrebat — pe care-1 transcriem 
aidoma — ar părea incredibil, de do
meniul absurdului:

— Și ce, credeți că nu sînt stăpîn 
pe volan 7 Ce, este prima dată, in 
30 de ani de cînd sînt șofer profe
sionist, că beau și eu un pahar, două, 
și plec la drum fără să mi se întîm- 
ple nimic 7 Astăzi m-a rugat nașa 
lui noră-mea, aci de față, așa de in
sistent și așa de frumos ca s-o duc 
pînă acasă, îneît puteam eu s-o re
fuz 7 Ce, vreți amendă 7 Plătesc 
amenda, dar eu...

Dar el și alții ca el, suspendin- 
du-li-se pe loc permisele de condu
cere și dați jos de la volan, au fost 
nevoiți să continue drumul ca pie
toni. în numai trei ore (intre orele 
18 și 21), in cadrul unei acțiuni „fil
tru" organizată de serviciul circula
ție al Miliției Capitalei, împreună cu 
elevi ai școlilor de ofițeri și subofi
țeri de miliție, precum și cu un mare 
număr de șoferi din activul voluntar, 
au fost depistați nu mai puțin de 17 
conducători auto profesioniști și 
amatori care se aflau la volan sub 
influența alcoolului, unii dintre ei 
într-o stare avansată de ebrietate. 
Cu toții constituiau pericole reale 
pentru sănătatea și viața lor, a per
soanelor pe care le transportau, ca 
și pentru siguranța celorlalți partici
pant! la trafic. Pe mulți dintre aceș
tia i-am întîlnit pe diferite artere 
centrale și la punctele de control de 
la porțile de intrare ale orașului. 
Deși fiolele înverzite îi dădeau de 
gol, deși doi dintre ei abia se mai 
țineau pe picioare, cu toții au încer
cat să convingă echipajele miliției 
că „pe cuvînt de onoare" dacă bău- 
seră mai mult decit „un pahar sau 
două", iar unii argumentau că „asta", 
(adică băutura), îi „stimulează", le 
dă mai mult „curaj".

Am întîlnit pe un astfel de „cura
jos" în persoana lui Constantin G„ 
pe bulevardul Metalurgiei. Deși a- 
gentul de circulație i-a făcut semn 
să tragă pe dreapta, „curajosul" nos
tru a apăsat și mai vîrtos pe accele
rator, încercînd să dispară printre 
gelelalte mașini, să i se piardă urma. 
Dar a fost ajuns din urmă de un

La cooperativa agricolă din Castelu, ca și în multe alte unități din județul Constanța, agregatele de udare tune 
ționează acum zi și noapte pentru a asigura continuu apă piantelor

De la Centrala 
pentru valorificarea 

ambalajelor
Pentru a stimula participarea 

activă a populației la acțiunea 
de mai bună gospodărire a re
surselor materiale ale economiei, 
unitățile de colectare a ambala
jelor din întreaga țară aplică 
noile prețuri de achiziționare a 
borcanelor stabilite prin Decret 
prezidențial, prețuri majorate, 
in medie, cu 80 la sută. Tot
odată, pentru îmbunătățirea cir
culației ambalajelor din sticlă, 
Centrala pentru valorificarea 
ambalajelor a luat măsuri 
pentru extinderea unităților 
comerciale care achiziționea
ză borcane. Astfel, în afara cen
trelor de achiziții I.C.V.A., pri
mesc borcane — la schimb sau 
contraeost — toate magazinele 
alimentare. I.L.F. și Gostat care 
desfac mărfuri ambalate in bor
cane, precum și magazinele 
cooperației de consum. Pentru 
borcanele colectate prin organi
zațiile de pionieri și U.T.C. din 
școli, precum și prin organiza
țiile de femei din municipii și 
orașe, preluarea borcanelor se 
face prin grija și cu mijloacele 
de transport aparținînd de în
treprinderile județene I.C.V.A. și 
a municipiului București. în me
diul rural, borcanele colectate 
de aceste organizații vor fi pre
date magazinelor alimentare din 
localitatea respectivă. (M. I.).

Acțiunea de extindere și moder
nizare a rețelei cooperației de con
sum continuă cu aceeași intensitate 
și în acest an. Se vor da în folo
sință la Pleașa, Provița de Sus, 
Boldești-Grădiște, Telega, Posești, 
Păulești, Breaza, Cosminele maga
zine universale și complexe comer
ciale cu 1—3 niveluri; la parterul 
blocurilor ce se vor construi în unele 
localități (Cornu, Valea Doftanei, 
Ariceștii Rahtivani. Bărcănești, Drâ- 
gănești, Pucheni, Filipești de Tîrg, 
Cerașu, Măgurele, Albești, Paleo- 
logu, Colceag, Gura Vadului. Văle
nii de Munte, Urlați, Slănic ș.a.), 
precum și in unele construcții exis
tente se vor deschide- unități de ali
mentație publică cu profil culinar.

Cooperația de consum prahoveană 
a construit, de asemenea, în ulti
mii ani o rețea de unități turistice 
amplasate in locuri pitorești : ha
nurile Prahova (din pădurea Pău
lești), Cheia, Slănic, popasul turis
tic Românești și altele.

In fotografie : hanul Cheia.

echipaj al miliției. Știa el de ce nu 
oprise la semnalul făcut de milițian : 
duhnea a băutură de la o poștă. Dar 
și el, ca și alții, pentru a-și „justi
fica" și „micșora" culpa, s-au jurat 
că n-au băut cine știe cit, decit „un 
păhăruț, uite, atitica de mare" — 
încercau ei să-i indice mărimea, în
tre degetul mare și arătător.

— Să-mi sară nasul, dacă mint ! — 
a spus Nicolae N., după ce își epui
zase toate argumentele și nu putuse 
să-i înduplece pe un ofițer de mili
ție și pe un coleg de breaslă, șofer 
din activul voluntar.

La fel a procedat și Stancu Voicu, 

• Concluziile unei acțiuni „filtru" organizata de miliție pe 
străzile Capitalei • în numai trei ore, 17 prieteni ai lui Bachus 
au fost invitați să coboare de la volan • Intensificarea activi
tăților de educație rutieră, măsuri concrete pentru întărirea 

ordinii și disciplinei pe drumurile publice.

de pe autoturismul 10-B-1406, pro
prietate a I.D.E.B., depistat pe Șo
seaua Giurgiului conducind tot sub 
influența alcoolului, ca și Voicu Tu
dor, cu un autovehicul (35-B-3560) al 
Ministerului Comerțului Interior. în 
cazul ultimului, actul iresponsabil de 
a se urca beat la volan are și cir
cumstanțe agravante, intrucit a ple
cat în cursă fără permis de condu
cere, acesta fiindu-i reținut de orga
nele de miliție tot pentru abateri si
milare. Oare șeful garajului care i-a 
înmînat foaia de parcurs în ziua 
respectivă nu cunoștea acest lucru 7 
Și dacă știa, cum și-a permis să-l 
lase să plece fără... permis 7

După cum de neînțeles este și ati
tudinea unor conducători auto din 
provincie, care se aventurează sub 
influența alcoolului pe străzile aglo
merate ale Capitalei — cu care se 
acomodează și în condiții normale 
destul de greu. Este cazul lui Mihai 
Ungureanu din Petrești — Dîmbovița, 
stopat de un echipaj al miliției și dat 
jos de la volan pe Șoseaua Panteli- 
mon, al buzoianului Marin Eftimiu, 
care circula cu motocicleta în zig
zag, ca un chefliu pe trei cărări.

— în condițiile actuale — ne spune 
tovarășul colonel Constantin Gră
dinara, șeful serviciului circulație —

Urmărind aplicarea Legii cu privire la rezolvarea 
propunerilor și cererilor oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)
cei care au semnalat stările de lu
cruri negative.

RECLAMAȚIILE LE SOLUȚIO
NEAZĂ... CEI CRITICAȚI 7 Tot 
atit de inacceptabilă și dăunătoa
re, contravenind oricăror norme 
și principii ale partidului nostru, re
glementărilor legale, este practica re
partizării unor sesizări — spre solu
ționare ! — tocmai celor criticați. De 
exemplu, din Oravița s-au semnalat 
Comitetului județean de partid Ca- 
raș-Severin unele nereguli în dome
niul repartizării de locuințe și folo
sirii fondurilor destinate reparării 
unor imobile, de care se făcea direct 
răspunzător secretarul comitetului 
orășenesc de partid, Lupu Păun. Ac
tiviști cu munci de răspundere de la 
comitetul județean de partid au gă
sit insă cu cale că cel mai in drept 
să dea un răspuns în legătură cu 
acest caz este... însuși cel vizat no
minal prin critică. Să mai mire atunci 
că in referatul de cercetare, trimis 
drept răspuns, nu s-a făcut nici cea 
mai vagă referire la cele sesizate, că 
noi scrisori au fost adresate de data 
aceasta conducerii partidului 7 Cer
cetările întreprinse au confirmat în
tru totul faptele semnalate. în baza 
unei hotărîri a secretariatului comi
tetului județean de partid, Lupu 
Păun a fost înlocuit din funcție.

De altfel, practica îndrumării unor 
sesizări spre rezolvare chiar celor 
direct vizați are consecințe nedorite 
nu numai pe planul relațiilor firești 
dintre organele de partid și cetățeni, 
dar și pe acela al unei informări 
corecte, in strictă concordanță cu a- 
devărul, atit a forurilor centrale și 
locale, cit și a oamenilor. Un caz 
semnificativ: la sesizarea unui cetă
țean din Reșița cu privire la defi
ciențele de construcție ale aparta
mentului proprietate personală — a- 
dresată în luna februarie 1978 co
mitetului municipal de partid și dată 
spre rezolvare I.J.C.M. și O.J.C.V.L. 
— adică tocmai unităților a căror acti
vitate era criticată — s-a răspuns că 
în termen de o lună acestea vor fi 
remediate; dar termenul nu a foSt 
respectat. în urma unor noi sesizări, 
s-au promis solicitantului două noi 
termene — iunie și, apoi, iulie 1978. 
Promisiuni neonorate, după care omul 
s-a adresat Consiliului de Stat. între 
timp, întreprinderile de construcții 
amintite, mizînd pe lipsa de control 
din partea Comitetului municipal de 
partid Reșița, au găsit „cheia" în 
ceea ce s-ar putea numi „răspunsuri 
de acoperire". Și astfel, în registrul 
de evidentă de la comitetul muni
cipal de partid cazul apărea ca so
luționat în timp ce verificări ulte
rioare au dovedit că nici pînă în 
martie anul acesta remedierile nu fu
seseră făcute.

Atunci cind dintr-un sector, 
dintr-un oraș sau județ ajung la cen
tru mai multe scrisori, acesta este un 
indiciu clar că unele organe locale 

cind pe multe artere ale Bucureștiu- 
lui, cum ar fi bulevardele Magheru, 
Bălcescu, Republicii, 1 Mai. Dimitrie 
Cantemir și altele, se înregistrează 
cite 3 500 de autovehicule pe oră și 
sens, cind sînt pe cale de dispariție 
așa-zisele străzi liniștite, cind trafi
cul înregistrează „ore de virf" pînă 
tirziu din seară, a te sui la volan 
după ce ai consumat alcool înseam
nă un act de o gravitate socială 
extremă. Alături de viteza excesivă, 
alcoolul la volan constituie cel mai 
mare pericol pentru siguranța circu
lației. Toate statisticile naționale și 
internaționale atestă faptul că majo

ritatea accidentelor rutiere săvîrșite 
din vina celor aflați sub influența 
alcoolului se soldează cu cele mai 
mari pierderi materiale și de vieți 
omenești. în mod cu totul eronat — 
așa cum a reieșit și din răspunsu
rile celor depistați acum la volan în 
starea nepermisă in care se aflau — 
unii șoferi profesioniști și amatori 
consideră că dacă au consumat un 
pahar sau două de băutură și sint 
cuprinși de euforie, de un optimism 
exagerat, aceasta n-ar prezenta, chi
purile, un pericol și că, dimpotrivă, 
pot să conducă mai bine. O aseme
nea mentalitate, care încalcă legea 
și sfidează etica rutieră, trebuie 
combătută și eradicată cu toată fer
mitatea ! Cercetările întreprinse la 
noi și in alte țări de cei mai repu- 
tați oameni de știință din domeniul 
medicinii și psihologiei arată fără 
putință de tăgadă că orice consum 
de alcool, în doză cit de mică, pro
voacă tulburări de comportament, în
gustează cîmpul vizual, dispersează 
atenția, diminuează reflexele, reduce 
de citeva ori capacitatea de reacție 
și decizie a conducătorului auto. Șl 
să nu uităm că este suficientă o cli
pă de neatenție, o fracțiune de se
cundă intîrziere în executarea unei 
manevre, pentru ca accidentul să nu 

nu manifestă receptivitatea cuvenita 
și nu acționează cu eficiența necesa
ră pentru soluționarea lor, înseamnă 
că nu se acordă atenția cuvenită scri
sorilor oamenilor' muncii, că există 
dereglări in sistemele de audiențe. 
De aceea, se poate spune că aceste 
sesizări constituie un „termometru" 
precis al încrederii oamenilor în so
licitudinea forurilor locale, în capa
citatea lor de a le rezolva proble
mele.

LA ORIGINEA FORMALISMULUI 
— COMODITATEA ȘI SUPERFI
CIALITATEA. Mai trebuie arătat, de 
asemenea, că formalismul își pune 
încă, uneori, pecetea pe răspunsurile 
date oamenilor — din ■ comoditate, 
lipsă de interes, superficialitate. 
Iar ca o reacție declanșată de ast
fel de răspunsuri — asemeni bulgă
relui de zăpadă care crește pe mă
sură ce se rostogolește — sint an
trenate, in timp, numeroase forțe 
de la diverse eșaloane pentru pro
bleme ce puteau fi demult și, dese
ori, lesne soluționate. Ilustrativ în 
acest sens este cazul locatarilor din 
strada Traian nr. 161 — București, 
care au ajuns pină la conducerea 
partidului cu o sesizare privind lip
sa de apă din Imobil — sesizare 
la care Consiliul popular al secto
rului 3 le răspunsese, ca de altfel 
și comitetului municipal de partid, 
că s-au luat măsuri de remediere a 
hidroforului, cind un asemenea hi- 
drofor nici măcar nu exista I

Aducem în discuție și un alt as
pect : faptul că unii, sesizînd nea
junsuri, sint supuși unor acte de 
persecuție. Bunăoară, Gheorghe Do- 
brică, fost vicepreședinte al Con
siliului popular al comunei Vidra, 
județul Ilfov, a semnalat comitetu
lui județean de partid un șir de ne
reguli din comună, datorate îndeo
sebi primarului Gheorghe Talpan, 
fără a-și declina însă propria răs
pundere pentru unele dintre acestea, 
întrucît cercetările au fost tergiver
sate, omul s-a adresat și presei cen
trale. Și iar au trecut luni și luni 
pină cind, în cele din urmă, 
s-a hotărit eliberarea din funcție 
a primarului. Dar aminările, lipsa de 
fermitate au. de multe ori, repercu
siuni nedorite, chiar grave. în cazul 
de față, i-au dat fostului primar su
ficient răgaz pentru ca, prin diferite 
manevre, să se ajungă la situația ca 
tocmai Gheorghe Dobrică să fie în
locuit din funcție și eliberat din bi
roul comitetului comunal de partid.

Supunînd atenției organelor și or
ganizațiilor de partid locale aseme
nea fapte, subliniem din nou 
obligația ce le revine de a lua 
în continuare măsuri energice pen
tru ca propunerile, sesizările, recla- 
mațiile și cererile oamenilor muncii 
să fie rezolvate operativ, la fața lo
cului, cu obiectivitate, competență șl 
discernămînt, in deplină concordan
ță cu reglementările legale, cu nor
mele și principiile partidului.

mai poată fi evitat, cu toate conse
cințele lui, uneori ireparabile. în ce 
ne privește, pentru a preveni aceste 
abateri, am intensificat acțiunile de 
control gen filtru nu numai in zilele 
de simbătă, duminică și luni diminea
ța, ci și in cursul săptămînii. Cei 17 
șoferi depistați in numai trei ore, cit 
a durat acțiunea la care ne referim, 
organizată intr-o zi din mijlocul săp- 
tăminii, relevă faptul că mai avem 
încă multe de făcut în privința edu
cației și eticii rutiere, a întăririi or
dinii și disciplinei pe străzile Capi
talei. Am luat măsuri ca toate cazu
rile de abateri de această natură, în 
afara sancțiunilor prevăzute de lege 
— amenzi, suspendarea și anularea 
permiselor de conducere, reexami
nări — să fie supuse discuției în co
lectivitățile din care fac parte auto
rii lor. Organizăm, de asemenea, 
consfătuiri în cadrul întreprinderilor 
și instituțiilor deținătoare de parcuri 
auto, in garaje și autobaze. Vom 
întări controlul la toate porțile de 
intrare și la locurile de recreare și 
agrement din jurul Capitalei, pentru 
a-i depista pe „amicii lui Bachus" 
înainte de a se urca la volan, înain
te de a nu fi prea... tirziu. Dar este 
o realitate faptul că, oricîte măsuri 
am întreprinde noi, tot nu vom pu
tea să controlăm la orice oră din zi 
și noapte zecile de mii de mașini de 
tot felul care circulă în Capitală, cu 
atit mai mult, cu cît numărul aces
tora e din ce în ce mai mare, iar 
sezonul estival este abia la început. 
De aceea, fie-mi îngăduit să fac și 
pe această cale un apel călduros la 
toți conducătorii auto profesioniști și 
amatori să nu se urce sub nici un 
motiv la volan după ce aii consu
mat alcool. Aceasta, întrucît se mai 
găsesc unii „binevoitori" sau „amici 
de pahar" care, în loc să-i oprească, 
îi încurajează pe anumiți conducă
tori auto, orgolioși, care abia așteap
tă să Ie arate ei că sînt „ași ai vo
lanului". De aici, datoria tuturor 
celor aflați în preajma lor în ase
menea împrejurări — familia, veci
nii, colegii de muncă, ospătarii — să 
intervină prompt, să nu-i lase să 
plece la drum. Este în interesul lor, 
al fiecăruia dintre noi, pietoni sau 
șoferi, să facem totul pentru ca no
țiunea civilizația străzii să devi
nă o realitate cotidiană.

P. BUZOIANU
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Deplina adeziune a întregului popor față de rezultatele vizitei 
președintelui Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, in Spania 
Mesaje adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

In numele întregii armate, CON
SILIUL DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI APARARII NAȚIO
NALE își exprimă, cu dragoste și a- 
leasă stimă, adinca satisfacție și 
bucurie pentru rezultatele deosebit de 
rodnice ale vizitei pe care ați între- 
prins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Regatul Spaniei. Stră
lucita solie de pace a poporului ro
mân pe pămîntul Spaniei, în- 
tilnirile și convorbirile avute cu 
personalități de seamă ale vieții po
litice, economice, științifice, cu oa
meni ai muncii, înțelegerile și acor
durile realizate, se înscriu ca eveni
ment politic de mare însemnătate, cu 
ample și profunde semnificații pen
tru evoluția pozitivă, pe multiple 
planuri, a relațiilor de prietenie ro- 
mâno-spaniole.

însoțindu-vă permanent cu gîndul 
și inima — se spune în telegramă
— ostașii țării, împreună cu 
toți cei ce muncesc din patria noas
tră, vă aduc un fierbinte omagiu 
pentru succesul primului dialog ro- 
mâno-spaniol la nivelul cel mai înalt, 
pentru neobosita activitate ce ați 
desfășurat-o ca purtător al sentimen
telor de stimă și respect ale poporu
lui român față de poporul spaniol. Ei 
apreciază manifestările entuziaste cu 
care ați fost întîmpinat pretutin
deni pe pămîntul Spaniei, decorarea 
dumneavoastră cu cea mai înaltă 
distincție spaniolă, Ordinul „Meritul 
civil cu colan", mesajele și scriso
rile ce v-au fost adresate de nume
roși cetățeni spanioli drept expresii 
elocvente ale considerației și înaltei 
stime de care se bucură România 
socialistă, politica sa internă și ex
ternă, o vie ilustrare a deosebitei 
prețuiri de care vă bucurați dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — cel mai iubit fiu al po
porului nostru, personalitate de ex
cepție a vieții politice internaționale, 
luptător neobosit pentru afirmarea 
în relațiile dintre state a principiilor 
deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, a- 
vantajului reciproc, respectării inde
pendenței și suveranității naționale. 
Militarii armatei noastre vă încre
dințează și cu acest prilej, tovarășe 
comandant suprem, că nu-și vor pre
cupeți forțele pentru înfăptuirea e- 
xemplară a politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, a 
îndatoririlor ce le revin. Ostașii țării 
sint hotărîți să întîmpine cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei 
de sub dominația fascistă și cel de-al 
XII-lea Congres al partidului cu noi 
succese în ridicarea la un înalt ni
vel calitativ a pregătirii de luptă și 
politice, în întărirea disciplinei șl 
vigilenței, în creșterea capacității 
combative a unităților și marilor u- 
nități. împreună cu întregul popor, 
vom fi gata, în orice moment, să a- 
părăm cu abnegație și spirit de sa
crificiu cuceririle revoluționare, in
dependența, suveranitatea și integri
tatea României socialiste.

Vizita de stat în Spania marchea
ză o nouă contribuție la consolida
rea unui climat politic sănătos în 
Europa și în întreaga lume, dovedind 
încă o dată că este pe deplin posibil 
ca state cu orînduiri sociale deose
bite să colaboreze rodnic, atunci cînd 
se pornește de la principiile egali
tății, respectului independenței și 
suveranității, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
dreptului fiecărei națiuni la dezvol
tare de sine stătătoare, în conformi
tate cu interesele și aspirațiile sale
— se arată în telegrama MINISTE
RULUI INDUSTRIEI CONSTRUC
ȚIILOR DE MAȘINI.

Rezultatele de importanță majoră 
ale acestei vizite conferă acestui e- 
veniment dimensiuni excepționale în 
adîncirea raporturilor de colaborare 
româno-spaniole pe toate planurile.

Pentru constructorii de mașini din 
țara noastră, acțiunile inițiate oferă 
noi posibilități de afirmare, în do
menii de vîrf ale tehnicii, ce vor 
consolida prestigiul pe care Româ
nia l-a dobîndit în lume sub con
ducerea dumneavoastră înțeleaptă.

Folosim și acest prilej pentru a vă 
Încredința, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că muncitorii, inginerii, 
tehnicienii, toți oamenii muncii din 
industria constructoare de mașini, în 
frunte cu comuniștii, însuflețiți de 
exemplul dumneavoastră personal de 
dăruire fată de nobila cauză a în
floririi continue a patriei noastre, a 
ridicării poporului pe noi trepte ale 
civilizației și bunăstării, își vor face 
cu devotament datoria, vor folosi în
treaga energie și capacitate creatoa
re și nu-și vor precupeți eforturile 
pentru traducerea neabătută în via
ță a politicii înțelepte a partidului 
nostru comunist.

Alături de întregul nostru popor 
am urmărit zi de zi cu adîncă e- 
moție, înaltă mîndrie patriotică, cu 
dragoste fierbinte și profund interes, 
vizita pe care dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu 
ați întreprins-o în regatul Spaniei — 
se relevă în telegrama MINISTERU
LUI MINELOR, PETROLULUI ȘI 
GEOLOGIEI.

Eveniment politic de o deosebită 
importanță pe plan național și in
ternațional, noua solie de pace și prie
tenie constituie încă o verigă in și
rul istoricelor acțiuni politice pe care 
dumneavoastră personal le promovați 
în vederea instaurării păcii și secu
rității în Europa și in întreaga lume.

Primirea entuziastă, deosebit de 
călduroasă și prietenească de care 
v-ați bucurat pretutindeni, respectul 
cu care ați fost înconjurat consti
tuie o nouă și grăitoare recunoaște
re a strălucitelor dumneavoastră ca
lități de personalitate marcantă în 
arena politică internațională și de
monstrează încă o dată înaltul pres
tigiu de care se bucură țara noastră 
în lume.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
Ministerul Minelor, Petrolului și Geo
logiei își exprimă și cu acest pri
lej deplinul acord și înalta prețui
re a activității pe care ați desfă- 
șurat-o, a documentelor și a acor
durilor încheiate.

Animați de minunatul dumneavoas-

tră exemplu de devotament și dă
ruire pentru creșterea progresului 
multilateral al patriei noastre, asi
gurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că sîntem 
ferm hotărîți să ne sporim efortu
rile pentru traducerea în viață a 
sarcinilor care revin industriei ex
tractive din documentele Congresului 
al XI-lea 
timpinarea 
venimente 
anivensare 
Congresul

al partidului, 
cu succes a 
din acest an 
a eliberării 

XII-lea alal

pentru în- 
marilor e- 
— a 35-a 
patriei și 
partidului.

toți oamenii muncii 
chimică dau glas pro-

Comuniștii, 
din industria _
fundei lor satisfacții pentru rezulta
tele fructuoase ale vizitei de stat pe 
care, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați efectuat-o în Spania.

Eveniment istoric cu majore sem
nificații, mareînd prima vizită a unui 
șef de stat român și cea dintîi vizi
tă a unui conducător de stat socia
list în Spania, înalta solie de pace 
pe care ați transmis-o poporului spa
niol a reprezentat încă o dovadă 
grăitoare a justeței politicii pe care 
țara noastră o promovează, o con
tribuție de seamă la destinderea in
ternațională. Cuvintele de aleasă sti
mă și prețuire cu care vi s-au adre
sat conducătorii Spaniei, celelalte 
personalități ale vieții politice, cul
turale și științifice au scos încă 
o dată în evidență personalitatea

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Spania — vizită care va constitui 
un moment de referință nu numai 
în istoria dezvoltării și adincirii bu
nelor relații dintre cele două țări, ci 
și în istoria raporturilor de înțele
gere între state cu orînduiri sociale 
diferite.

Eveniment de o excepțională în
semnătate în relațiile româno-spa
niole, exemplu strălucit de largă va
labilitate internațională, privind mo
dul în care se pot dezvolta și adinei 
raporturile între două state cu orin- 
duiri sociale diferite, dornice să tră
iască în înțelegere și prietenie, să-și 
dezvolte pe multiple planuri legătu
rile economice, vizita dumneavoastră 
în Spania, prima vizită a unui șef 
de stat român în această țară și a 
unui șef de stat socialist la Madrid, 
constituie o nouă confirmare a poli
ticii principiale promovate de Româ
nia, o contribuție concretă la conso
lidarea păcii și securității în ~ 
și în lume.

Mulțumindu-vă din inimă 
tot ceea ce faceți în vederea 
rii prestigiului internațional al scum
pei noastre patrii, ne angajăm în fața 
partidului, a dumneavoastră personal, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral, că vom munci cu dragoste și dă
ruire pentru a întîmpina Congresul 
al XII-lea al partidului și cea de-a 
35-a aniversare a eliberării patriei 
cu noi și importante succese in toate 
domeniile de activitate.

nieî socialiste pentru construirea unei 
Europe și lumi a securității și coope
rării, vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom face totul pentru a ne îndeplini 
exemplar sarcinile ce ne revin în 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
pentru propășirea și înflorirea pa
triei noastre.

Europa
pentru 

afirmă-

împreună cu întregul nostru popor, 
personalul muncitor al MINISTERU
LUI JUSTIȚIEI, reafirmîndu-și sen
timentele de adîncă recunoștință, de 
înaltă stimă și respect pentru activi
tatea pe care o desfășurați în frun
tea partidului și statului nostru, își 
exprimă deplina adeziune și profun
da satisfacție pentru rezultatele deo
sebit de rodnice ale vizitei pe care ați 
efectuat-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Regatul Spaniei, 
care se înscrie ca un nou și deosebit 
de important moment în cronica vie
ții internaționale.

Ne exprimăm din adîncul inimii 
dragostea și recunoștința fierbinte 
față de dumneavoastră, inițiatorul și 
promotorul întregii noastre politici 
interne și internaționale, admirația 
pentru prodigioasa activitate pusă în 
slujba edificării orînduirii socialiste, 
a progresului economic și social, a 
întăririi prieteniei și solidarității 
dintre toate popoarele lumii.

Cu sentimente de justificată mîn
drie pentru deosebita contribuție pe

movațl și afirmați, cu autoritatea 
meritelor ce le-ați dobîndit în fața 
contemporaneității, principiile politi
cii externe a partidului și statului 
nostru de dezvoltare a relațiilor de 
prietenie și colaborare cu toate sta
tele globului, indiferent de orînduirea 
socială, pentru soluționarea marilor 
probleme cu care se confruntă ome
nirea.

Susținind cu fermitate și abnega
ție politica internă și externă a parti
dului nostru comunist, contopindu-și 
energiile în avîntul creator cu care 
întregul popor întîmpină cea de-a 
35-a aniversare a eliberării României 
de sub dominația fascistă și cel de-al 
XII-lea Congres al 
raportăm, tovarășe 
prem, că organele și 
partid și ale U.T.C. 
muniștii vor acționa 
tatea pentru ridicarea pe o nouă 
treaptă calitativă a întregii munci 
politico-educative, pentru cultivarea 
la militari a unor trainice convingeri 
comuniste, patriotice și revoluționare, 
pentru a-i forma ca ostași și cetățeni 
de nădejde ai țării, gata să-și facă 
fără șovăire, cu onoare șl demnitate, 
datoria față de scumpa noastră patrie 
— Republica Socialistă România.

partidului, vă 
comandant su- 
organizațiile de 
din armată, co- 
cu toată fermi-

în numele tuturor oamenilor mun
cii din cadrul MINISTERULUI CON
STRUCȚIILOR INDUSTRIALE — se 
relevă într-o altă telegramă — ne 
exprimăm profunda satisfacție și

Spania — se arată într-o altă tele
gramă.

Convorbirile la nivel înalt, desfă
șurate într-un spirit de respect și în
credere reciprocă, acordurile încheia
te în scopul dezvoltării cooperării 
economice, tehnico-științifice și cul
turale dintre România și Spania 
reprezintă strălucitele rezultate ale 
acestei vizite, dorința comună a celor 
două țări de a acționa pentru pacea 
mondială.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
depune toată energia și eforturile 
noastre pentru a fi la înălțimea sar
cinilor pe care 
credințat de a 
porului.

Ne angajăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. ca, în 
calitate de activiști de partid, să mi
lităm neobosit și în spirit revoluțio
nar pentru înfăptuirea sarcinilor ce 
ne revin în întărirea continuă a le
galității socialiste, a apărării tuturor 
valorilor sociale, pentru realizarea 
deplină a politicii interne și externe 
a partidului nostru, precum și a 
prețioaselor dumneavoastră indicații.

partidul ni le-a în- 
apăra sănătatea po-

sentimentele de pro-Ne exprimăm 
fundă satisfacție față de rezultatele 
vizitei pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ați întreprins-o, împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Spania, se 
spune în telegrama ÎNTREPRINDE
RII DE MAȘINI GRELE BUCU
REȘTI.

înțelegerile la care s-a ajuns cu 
prilejul acestei noi misiuni de pace, 
securitate și colaborare internațio
nală asigură un puternic impuls re
lațiilor tradiționale de prietenie ro
mâno-spaniole și aduc o strălucită 
contribuție la lupta forțelor înainta
te ale lumii contemporane pentru 
progresul și pacea pe planeta noas-

• Un important eveniment politic în cadrul acțiunilor de amplă semnificație pe care 
România, președintele Nicolae Ceaușescu, le întreprind in vederea întăririi păcii 
și securității in Europa și in lume

• Noi și ample perspective pentru dezvoltarea colaborării româno-spaniole pe 
multiple planuri, valoros aport la cauza conlucrării pașnice a statelor, a înțele
gerii și încrederii intre popoare

• „Animați de minunatul dumneavoastră exemplu, de slujire cu devotament a 
intereselor patriei, vom acționa cu toată energia pentru înfăptuirea grandioaselor 
obiective ale edificării societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării 
României spre comunism"

dumneavoastră de prestigios om po
litic, de eminent conducător al po
porului român, de consecvent luptă
tor pentru pace, calități ce v-au a- 
tras admirația lumii întregi.

Vă asigurăm încă o dată, mult iu
bite și stimate tovarășe secretar gene
ral, de deplinul nostru atașament la 
politica internă și externă a parti
dului și statului nostru, de hotărirea 
noastră de a munci fără preget pen
tru îndeplinirea tuturor sarcinilor ce 
ne revin, conștienți că în acest fel 
ne facem datoria de comuniști, de 
cetățeni demni ai României socialis
te, cinstind, totodată, cum se cuvine 
marile evenimente politice ale aces
tui an — a 35-a aniversare a elibe
rării României de stib dominația fas
cistă și cel de-al XII-lea Congres al 
P.C.R. — se spune în telegrama 
MINISTERULUI INDUSTRIEI CHI
MICE.

Șiderurgiștii, constructorii, proiec- 
tanții și cercetătorii de pe platforma 
COMBINATULUI SIDERURGIC GA
LAȚI vă mulțumesc din adîncul ini
mii pentru neobosita și laborioasa 
activitate pe care o desfășurați spre 
binele și prosperitatea poporului nos
tru, pentru creșterea prestigiului in
ternațional al României socialiste. 
Trăim înălțătoare sentimente de mîn
drie patriotică știind că vizita dum
neavoastră în Spania se înscrie ca un 
eveniment politic de însemnătate is
torică în relațiile româno-spaniole, că 
rezultatele ei rodnice confirmă în mod 
expresiv unul din țelurile cele mai 
nobile ale politicii internaționale pe 
care partidul și guvernul țării noas
tre o promovează cu consecvență, a- 
cela al colaborării și bunei înțele
geri cu toate popoarele lumii. Vizita 
în Spania, țară aflată în plin proces 
de înnoire democratică, constituie o 
nouă mărturie a spiritului revoluțio
nar, a calităților dumneavoastră una
nim recunoscute de om politic in
ternaționalist consecvent, de luptător 
activ pentru edificarea unei lumi mai 
drepte și mai bune pe planeta noas
tră. Exprimindu-ne totala adeziune 
la politica internă și internațională a 
partidului și statului nostru, vă în
credințăm, stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din cetatea oțelului gălățean vor 
munci fără preget pentru îndeplinirea 
complexelor sarcini ce le-au fost în
credințate pentru a întîmpina mari
le evenimente din viața patriei șl 
poporului — cea de-a 35-a aniversa
re a eliberării României de sub do
minația fascistă și cel de-al XII-lea 
Congres al partidului — cu succese 
de prestigiu, pentru continua dezvol
tare a economiei românești, baza 
prosperității, independenței și suve
ranității noastre.

Comuniștii, oamenii muncii din uni
tățile MINISTERULUI ECONOMIEI 
FORESTIERE ȘI MATERIALELOR 
DE CONSTRUCȚII, împreună cu în
tregul nostru popor, exprimă deplina 
lor aprobare și profunda satisfacție 
pentru rezultatele deosebite ale vizi
tei de stat pe care ați întreprins-o,

Puternic marcată de înțelepciunea 
și clarviziunea ilustrei dumneavoas
tră personalități de om politic și con
ducător de stat, vizita pe care ați 
efectuat-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu în Spania reprezin
tă o nouă și remarcabilă contribuție 
la afirmarea tot mai puternică a 
scumpei noastre patrii, România so
cialistă, în rîndul națiunilor care 
luptă pentru progres și civilizație, 
pentru colaborare, destindere și pace 
în lume, se spune în telegrama MI
NISTERULUI TURISMULUI. Am 
urmărit cu inimile pline de bucurie 
și mîndrie manifestările de înaltă 
prețuire și stimă cu care dumnea
voastră, cel mai iubit și stimat fiu și 
conducător al poporului nostru, ați 
fost înconjurat pretutindeni pe pă- 
mintul Spaniei prietene, unde ați 
dus solia de pace și prietenie a 
României socialiste. Mulțumindu-vă 
din inimă pentru activitatea neobo
sită pe care o desfășurați spre binele 
și înflorirea scumpei noastre patrii, 
permiteți-ne, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, ca, dind 
glas sentimentelor de dragoste și 
Înaltă prețuire ce vi le poartă în
tregul popor, să reafirmăm angaja
mentul comuniștilor, al Întregului 
personal muncitor din Ministerul Tu
rismului de a acționa cu însuflețire 
pentru înfăptuirea politicii interne și 
externe a partidului și statului nos
tru, pentru a întîmpina cu noi și 
mari realizări in muncă cea de-a 35-a 
aniversare a eliberării patriei și al 
XII-lea Congres al Partidului Co
munist Român.

Noua și strălucita solie de pace și 
prietenie, de largă rezonanță euro
peană și internațională, pe care o re
prezintă vizita de stat ce ați între
prins-o în Spania, impreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, ne oferă nouă, 
cadrelor didactice, studenților și 
cursanților ACADEMIEI „ȘTEFAN 
GHEORGHIU", fericitul prilej de a 
vă asigura de 
de profundă 
pect pe care 
neavoastră, 
partidului și . .
nalitate politică proeminentă a epocii 
actuale, devotată cauzei nobile 
cialismului, dreptății, păcii și 
borării între popoare.

Exprimîndu-ne aprobarea și 
na satisfacție față de rodnicele 
tate ale acestei vizite, sîntem con
vinși că ea va contribui la dezvoltarea 
și adîncirea pe mai departe a rapor
turilor dintre popoarele român și spa
niol, caracterizate prin vechi legături 
de prietenie, bazate pe afinități de 
limbă și cultură. în același timp, vi
zita depășește prin semnificația sa 
cadrul relațiilor bilaterale, înscriin- 
du-se ca o nouă contribuție concre
tă și substanțială la rezolvarea pro
blemelor majore cu care se confruntă 
omenirea, la pregătirea viitoarei reu
niuni de la Madrid,

Animați de puternică mîndrie pa
triotică pentru noua și strălucita pa
gină înscrisă în cronica relațiilor ro
mâno-spaniole, în eforturile Româ-

sentimentele noastre 
stimă, afecțiune și res- 
le nutrim față de dum- 
conducătorul iubit al 
poporului nostru, perso-

a so- 
cola-

depli- 
rezul-

în telegrama adresată de CURTEA 
SUPERIOARA DE CONTROL FI
NANCIAR se spune : Vizita efectuată 
de dumneavoastră, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu în Regatul 
Spaniei — strălucită solie de pace și 
prietenie a poporului român — 
s-a înscris ca un eveniment is
toric în cronica relațiilor dintre 
România și Spania, reprezentînd, 
totodată, o contribuție de seamă la 
cauza generală a cooperării și păcii 
pe continentul nostru și în întreaga 
lume. însuflețiți de devotamentul și 
spiritul revoluționar cu care dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, slujiți interesele 
poporului și cauza păcii în lume, ex- 
primîndu-ne deplina adeziune față de 
rezultatele deosebit de fructuoase ale 
vizitei, vă asigurăm că vom acționa 
cu toată hotărîrea pentru a îndeplini 
exemplar sarcinile pe care ni le-a 
încredințat partidul, dumneavoastră 
personal, pentru a ne aduce contribu
ția la măreața operă de ridicare a 
României socialiste pe noi trepte ale 
progresului și civilizației, pentru a 
întîmpina gloriosul jubileu de la 23 
August și cel de-al XII-lea Congres 
al partidului cu noi succese în reali
zarea sarcinilor ce ne revin privind 
perfecționarea mecanismului econo- 
mico-financiar, mai buna gospodă
rire a resurselor, creșterea eficienței 
întregii activități economico-sociale.

mîndrie patriotică pentru bilanțul 
deosebit de fructuos al vizitei de stat 
pe care ați întreprins-o în regatul 
Spaniei, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu și ne ex
primăm totala noastră adeziune la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, la a cărei ela
borare și promovare vă aduceți con
tribuția hotărîtoare.

Ne exprimăm deosebita satisfacție 
pentru rezultatele convorbirilor pur
tate la cel mai înalt nivel și docu
mentele adoptate care deschid im
portante perspective colaborării și 
cooperării bilaterale reciproc avanta
joase, consolidării destinderii în Eu
ropa și in întreaga lume.

Vă asigurăm, mult stimate și iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, 
însuflețiți de strălucitul dumneavoas
tră exemplu de muncă și viață, de 
slujire cu nemărginit devotament și 
pasiune revoluționară a intereselor 
patriei și poporului român, toți oa
menii muncii ce alcătuiesc puterni
cul colectiv unit al constructorilor 
din patria noaâtră sint hotărîți să în
tîmpine cea de-a 35-a aniversare a 

....  ___ ...... __ ___ c ,_ eliberării României și cel de-al XII- 
menit să dea un puternic lea Congres al partidului cu impor- 

• ._____ ... ’ ’ tante succese pentru înfăptuirea nea
bătută a grandioaselor obiective ale 
făuririi societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintării țării spre 
comunism.

care ați avut-o și o aveți la sporirea 
continuă a prestigiului României în 
lume, vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom ac
ționa cu hotărîre pentru înfăptuirea 
în mod exemplar a sarcinilor ce ne 
revin în cadrul mărețului program de 
făurire) a societății socialiste multila
teral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie, pentru aplicarea consecventă 
a politicii partidului și statului nos
tru, avînd convingerea fermă că 
aceasta răspunde intereselor Româ
niei socialiste, promovării idealurilor 
nobile ale poporului nostru de liber
tate, echitate, umanism și bună în
țelegere între toate națiunile.

tră. Urmînd exemplul dumneavoas
tră personal de dăruire față de no
bila cauză a înfloririi continue' a 
României socialiste, ne reafirmăm și 
cu acest prilej adeziunea totală la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, angajîndu-ne 
să depunem toate eforturile, să folo
sim întreaga noastră energie și ca
pacitate creatoare pentru traducerea 
în viață a sarcinilor ce ne revin din 
Programul partidului de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și înaintare a României spre 
comunism.

Convorbirile oficiale Ia cel mai înalt 
nivel, documentele încheiate, multi
plele intîlniri și contacte cu persona
lități marcante ale vieții economice 
și politice a noii Spânii, interesul de
osebit manifestat de opinia publică 
spaniolă și internațională față de 
această vizită dau noi dimensiuni, pe 
multiple planuri, bunelor relații bi
laterale. de colaborare româno-spa
niole, ilustrînd elocvent conlucrarea 
rodnică între state cu orînduiri so
ciale diferite în interesul reciproc, al 
păcii și înțelegerii între popoare — 
se arată în telegrama MINISTERU
LUI COMERȚULUI EXTERIOR ȘI 
COOPERĂRII ECONOMICE INTER
NAȚIONALE.

Vă rămînem profund îndatorați, 
iubite conducător, pentru noile căi de 
progres deschise comerțului și coope
rării economice între România șl 
Spania, pentru excepționalele condi
ții create dezvoltării și diversificării 
colaborării economice în interesul am
belor țări, ceea ce reprezintă pentru 
noi — cei ce lucrăm în sfera rela
țiilor economice externe — un sprijin 
deosebit de prețios.

Conștienți de răspunderile ce ne 
revin pentru materializarea acordu
rilor intervenite în domeniul nostru 
de activitate și însuflețiți de strălu
citul dumneavoastră exemplu perso
nal de înaltă exigență și deplină dă
ruire revoluționară, ne angajăm, iubi
te tovarășe secretar general, să facem 
totul, cu responsabilitate comunistă, 
pentru a întîmpina cu noi realizări 
apropiatele evenimente majore din 
viața politică a patriei noastre — a 
35-a aniversare a eliberării și al 
XII-lea Congres al partidului.

Comuniștii, întreg personalul mun
citor din cetatea oțelului de pe ma
lurile Birzavei au urmărit cu satis
facție și mîndrie patriotică noua 
solie de pace și colaborare pe care 
ați întreprins-o, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu în Spania — 
se spune in telegrama COMBINA
TULUI SIDERURGIC REȘIȚA.

întîlnirile și convorbirile purtate la 
cel mai inalt nivel, documentele co
mune semnate conferă acestei vizite 
dimensiunile unui act de importanță 
istorică 1__ 1. -_ ___ ______
impuls relațiilor dintre poporul român 
și poporul spaniol, de care ne leagă 
originea latină comună și tradiționale 
afinități de limbă și cultură. Adu- 
cîndu-vă și cu prilejul acestui eveni
ment memorabil, ce înscrie o pagină 
de glorie în cronica de aur a politicii 
externe a României, un fierbinte 
omagiu pentru valoroasele dumnea
voastră inițiative in soluționarea 
celor mai complexe probleme 
contemporaneității, vă 
mult iubite și stimate 
Nicolae Ceaușescu, că în 
cînd sărbătorim 35 de ani 
berarea patriei și ne pregătim să în- 
tîmpinăm cel de-al XII-lea Congres 
al partidului, vom depune întreaga 
putere de muncă, capacitate de crea
ție și de mobilizare, adăugind noi 
valori la sporirea zestrei economice 
a României socialiste.

ale 
asigurăm, 

tovarășe 
acest an, 
de la eli-

Eveniment istoric în cronica rela
țiilor româno-spaniole de prietenie și 
colaborare și, totodată, acțiune ma
joră în context larg internațional, 
această nouă misiune nobilă în
treprinsă peste hotarele patriei a fost 
urmărită și de militarii armatei noas
tre cu cel mai viu interes, cu 
profundă însuflețire și deplină ade
ziune — se spune în telegrama CON
SILIULUI POLITIC SUPERIOR AL 
ARMATEI.

încercăm sentimente de adîncă 
mindrie patriotică pentru faptul că 
dialogurile la nivel înalt pe care 
le-ați purtat, discuțiile cu oamenii 
politici, cu reprezentanți ai cercu
rilor economice, cu tinerii, documen
tele oficiale semnate pun din nou in 
lumină înțelepciunea și consecventa 
cu care dumneavoastră, scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu — condu
cător încercat al partidului și statului 
nostru, personalitate de excepție a 
vieții politice internaționale — pro-

Alături de întregul popor, vă ex
primăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aprecierea și ad
mirația noastră deosebită pentru re
zultatele obținute in promovarea re
lațiilor economice, culturale și 
alte domenii, între România socialis
tă și Spania, se spune în telegrama 
COMITETULUI PENTRU PROBLE
MELE CONSILIILOR POPULARE. 
Călduroasa primire de care v-ați 
bucurat și omagiile ce v-au fost 
adresate pe întreg parcursul vizitei, 
reflectă elocvent afirmarea interna
țională a țării noastre, a politicii 
partidului, a personalității dumnea
voastră, tovarășe secretar general, 
constituind un moment de semnifica
ție istorică în dezvoltarea relațiilor 
româno-spaniole, în lupta generală 
pentru destindere, securitate și pace. 
Mulțumindu-vă din toată inima pen
tru activitatea permanentă, neobosi
tă ce o desfășurați în fruntea parti
dului și statului, vă rugăm să primiți 
asigurările noastre că vom acționa 
cu toată hotărîrea pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin, în contextul 
general al obiectivelor pe care le 
avem de înfăptuit pentru edificarea 
socialismului în România.

din

' ‘ ' iartid al MINISTE-
l exe- 

Consiliului de conducere, in 
comuniștilor, al tuturor oa- 
muncii din sectorul sanitar,

Comitetul de partid al MINI 
RULUI SĂNĂTĂȚII și Biroul 
cutiv al 
numele 
menilor 
își exprimă mîndria și satisfacția de
plină pentru fructuoasele rezultate 
ale vizitei dumneavoastră împreună 
cu tovarășa Elena Ceaușescu, prima 
vizită a unui șef de stat socialist in

CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
PROCURATURII REPUBLICII SO
CIALISTE ROMANIA, comuniștii și 
întregul personal muncitor vă adre
sează omagiul lor fierbinte și recu
noștința lor profundă pentru presti
gioasa activitate desfășurată de dum
neavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, pentru rezultatele 
deosebit de rodnice ale vizitei între
prinse împreună cu stimata tovarășă 
Elena Ceaușescu în Regatul Spaniei.

Vasta și neobosita dumneavoastră 
activitate, desfășurată în spiritul 
celei mai înalte responsabilități față 
de destinele poporului român, față 
de viitorul de pace al umanității, 
inițiativele strălucite și acțiunile cu
rajoase, novatoare, pe care le între
prindeți pe plan internațional se 
bucură de înalta apreciere a între
gului nostru popor, de înalta consi
derație și stimă a cercurilor politice 
șl opiniei publice mondiale.

Vizita dumneavoastră în Spania, 
convorbirile care au avut loc, înțe
legerile și acordurile la care s-a 
ajuns au evidențiat eforturile făcute 
de țara noastră în direcția întreține
rii de relații de colaborare cu toate 
țările lumii, indiferent de sistemul 
social-politic. în același timp, a ieșit 
puternic in evidență preocuparea 
țării noastre pentru ca reuniunea 
din 1980 de la Madrid să constituie 
un moment important în lupta pen
tru destindere, dezarmare și pace, 
dind astfel un nou impuls înfăptuirii 
documentelor semnate la Helsinki.

CONSILIUL ZIARIȘTILOR DIN 
REPUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA, făcîndu-se interpretul ginduri- 
lor și simțămintelor tuturor celor 
care activează în presa scrisă și au- 
dio-vizuală, exprimă profunda grati
tudine pentru modul strălucit în care 
ați reafirmat, ca ocazia vizitei de 
stat întreprinse. împreună cu tova
rășa Elena Ceaușescu, în Spania, nă
zuințele de pace și înțelegere între 
popoare ce animă pe toți cetățenii 
patriei noastre, politica externă a 
României socialiste — politică de o 
largă deschidere spre orizonturile 
conlucrării egale în drepturi și reci
proc avantajoase, de înaltă principia
litate și exemplară consecvență. Re
zultatele acestei vizite constituie o 
nouă și importantă contribuție la 
cauza păcii în Europa și în lume, la 
afirmarea noilor principii de relații 
între state.

Ziariștii români încearcă senti
mente de puternică mîndrie patrio
tică pentru bilanțul fructuos al aces
tei noi solii de pace și prietenie, ex- 
primînd deplina adeziune și întreaga 
aprobare față de rezultatele vizitei. 
Prin întreaga ei desfășurare, vizita 
dumneavoastră în Spania a reprezen
tat un eveniment bogat în semnifica
ții, o puternică expresie a nobilei ac
tivități pe care o puneți în 
idealurilor unei lumi mai bune 
drepte.

Vă asigurăm, mult stimate 
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom munci neabătut, cu entuziasm 
revoluționar, pentru a transpune în 
viață orientările partidului, indicațiile 
dumneavoastră, pentru a întîmpina cu 
cinste cele două mari evenimente din 
acest an - 
patriei de 
al XII-lea Congres al partidului.

slujba 
și mai

și iu-

35 de ani de la eliberarea 
sub dominația fascistă și

Pe adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretar general al parti
dului, președintele Republicii Socialiste România, au mai sosit nu
meroase telegrame de pe întreg cuprinsul țării prin care comuniștii, 
oamenii muncii de cele mai diferite profesii, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, tineri și vîrstnici, bărbați și femei din 
instituții centrale, comitete municipale și orășenești de partid, comi
tete executive ale consiliilor populare, centrale industriale, combinate 
și uzine, organizații de masă și obștești, întreprinderi de comerț ex
terior și interior, din cooperație, uniuni de creație, unități de învă- 
țămint de toate gradele, institute de cercetare și proiectare, instituții 
de cultură și artă și din presă își .exprimă deplina aprobare față de 
rezultatele deosebit de rodnice ale vizitei de stat a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în Spania. Prin cuvinte calde 
se exprimă profunda admirație și recunoștință a întregului popor pen
tru contribuția de excepțională însemnătate a secretarului general al 
partidului ia dezvoltarea relațiilor de colaborare multilaterală dintre 
cele louă țări și popoare, la promovarea cu succes a coexistenței paș
nice, destinderii și înțelegerii internaționale. în telegrame se subliniază, 
totodată, voința fermă a oamenilor muncii, a tuturor cetățenilor pa
triei noastre, fără deosebire de naționalitate, de a acționa strîns uniți 
in jurul partidului, al secretarului său general, pentru înflorirea Româ
niei socialiste și sporirea contribuției ei la progresul și libertatea 
popoarelor, la edificarea unui climat de pace și colaborare in lume.
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Copiilor- toată dragostea
GRADUL DE CUPRINDERE A PREȘCOLARILOR 

ÎN GRĂDINIȚE (în procente)
EVOLUȚIA NUMĂRULUI DE LOCURI ÎN 

CREȘE

și grija societății noastre
Tinerețea și vigoarea poporului nostru: 

mai mult de un sfert din populația țării — sub 16 ani!
„întreaga politică promovată de partid și guvern pentru 

a asigura un trai material mai bun copiilor, tineretului, pentru 
a dezvolta și perfecționa posibilitățile de instrucție publică 
oglindește grija neslăbită, primordială a statului nostru socia 
list pentru creșterea unor noi generații puternice, viguroase, sănă 
toase din punct de vedere fizic și spiritual. Aceasta este expresia 
înaltei răspunderi cu care partidul comunist acționează pentru 
a asigura însuși viitorul națiunii noastre socialiste, dezvoltarea 
ei ascendentă prin urmași în stare s-o ridice pe culmile lumi
noase ale comunismului".

NICOLAE CEAUȘESCU
Grija deosebită, părintească pentru formarea noilor 

generații străbate ca un fir roșu întreaga politică a 
partidului nostru.

Este, pentru noi, un titlu de mîndrie ca, în acest an 
— Anul internațional al copilului și în preajma Zilei 
internaționale a copilului, să relevăm faptul că, in 
România, grija pentru generația de mîine este o reali
tate vie, că societatea noastră socialistă, ca o mare 
familie, pune la dispoziția copiilor tot ce are mai bun 
și mai de preț, înconjurindu-i cu dragoste și ocrotin- 
du-i încă din primele ore ale vieții. Printre construcțiile 
pentru care s-au alocat, an de an, importante sume 
de la buget, s-au aflat în mod constant, cele desti
nate ocrotirii sănătății copiilor, instruirii și recreării 
acestora. Măsurile care au jalonat, îndeosebi în ultimul 
deceniu, ridicarea nivelului de trai al celor ce mun-

cesc au cuprins, de fiecare dată, prevederi importante 
privind crearea unor condiții din ce în ce mai bune 
pentru creșterea și educarea tuturor copiilor țării, fără 
deosebire de naționalitate.

Hotârirea Comitetului Politic Executiv al C.C. o! 
P.C.R. cu privire la acțiunile organizate în România 
în cadrul Anului internațional al copilului subliniază, 
printre altele : „O atenție deosebită a fost și este 
acordată în România socialistă creării tuturor condiții
lor pentru ca tînăra generație, copiii — viitorul însuși 
al națiunii noastre socialiste — să se poată bucura 
din plin de întreaga bogăție materială și spirituală a 
țării, să poată avea o perspectivă luminoasă, elibe
rată de spectrul oricărei privațiuni sau amenințări".

în ceie ce urmează vom prezenta cîteva date din și 
despre universul celor mai mici cetățeni ai țării.

1970—19711950—1951 19781950 1970

• Teatrul Național București 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala Atelier) : 
Elegie — 19.
• Filarmonica „George Enescu** 
(Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Mircea Cristescu. 
Solistă : Ina Macarie — 20.
• Opera Română : Lacul lebede
lor — 19.
• Teatrul de operetă : Tara su- 
rîsului — 19,30.
• Teatrul Mic : Nebuna din < 
lot — 19,30.
• Teatrul de comedie : 
timp — 19,30.
• Teatrul „Nottara** (sala 
gheru) : Mizantropul — 19,30, 
Studio) : Carambol — 19.
• Teatrul Giulești : Haina 
două fețe — 19,30, (sala Majestic): 
A cincea lebădă — 19,30, Punguța 
cu doi bani — spectacol susținut 
de Teatrul de păpuși Brașov — 9; 
10,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. 
nașe" (sala Savoy) : Revista 
luna de miere — 19,30.
• Teatrul „Ion Vasilescu** : 
nica se mărită — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sfirlă 
năzdrăvanul — 10.
• Teatrul „Țăndărică" : Fata ba
bei și fata moșneagului — 15.
• Circul București : Năzdrăvăniile 
urșilor — 19,30.

Chail-

N-am

Ma- 
(sala

cu

Tă-
In

Bu-

cinema

Copiii născuți în acest an au „ro
tunjit*1 la 22 000 000 numărul locui
torilor țării noastre. Atingerea aces
tei cifre este urmarea firească a po
liticii consecvente a partidului și 
statului nostru de sprijinire a nata
lității, de întărire a familiei. Iată 
cîteva date revelatoare :

• 27 LA SUTĂ din populația țării 
o reprezintă COPIII SUB 16 ANI.
• PESTE 10 LA SUTA din cei 

22 000 000 locuitori reprezintă copii 
cuprinși ÎNTRE 5 ȘI 9 ANI.
• Anual, in țara noastră se nasc 

peste 400 000 DE COPII.
• După cum rezultă din studiile 

întreprinse de specialiști — pe un

eșantion de circa 
tineri — copiii de 
toși, mai robuști și mai înalți decit 
generațiile anterioare.

300 000 de copii și 
azi sînt mai sănă-

nou

Totul
pentru sănătate!

98,2 LA SUTA dintre copii văd 
lumina zilei într-o instituție sani
tară, sub directa supraveghere a 
unor cadre medicale de specialitate. 
In unitățile și secțiile de profil de 
la orașe și sate există 21 840 de pa
turi, la care se adaugă alte 10 574

de paturi în secțiile pentru 
născuți.

De îngrijirea sănătății copiilor se 
ocupă aproape 5 000 de medici pe
diatri și de medicină generală pen
tru copii, impreună cu zeci de mii de 
surori de specialitate.

Peste 4 500 000 de copii 
primesc alocație

In programul de ridicare a nive
lului de trai al poporului, în actualul 
cincinal, o atenție deosebită se a- 
cordă creării unor condiții tot mai 
bune de creștere și educare a copti-

lor. Principalele măsuri prevăzute 
în program au și fost înfăptuite, in 
prezent, peste 4 500 000 DE COPII 
primesc alocație.
• Incepind cu data de 1 septem

brie 1977, in cadrul primei etape de 
majorare a alocațiilor, s-a acordat 
jumătate din cuantumul prevăzut 
pe Întregul cincinal, care este in 
medie de 30 la sută.

• Prin decret al Consiliului de 
Stat, din fondurile rezultate prin 
diminuarea cheltuielilor militare iu 
fost majorate, incepind cu data de 
1 martie 1979, alocațiile de stat pen
tru copii, cu 10 lei lunar pentru 
fiecare copil. Acest decret a fost 
difuzat ca document oficial al Or
ganizației Națiunilor Unite.
• în prezent, cuantumul alocației 

este cuprins între 135—285 lei în 
mediul urban și 80—230 lei în me
diul rural ; în perioada anterioară, 
alocațiile erau cuprinse între 
60—240 lei, în funcție de veniturile 
părinților și mediul în care locuiesc.
• De Ia 1 septembrie 1977 bene

ficiază de alocații pentru copii toa
te categoriile de personal muncitor

și pentru toți' copiii
la 16 ani, aflați în întreținerea 
miliei, cu respectarea ' ‘ 
prevăzute de lege.
• In 1978, suma totala a alocații

lor pentru copii s-a ridicat 
8 145 100 000 LEI.

în virstă pină 
fa- 

plafoanelur

Ia

Ajutoare 
pentru mamele 

cu mai mulți copii
• De la 1 august 1977. s-a insti

tuit un nou sistem de sprijin al ma
melor care au în îngrijire mai mulți 
copii pină la virstă de 18 ani. Astfel, 
primesc ajutoare mamele care în
grijesc 5 sau mai mulți copii, față 
de situația anterioară cînd ajutoa
rele se acordau’ numai mamelor care 
aveau mai mult de 8 copii.
• Cuantumul acestor alocații a 

fost majorat în felul următor : cu 
150 lei lunar pentru mamele care 
au 8 sau 9 copii și cu 200 lei pen
tru mamele cu 10 sau mai mulți co
pii în ingrijire.

• In 1978, suma acestor ajutoare 
s-a cifrat la peste 320 milioane lei.

Tot mai mulți copii 
în creșe și grădinițe
An de an au fost alocate fonduri 

importante de la bugetul statului 
pentru construirea și amenajarea de 
creșe și grădinițe. Există, în pre
zent, o vastă rețea de unități desti
nate îngrijirii și educării copiilor de 
virstă preșcolară.

® In cele peste 900 de creșe sînt 
cuprinși aproape 91 000 de
• In actualul an școlar, 

copii sint înscriși în cele 
grădinițe.
• In grădinițe, copiilor 

ră cele mai bune condiții 
jire, hrană și instruire, 
vîrstei lor. Un 
gestiv material didactic 
dispoziția celor aproape 37 000 
educatoare cărora Ie sint Încredin
țați acești copii.

copii.
872 374 de
13 520 de

li se ofe- 
de îngri- 

potrivit 
bogat și su

la 
de

stă

• Aleargă după mine ca să te 
prind : SALA PALATULUI — 
17,15; 20.
• Praf sub soare : CENTRAL — 
16; 18; 20.
• Gala filmului 
în cadrul „î 
poarelor și 
Iugoslavia** : 
20.
• Fortăreața
NOI — 14,30; 17; 19,30.
• O dramă la vinătoare : SCALA
— 15; 17,30; 20.
• Vestul sălbatic :
— 14; 16,15; 18,30;
FARUL — 14; 16; 
dină — 21, MODERN 
13,30; 15,45; 18; 20,15.,
— 20,45.
• Vis de
14; 16; 18;
20.30.
• Vacanță
— 15; 17,30
11,15; 13,30;
9; 11,15; 13,30
• Să prinzi o stea 
PATRIA —. 14; 16,15
FESTIVAL
FAVORIT
18; 20,15.
• Mingea strălucitoare : CAPI
TOL — 14; 16; 18; 30.
• Program de desene animate —
9; 10,45; 12,30; 14,15, Cum se tre
zește o prințesă — 16; 18; 20 :
DOINA.
• Rodeo : FEROVIAR — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 30,15, FLAMURA 

■— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lanțul amintirilor : AURORA
— 9; 13; 15,30; 18,30; la grădină
— 20,45.
• Dansul tobelor : EXCELSIOR — 
9; 12; 16; 1», MELODIA — 9; 12; 
16; 19.
• Falansterul : VIITORUL — 15,30;
19, COTROCENI — 15,30; 19.
• Prietenii copilăriei mele : CINE
MA STUDIO — 10; 12; 14, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,15.
• M-am săturat de căsnicie —
11,45, Luptătorii din umbră — 14; 
16,15, Femeia deputat — 18,30,
Profesiunea doamnei Warren — 
20,30 : CINEMATECA.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
BUZEȘTI — 14,30;
20.30, la grădină — 
PARC HOTEL — 31.
• Clipa : DRUMUL 
lfl.
• Inspectorul și
DACIA — 9; 11,15; 13,30; .15,45
20, FERENTARI — 14;
• Inocentul : MIORIȚA
14; 17; 19,30.
• Pîinea copilăriei mele : FLA- 
CARA — 15,30; 17,45; 20.
• Addio piccola mia : COSMOS
— 15,30; 17,45; 20.
• Viața merge Înainte : FLO- 
REASCA — 9; 10,45; 12,30; 14,15; 
16; 18; 20.
• Un om In loden : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, MUN
CA — 14; 16; 18; 20.
• Substituirea : POPULAR — 
15,30; 17,45; 20.
• Reintîlnirea tovarășilor de lup
tă : PROGRESUL — 16; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : TOMIS 

19; 20,45, la

„Cum se moare** 
.Zilelor culturii po- 

naționalităților din 
CINEMA STUDIO —

invizibilă : TIMPURI

BUCUREȘTI
20,45, LUCEA- 

18; 20, la gră- 
— — 9; 11,15;

la grădină

Ianuarie :
20,13, LIRA

BUCEGI — 
— 15,30; 18;

VICTORIA
9:

tragică :
; 20, GRIVITA
16; 18; 20, GLORIA — 

15,45; 18; 20.
căzătoare :
18,30; 20,45,

14; 16,15; 18,30; 20,45, 
9; 11,15; 13,30: 15,45;

pre-

: PACEA —

20.

bucurie : 
sălbatic 
vintul, / 

amintire,

ARTA — 9;

de aici, 
și 

de

scrisă de 
consacrate 

eternă

16,30: 13,30;
21, GRĂDINA

să nemulțumesc 
autori-copii al

cu
dificila misiune

care 
reu- 

de 
Consi-

SĂRII — 15;

Flori alese din grădina copilăriei

braconierii :
18;

16; 18; 20. 
9; 11,30;

Gheorghe TOMOZEI

Desene din volumele „Gînduri de copil și „Pe trepte de Istorie

(Urmare din pag. I) in infinita-i diversi- 
Lecția clasicilor e in 
înțeles mereu valabi-

Pe plan estetic, nu inte
resează cantitatea reflecții
lor dintr-o scriere oare
care, ci utilitatea lor artis-

Conștiința continuității spirituale

Cîntec despre
copii si păsări

albastre

Desen de Tia PELTZ
Zburdați, copii, cum zburdă cerbii 
Cînd simt pariumul viu al ierbii 
Jucați-vă cit viața-i joacă 
Și tîmpla n-are promoroacă. 
Chemați și soarele să vină 
în lumea voastră de lumină. 
Din jocul pur precum o rouă 
Răsară viața și mai nouă.
Suiți spre cer în joacă smeul 
Să-1 prindă-n brațe curcubeul 
Și ulii nu-i lăsați să zboare 
La romăneștile hotare. 
Ci numai pasărea albastră 
Să-și iacă cuib Ia casa voastră 
Și-n lume, cîtu-i zarea zare, 
în veci un uliu să nu zboare. 
Zburdați, copii, cum zburdă cerbii 
Îndrăgostiți de dorul ierbii.
Cîntați, copii, cu ciocîrlia 
Ce vine-aici în Romănia 
Mai mult de două mii de ani 
Și dă concerte la țărani ;
Cîntați, copii, vă umble cîntul 
în cîtu-i lung și lat pămîntul 
Și cîntul vostru să se-nstrune 
Cu ghiersul pruncilor din lume, 
Ca-n veci de veci să nu mai lie 
Nici un război, nici o robie. 
Cîntați, copii, zburdați ca cerbii 
Cînd simt parfumul viu al ierbii ! 
Iar de s-o cere, cumva, iară. 
Fiți ca străbunii: lingă țară 
Și brațul neînvins vă fie 
Pentru această siîntă glie 
Zburdați, copii, cum zburdă mieii 
Cînd rid la soare stînjeneii, 
Jucați-vă fără de teamă : 
Un om, o țară și o mamă 
Veghează joaca voastră sfîntă. 
Să n-aveți ghiocei la tîmplă 
Decit la anii strînși cu toții 
Cînd vi se-nsoară strănepoții. 
Jucați-vă, joaca vă fie 
Un tril superb de ciocîrlie !

George CIUDAN
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Copiii despre copii. 
Copiii despre copilărie.
Astfel s-ar putea rezuma 

conținutul a două fermecă
toare apariții editoriale.

Primă, „Gînduri de copil", 
apărută la editura „Ion 
Creangă" cuprinde 25 de 
texte compuse de școlari 
din toate zonele țării și e 
ilustrată — superb — cu 
desene și ele imaginate de 
copii. „Gînduri de copil" 
antologhează pagini inspi
rate ce vor să se constituie 
intr-un adevărat imn de 
slavă incantat spre lauda 
vitejiei strămoșești și spre 
luminarea, cu mîndrie, a 
chipului de azi al patriei. 
Adelina Groșan din Mara
mureș crede că poate mîn- 
gîia holdele țării și munții 
„neînfrînți în furtuni" — 
frumoasă viziune romantică 
— iar Aurelia Nițu din Dro- 
beta-Turnu Severin se adre
sează familiar Dunării : 
„Doru tău e mult mai, 
tare, / Taie munții pin’ la 
cer / Și deschizi biruitoa
re / Toate Porțile de 
Fier". Bogdan Antoniu 
din București reface per
spectiva istorică a de
venirii noastre vorbind 
despre străbunii geți, des
pre Traian și Decebal, de
rulează filmul pătimirilor

poporului și exultă fericit 
la gîndul că în țara de azi 
muncesc laolaltă „ca frați 
buni, români, maghiari, 
germani".

Ligia Oros din Sîntioara 
— MUreș izbutește mai 
mult decit o reușită com
punere școlară in proza 
intitulată „Locuri dragi" : 
„Pădurilor din satul meu

baston de mareșal. Dintre 
copiii, dintre extrem de 
mulții copii care scriu ver
suri numai cîțiva — foarte 
puțini — vor ajunge cu 
adevărat poeți. Acum ei se 
confundă eu poezia, sînt 
chiar obiectul poeziei. Se 
cuvine să le încurajăm 
dragostea pentru frumos și 
poezie fără a-i „deturna"

le cunosc ascunzișurile. 
Știu unde sînt alunii de 
vară care fac alune cu 
coajă subțire și miez mare; 
știu unde-s cuiburile cio- 
cănitoarelor, știu unde se 
ascund veverițele. E destul 
să mă gîndesc la pădurea 

și-mi miroase a 
........... ; brad, a 

A vizua- 
per- 

: un
• au 
poate

noastră 
verde, a rășină de 
frunze umede". . 
liza mirosul, iată o 
formanță demnă de 
adevărat poet ! Dar 
copiii talent ? Se i 
vorbi (cum se mai întîmplă 
să auzim) despre copii 
scriitori, ori copii poeți ?

Eu cred că ei, copiii au 
în ghiozdan condeiul scri
itorului posibil cum, in
tr-un clasic dicton, solda
tul duce cu el în raniță un

din intențiile lor de a de
veni ingineri, medici, a- 
gronomi și — de ce nu ? — 
cosmonauți.

închizînd „Gîndurile de 
copil" se cade să mulțumim 
editurii „Ion Creangă" pen
tru tot ce face spre a im- 
bogăți întîiele biblioteci 
ale copiilor cu cărți fru
moase. Regretăm doar că 
antologatorul n-a inclus in 
această carte 
copii și pagini 
unor subiecte de 
emoție : chipul v.părinților, 
al învățătorilor, ) descripția 
locului natal, jocurile 
ferate etc...

A doua apariție pe 
o consemnăm ca pe o 
șită este „Pe trepte 
istorie" editată de

liul național al organiza
ției pionierilor. „Treptei^" 
beneficiază de un alcătui
tor de ediție inspirat : e 
vorba de profesor dr. Tu
dor Opriș care de ani și 
ani este ifir neobosit Ani
mator al activităților lite
rare școlare. Mai bogată 
în pagini (cu o copertă, 
vai, penibilă), antologia sa 
e rodul unei extrem de bo
gate „grădini" : sînt alese 
cele mai semnificative pa
gini scrise de cîțiva din 
cei 100 000 (!) de pionieri 
membri a 7 000 de cercuri, 
cenacluri și societăți lite
rare din țară, animatori a 
peste 600 de reviste șco
lare. Trebuie spus că Tu
dor Opriș s-a achitat 
bine de 
asumată.

Riscînd 
pe mulți 
căror efort imaginativ me
rită încurajarea noastră 
confraternă, voi cita în li
mita spațiului numai cîteva 
nume ce ni s-au impus : 
Raluca Tacciu (București), 
Maria Săulean (Șincai-Mu- 
reș), Ruxandra Băltărețu 
(București), Gertrud Kon- 
radt (Sibiu), Eniko Agnes 
Karko (Tg. Mureș), Elena 
Vișan (București), Rosana 
Mustățea (Craiova).

Iată un remarcabil
tih despre patrie : „Acest 
cuvint n-a cunoscut / Decit 
fiorul primei iubiri"... //.

Copiii despre copilărie. 
Se putea un mai nimerit 
omagiu adus Anului inter-
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național al copiilor 
dintr-o țară frumoasă 
mîndră șl iubitoare 
pace care-și cheltuie ener
giile pentru ca toți cei ce 
o locuiesc să poată trăi in 
liniște, împlinindu-și visu
rile generoase ?

închei prin a cita versuri 
scrise de eleva din Bucu
rești Irina Airinei pe care 
le-aș iscăli cu 
M-am pomenit 
strîngînd în mină 
Să-i storci, din 
balada lui de fum, / Iubi
rea lui de aer născută cu 
pământul, / Împleticind in 
mine un păduros parfum / 
M-am pomenit sălbatic 
topind în mîini talazul / 
înfășurat pe schitul nisi
pului din veac, / M-am po
menit cu cetini de valuri 
pe grumazul / Viorilor lu
minii urcate pe araci...".

După „Almanahul 
ilor“ tipărit în 
tre Asociația 
din București, 
cente antologii 
nu doar clasice 
editoriale", ci devin . 
suavitatea ce le-a plăsmuit 
inegalabile zile de viață. 
De copilărie. De lumină 
neîntinată...

copi-
1978 de că- 

scriitorilor 
aceste re- 
marchează 

„succese 
prin

— 9; 11; 13; 15; 17; 
grădină — 21,30.
• Ciocolată cu alune
16; 18; 20.
• Brațele Afroditei :
11,15; 13,30; 15,45; 18;
• Omul cu masca de fier ; GRĂ
DINA ARTA — 21.
• Inspectorul Harry : GRĂDINA 
BUCEGI — 21.
• Șeriful din Tennessee : GRĂDI
NA CAPITOL — 21.
• O simplă problemă de timp : 
GRĂDINA FLACĂRA — 21.
• înarmat și foarte periculos : 
GRADINA FESTIVAL — 21.
• Police Python 357 s GRĂDINA 
LIRA — 20,30.
• Poliția este Învinsă : GRĂDINA 
TITAN — 21.

Sînt unii care cred că li
teratura clasicilor e vetus
tă, optică, propunînd in 
locul continuității ruptura. 
Ne întrebăm însă cum 
poate ajunge cineva la o 
imagine convingătoare asu
pra prezentului, dacă refu
ză dialogul cu operele- 
cheie. Se vorbește, nu fără 
dreptate, de modernitatea 
clasicilor, calitate ce ține 
atit de rezonanța soluțiilor 
estetice, cit și de esența 
dezbaterilor, de modul în 
care istoria retrăiește. N-a 
existat scriitor de seamă 
care să nu fi raportat — 
după remarca lui Sainte- 
Beuve — „dimensiunea mo
rală" la „dimensiunea so
cială". Unii preferă opere
le impregnate de fapte, 
alții cărțile care vehiculea
ză idei; nimic mai capti
vant decit pictura mediu
lui social și uman în ipo
staze caracteristice, ducind, 
indiferent de formulă, la 
înțelegerea sufletului ome-

nesc 
tate. 
acest 
lă, căci, precum Venus din 
Milo și simfoniile lui Mo
zart, nu au virstă, fiind 
neîncetat actuale, clasicii 
literaturii acționează in 
perpetuitate. De n-ar fi 
lăsat decit renumita serie 
de Scrisori, Eminescu ar fi 
totuși o conștiință exem
plară a timpului său, vio
lența satirică fiind efectul 
purității morale ultragiate. 
„Schimbați opiniunea nu- 
blică — afirmă in numele 
autorului un personaj din 
Geniu pustiu — dați-i o 
altă direcție, răscoliți ge
niul național, spiritul pro
priu și caracteristic al po
porului, din adincurile in 
care doarme. Faceți o uria
șă reacțiune morală, o re
voluționare de idei...". Prin 
Coșbuc, Delavrancea și al
ții, cel dinții deceniu post- 
eminescian iși făcea din 
afirmarea unor principii ca 
acestea un criteriu axiolo
gic fundamental. La in-

ceputul secolului nostru, 
N. lorga punea în practică, 

■ în manifestări de anvergu
ră, menționata idee a „răs
colirii", asociindu-și scrii
tori din toată țara, lată-l, 
în 1915: „O întreită datorie 
stăpînește acest mare mo-

tică în funcție de subiect. 
Fără să aibă aerul. Crean
gă e un moralist jovial, 
înclinat să judece, să com
pare, să dea sentințe, con
siderând totul din perspec
tiva experienței milenare. 
Caragiale, cu precădere

lui și încrederii în viață. 
După aceștia, Rebreanu se 
pronunță explicit pentru 
realitățile de fond, citabilă 
pentru mesajul vehiculat 
fiind confesiunea Cred, 
răspuns la o anchetă a 
revistei Ideea europeană

ment pentru viața noastră 
pe toate tărîmurile, deci și 
pe acel literar, noi conti- 
nuînd a crede, în deosebire 
de esteții siderali, că lite
ratura e lucru de pe pă
mânt, putînd, ce e dreptul, 
să se înalțe și mai presus 
de stele, dar aici înrădăci
nat, trăind din oameni, 

■ între oameni și pentru oa
meni...".

ironist, e unul dintre ob
servatorii cei mai profunzi 
din literatura română. „A- 
vem de a face — remarca 
G. Călinescu — cu o lume 
care se joacă de-a institu
țiile liberale fără a le fi 
pătruns esența". Cu aerul 
de a critica liberalismul, 
Caragiale ironiza junimis
mul, „lipsa de încredere in 
puterile țării". Transilvăne
nii vin cu nota lor, Slavici 
fiind un exponent al ener
getismului în serviciul 
prosperității economice, 
Coșbuc unul al optimismu-

(1934) : „Nu frumosul, o 
născocire omenească, inte
resează arta — preciza ro
mancierul — ci pulsația 
vieții. Cînd ai reușit să 
închizi în cuvinte cîteva 
clipe' de viață adevărată, ai 
realizat o operă mai pre
țioasă decit toate frazele 
frumoase din lume (...). 
Dacă privești arta drept 
creație, trebuie să-i atribui 
și o valoare etică. Arta ca 
ușoară jucărie ar fi tot atit 
de incomprehensibilă ca șt 
viața socotită fără rost". 
Dacă mi s-ar cere să citez

un text sadovenian rezuma
tiv pentru întreaga orientare 
a prozatorului, aș alege dis
cursul academic de recep
ție din 1923, cu semnifica- 
tivele-i referiri la spiritua
litatea națională. De la 
Tudor Arghezi, de la Camil 
Petrescu și Hortensia Pa- 
padat-Bengescu, de la E. 
Lovinescu și alții, din epo
ca interbelică sau prelun- 
gindu-și activitatea în epo
ca republicană, au rămas, 
de asemenea, puncte de 
vedere revelatoare, însu- 
mabile intr-o amplă cartă 
privind misiunea creatori
lor în raport cu timpul.

In 1924, Tudor Vianu 
vorbea de o literatură ce 
„se îndreaptă cu un ochi 
mai înțelegător către pro
blemele integrale ale so
cietății", cu perspectiva ca 
din totalitatea eforturilor să 
fie realizată „formula vre
mii" (Masca timpului). 
Schițînd în 1933 principale
le Misiuni pentru viitor, 
Mihai Ralea repeta aceeași 
năzuință spre integralitate: 
„Azi, mai ales în România,

unde dezvoltarea unei apti
tudini chircește pe celelal
te, cerem oameni integrali, 
ființe totale...". Și G. Căli
nescu, la Jurnalul literar, 
aspiră să ofere „o icoană 
integrală" a problemelor 
epocii, după ce anterior 
(1932) deplînsese lipsa de 
autenticitate a unor mo
derni. „Ceea ce lipsește 
romanului românesc in ge
nere, chiar cind aduce în
sușiri remarcabile de stil și 
culoare, este contactul cu 
viața (...). Iar cînd zic artă 
in roman, nu mă gîndesc 
în primul rind la stil, ci la 
talentul de a slirni contem
plația în jurul faptului, de 
a proiecta ziua in eternita
te, ridicind-o la valoarea 
unui amplu simbol...". (Ro
manul și viața modernă ). 
Din dialogul multiplu cu 
clasicii, oamenii epocii 
noastre socialiste rețin nu 
numai cunoștințe, dar și 
luminoase lecții de uma
nism. O bibliotecă persona
lă din care clasicii ar lipsi 
e o eroare !



SClNTEIA - joi 31 mai 1979 PAGINA 5

încheierea lucrărilor Sesiunii a Xl-a 
a Comisiei mixte româno-iugoslave 

de colaborare economică
în perioada 28—30 mai a avut loc. 

la București, Sesiunea a Xl-a a Co
misiei mixte româno-iugoslave de 
colaborare economică.

în cadrul lucrărilor sesiunii s-a 
examinat stadiul relațiilor economi
ce dintre cele două țări și au fost 
convenite măsuri pentru dezvoltarea 
lor în continuare, în conformitate cu 
înțelegerile stabilite cu prilejul întil- 
nirilor la nivel înalt dintre condu
cătorii de partid și de stat ai Repu
blicii Socialiste România și Repu
blicii Socialiste Federative Iugo
slavia, tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Iosip Broz Tito.

O atenție deosebită s-a acordat 
cooperării șl specializării în produc
ție, pe termen lung, Îndeosebi în do
meniile industriilor construcțiilor de 
mașini, metalurgice, chimice, asigu
rării materiilor prime, precum și dez
voltării în continuare a schimburilor 
reciproce de mărfuri.

Delegațiile au fost conduse de to
varășii Virgll Trofin, viceprim-mi- 
nistru al guvernului, președintele 
părții române în comisie, și Metod

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 1, 

1 și 3 iunie. In țară : Vreme în gene
ral călduroasă și' ușor instabilă. Cerul 
va fi temporar noros. Vor cădea ploi 
cu caracter de averse îndeosebi în

A APĂRUT

„ANALE DE ISTORIE" 
nr. 2/1979 tv

t’ăimarul revistei cuprinde : „Româ
nia socialistă — expresia continuității 
și ascensiunii istorice a poporului 
nostru", de Ion Popescu-Puțuri ; 
„Făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate în România. Perfec
ționarea mecanismului economicp- 
financiar", de N. N, Constantinescu ; 
„România socialistă — promotoare a 
principiilor independenței și suvera
nității naționale in relațiile dintre 
state", de Brindușa Ștefănescu, Petru 
Ignat.

Rubrica JUDEȚELE PATRIEI — 
TRADIȚIE ȘI CONTEMPORANEI
TATE inserează materialul „Județul 
Vaslui în contextul istoriei patriei" 
de Gheorghe Tănase.

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

Echipa noastră olimpică de fotbal a ratat calificarea

JOC SUBMEDIOCRU - REZULTAT DE FORFAIT!
Și formația olimpică — la fel ca și 

celelalte echipe reprezentative ale 
fotbalului nostru ~ „A”, dă tineret 
sau de juniori — S-a arătat departe 
de cerințele competițiilor internațio
nale oficiale. Ieri — în pofida faptu
lui că avea din primul meci un avan
taj promițător (2—0) în fața echipei 
similare a Ungariei, ceea ce îi cerea 
firesc să evolueze încrezător și în
drăzneț — ea a jucat de-a dreptul 
penibil la Miskolc, fără convingere, 
cu frica în oase, pierzind astfel la 
scor partida (3—0). ca și calificarea 
din respectiva grupă preliminară 
olimpică.

Amatorii de fotbal, și îndeosebi cei 
care au urmărit meciul pe ecranele 
televizoarelor și-au putut da lesne 
seama — atît din alcătuirea inițială a 
formației, cit și din „tactica" foarte 
clar conturată din primul minut al 
partidei — că jocul de ieri a fost gîn- 
dit și pregătit cu teamă, în mod de
fetist. Pentru ce a fost nevoie de 5 
— cinci ! — fundași 7 Pentru ce nu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Pe terenurile, de la „Roland 

Garros" din Paris au continuat 
miercuri campionatele internaționale

’ ; tenis ale Franței. In proba de sim
plu feminin jucătoarea româncă Vir
ginia Ruzici a învins-o cu 6—3, 6—3 
pe elvețiană P. Delhees. La simplu 
masculin, spaniolul Manuel Orantes 
a cîștigat cu 4—6, 6—4, 6—1, 6—2 in- 
tîlnirea cu Ilie Năstase.
• După cum ș-a mai anunțat, sim- 

bătă și duminică vor avea loc la To
kio întrecerile „Cupei Mondiale" la 
gimnastică. Echipa feminină a 
U.R.S.S. va avea următoarea compo
nență : Maria Filatova, Nelli Kim și 
Stella Zaharova (rezervă Svetlana 
Agapova).

• în vederea meciului amical pe 
care-1 va disputa vineri la Berlin cu 
echipa României, selecționata de 
fotbal a R.D. Germane a susținut 
un ultim joc de verificare în com
pania formației Rotation Berlin. Se- 
lecționabilii au obținut victoria cu 
scorul de 5—2 (1—1), autorii golu
rilor fiind Riediger, Pommerenke 
(din lovitură de la 11 m), Schade, 
Weber și Weise.

Iată formația aliniată de reprezen
tativa R.D. Germane : Grapenthin 
(din min. 46. Rudwaleit) — Noack, 
Doerner (din min. 46, Pommerenke), 
Weise, Weber, Haefner, Lindemann 
(din min. 46, Schade). Steinbach, 
Riediger, Streich (din min. 46, 
Kuehn), Hofmann.
• La Rotterdam. în meci de re- 

jucare a finalei „Cupei Olandei" la 
fotbal, echipa Ajax Amsterdam a în

Rotar, secretar federal pentru comer
țul exterior, președintele părții iugo
slave in comisie.

Președinții celor două părți In co
misie au semnat Protocolul sesiunii 
in care sînt prevăzute măsuri con
crete pentru realizarea obiectivelor 
stabilite.

La sesiune au participat Nicolae 
Mihai, ambasadorul României la Bel
grad, și Trifun Nikolici, ambasadorul 
Iugoslaviei la București.

★
Cu același prilej s-a convenit și 

semnat Convenția privind reglemen
tarea serviciului feroviar de frontie
ră între cele două țări.

★
Conducătorul delegației Iugoslave, 

Metod Rotar, a avut, în timpul șe
derii în țara noastră, întîlniri de lu
cru cu Ion Avram, ministrul indus
triei construcțiilor de mașini, Gheor- 
ghe Cioară, ministrul energiei elec
trice, și a vizitat întreprinderea de 
mașini grele București.

(Agerpres)

cursul după-amlezelor. Vlnt potrivit eu 
intensificări. Temperatura va înregistra 
o ușoară scădere. Minimele vor fi cu
prinse intre 8 și 18 grade, iar maximele 
intre 18 șl 28 de grade, local mal ri
dicate. Izolat condiții de grindină. In 
București : Vreme In general căl
duroasă și ușor instabilă. Cerul va fi 
temporar noros favorabil ploii de scurtă 
durată. Vlnt potrivit.

în cadrul rubricii 2 050 DE ANI DE 
LA CREAREA PRIMULUI STAT 
DAC CENTRALIZAT ȘI INDEPEN
DENT, se publică : „Istorie. Originea 
dreptului consuetudinar român", de 
loan Nădejde ; „Din cronica luptei 
poporului român pentru unitate și 
independență. 1878—1918 (II), de Ilie 
Ceaușescu.

Revista mai cuprinde rubricile : 
DOCUMENTE, MIȘCAREA MUNCI
TOREASCA INTERNAȚIONALA ; 
CAUZELE ȘI CONSECINȚELE NE
FASTE ALE INSTAURĂRII RE
GIMURILOR REACȚIONARE FAS
CISTE ÎN EUROPA.

mai 2 — doi ! — atacanți. izolați,
pierduți in terenul advers 7 Pentru ce 
acel joc de înghesuială' și cu spaime 
in treimea proprie de teren din tot 
timpul reprizei I ? Nu știe oricine că 
un joc nu poate fi cîștigat numai 
printr-o apărare oarbă, disperată, cu 
mingi aruncate aiurea sau trimise, la 
nesfirșit, în corner ?

Iată cîteva întrebări pe care șl Ie 
puneau și le repetau telespectatorii, 
fără să găsească răspunsuri, argu
mente cit de cit valabile. Considerăm 
că este de datoria noastră să le adre
săm și public aceste întrebări celor 
ce au răspuns de pregătirea formației 
olimpice, celor care au gîndit — ana
poda — și au efectuat o asemenea 
pregătire injustificabilă atît din 
punct de vedere tehnic, cit și al am
biției sportive de a se asigura repre- 
zentareâ cu toată demnitatea a cu
lorilor noastre în competițiile inter
naționale oficiale.

Valeriu M1RONESCU

vins cu scorul de 3—0 (1—0) forma
ția F.C. Twente Enschede și a cu
cerit trofeul. Golurile au fost mar
cate de Clarke, Tahamata și Schoe- 
naker. în primul joc, cele două echipe 
terminaseră la egalitate : 0—0 (după 
prelungiri).
• în continuarea turneului .pe ca- 

re-1 întreprinde in Europa, selecțio
nata de fotbal a Argentinei a ju
cat pe stadionul „Lansdowne Road" 
din Dublin cu reprezentativa Irlan
dei, partida încheindu-se la egalitate : 
0-0.
• în prima zl a competiției in

ternaționale de tenis de masă de la 
Milton Keynes (Anglia), jucătorul iu
goslav Dragutin Surbek l-a întrecut 
cu 2—0 (21—19, 21—11) pe cehoslova
cul Milan Orlowski, iar Li Zhenshi 
(R.P. Chineză) a dispus cu 2—1 
(21—13, 15—21, 21—15) de Janos
Takacs (Ungaria).

• Campionul european de box la 
categoria semigrea, olandezul Rudy 
Koopmans, și-a apărat cu succes 
centura. în gala disputată la Am
sterdam. el l-a invins prin k.o. teh
nic In repriza a 10-a pe francezul 
Robert Amory.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA DIN 30 MAI 1979
Extragerea I : 36 1 18 42 23 9.
Extragerea a II-a : 24 13 25 27 34 4.

Prezentarea de condoleanțe la Ambasada 
Republicii Islamice Mauritania

La Ambasada Republicii Islamice 
Mauritania din București a avut loc, 
miercuri dimineața, prezentarea de 
condoleanțe în legătură cu încetarea 
din viață a lt. colonelului Ahmed 
Ould Bouceif, prim-vicepreședinte al 
Comitetului Militar de Salvare Na
țională, prim-ministru al Guvernului 
Republicii Islamice Mauritania.

în numele președintelui Republicii

ZILELE CULTURII POPOARELOR
Șl NAȚIONALITĂȚILOR DIN R.S.F. IUGOSLAVIA

în programul „Zilelor culturii po
poarelor și naționalităților din Iu
goslavia în România", miercuri, la 
Uniunea scriitorilor din București a 
avut loc o nouă manifestare literară. 
Este vorba de seara de poezie iu
goslavă, desfășurată în prezența a 
numeroși poeți și critici români, pre
cum și a delegației de scriitori din 
Iugoslavia.

Au luat parte George Macovescu, 
președintele Uniunii scriitorilor, re
prezentanți ai Consiliului Culturii șl 
Educației Socialiste. Au participat 
membri ai Ambasadei Iugoslaviei la 
București.

După un cuvînt de deschidere, 
rostit de poetul Ștefan Augustin 
Doinaș, au fost audiate versuri din 
lirica iugoslavă. în lectura autorilor 
și a unor actori bucureșteni.

★
Cinematograful „Studio" din Capi

tală a fost în aceeași zi gazda unei 
seri a filmului de scurt-metraj din 
R.S.F. Iugoslavia. Cele 10 pelicule 
prezentate — filme de ficțiune, do

PROGRAMUL 1
17,00 Teleșcoalâ. Geografia României : 

Subcarpații. Documentar
17,20 Curs de limba rusă
17.35 Pentru timpul dv. liber, vă reco

mandăm...
17,45 Tragerea de amortizare ADAS
17,55 Reportaj pe glob : Tunisia la 

timpul prezent
18,15 Căsuța poștală TV
18.35 Film serial pentru copil : Povestiri 

din pădurea verde. Episodul 12
19,00 Telejurnal
19,30 Incursiune în cotidian
19,40 Ora tineretului — Ediție dedicată 

Zilei internaționale a copilului 
• Frumoșii copii ai țării mele. 
Schiță pentru un piim-plan de 
generație • Extemporal la fante

„DACIADA" IN JUDEȚUL NEAMȚ

Ediția de vară pe noi 
coordonate

Ca peste tot în țară, și in județul 
Neamț competiția națională „Dacia- 
da“ a stimulat vizibil activitatea spor
tivă, sporind nu numai numărul con
cursurilor și al acțiunilor de tot felul, 
al participanților de toate vîrstele, ci 
și interesul forurilor locale.

— Etapa de vară a celei de-a doua 
ediții a „Daciadei" s-a lansat din 
plin. Cum se desfășoară, care este 
amploarea marii competiții în asocia
țiile sportive din județ ? — l-am în
trebat pe tovarășul I. Balcîza, prim- 
vicepreședinte al C.J.E.F.S.

Interlocutorul ne furnizează date 
concludente, edificatoare pentru ceea 
ce înseamnă această cea mal cuprin
zătoare întrecere de masă organiza
tă în țara noastră. Este mult de mun
cit pentru a situa județul la nivelul 
ce-1 presupune „Daciada", dar Începu
tul este promițător. Factorii locali cu 
atribuții in acest domeniu (C.J.E.F.S., 
consiliul județean al sindicatelor, co
mitetul județean al U.T.C. consiliul 
județean al pionierilor, inspectoratul 
școlar etc) și-au adunat eforturile 
pentru a răspunde, prin acțiuni per
manente și cit mai variate, țelului 
nobil al „Daciadei". Sînt preferate, fi
rește, sporturi ca atletismul, gimnas
tica, handbalul, voleiul și fotbalul, 
luptele, canotajul și popicele, dar nu 
lipsesc ciclismul, automobilismul, șa
hul sau tenisul de masă șl de cimp — 
in alegerea activităților organizatorii 
orientîndu-se deopotrivă după com
plexitatea sportului respectiv sau 
după preferințele competitorilor. Aso
ciații sportive ca „Relonul“-Săvinești. 
„Voința" și „Azochim" din Piatra 
Neamț, „Laminorul" și „Metalul" din 
Roman, „Volvatir" din Tg. Neamț, 
cele școlare sau sătești de pe aproape 
întreg cuprinsul județului sînt preocu
pate să asigure continuitate activi
tății sportive da masă.

„Daciada" a stimulat, totodată, 
sportul in sate și comune din zona de 
munte (la Dămuc, Bicaz Chei, Bicaz 
Ardelean, Tașca etc.), unde concursu
rile la diferite sporturi (unele organi
zate mai de curînd, altele deja eu 
tradiție — „Cupa Războieni" la fot
bal, handbal, volei, oină, șah, tenis 
de masă ; „Cupa 30 Decembrie" la 
haltere, șah, tenis de masă și trtntă) 
atrag de fiecare dată numeroși ama
tori de sport din mediul rural.

într-o serie de competiții cu faze 
pe zone sau pe țară, sportivii din ju
dețul Neamț au și avut satisfacția de 
a se remarca printre fruntași. Pînă 
acum, este, intre altele, notabilă com
portarea tinerilor sportivi de pe aces
te meleaguri în finalele pe țară ale 
„Crosului tineretului și pionierilor" : 
eleva Violeta Neamțu (de la Școala 
generală nr. 2 din Tg. Neamț) a cîș

Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și al guvernului au trans
mis condoleanțe tovarășii Ion Ioniță, 
viceprim-ministru al guvernului, și 
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere in fața portretului îndo
liat al defunctului și au semnat in 
cartea de condoleanțe.

cumentare sociale, științifice și de 
artă, realizate de studiourile specia
lizate din această țară, au oferit o 
imagine revelatoare asupra producției 
actuale de scurt-metraj e a cinemato
grafiei iugoslave.

★
Manifestări cultural-artlstice pri

lejuite de „Zilele culturii popoarelor 
și naționalităților din Iugoslavia" au 
fost programate și în alte orașe ale 
țării. Astfel, melomanii ieșeni au ur
mărit în aula Bibliotecii centrale uni
versitare din localitate un concert 
simfonic susținut de formația „Quar- 
tetul din Zagreb", iar iubitorilor de 
teatru din Arad Ie-a fost prezentat un 
spectacol cu piesa „Sînge impur" de 
Bora Stancovici, în interpretarea unui 
colectiv al Teatrului Național din 
Belgrad. La Mangalia, pe afișul cul
tural al zilei s-a aflat înscris un spec
tacol al colectivului Teatrului națio
nal sirb din Novi-Sad cu piesa lui 
Iova Sterija Popovici — „Bostanul 
găunos".

(Agerpres)

zie • Lumea celor mari văzută 
de cei mid • Gimnastele de aur

20.30 Un zîmbet, un cîntec, o floare.
Spectacol dedicat Anului interna
țional al copilului, realizat în co
laborare cu Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor

21,45 Telejurnal

PROGRAMUL I
19,00 Telejurnal
19.30 Emisiune literară
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Dirijori : Iosif 
Conta șl Paul Popescu. Solist : 
Zoltan Kocsis (R.P. Ungară). în 
program : Texturi, de M. Moldo
van ; Concertul nr. 5 în Mi bemol 
major, de Beethoven ; Simfonia I 
în do minor, de Brahms. în pauză: 
— Telex — Muzica în imagini. 
Instantanee din concertele desfă
șurate în cadrul Zilelor culturii 
popoarelor și naționalităților iugo
slave

tigat proba rezervată alergătoarelor 
de categoria 11—12 ani, iar echipa 
județului Neamț (din care au mai fă
cut parte Niculina Ciotîrcă din Aga- 
pia, Octavian Tărăntuș de la Școala 
generală nr. 5 și D. Grigoraș de la 
Școala generală nr. 3 din Piatra 
Neamț) s-a situat pe locul patru in 
clasamentul general. Este de subli
niat, de altfel, că organizatorii spor
tului au în vedere ca la numeroasele 
și variatele acțiuni de masă să parti
cipe și profesorii de educație fizică 
și antrenorii, pentru a depista ele
mentele talentate în vederea promo
vării și pregătirii lor ulterioare în 
unitățile sportive de performanță.

Reporterul — martor la unele din 
acțiunile interesante desfășurate in 
cadrul „Daciadei" — a constatat însă 
că nici exemplele de inactivitate, de 
mulțumire cu prea puțin sau cu... ni
mic nu lipsesc. O serie de cluburi și 
asociații sportive, foruri locale care 
au răspunderi \precise și pe tărîmul 
sportului (mai ’ ales sindicale, ale 
U.T.C., învățămîntului, I.A.S., S.M.A. 
sau C.A.P.) nu răspund în măsura cu
venită îndatoririlor ce le revin in 
acest domeniu. La Piatra Neamț și in 
localități învecinate (Bodești, Dobren’, 
Podoleni, Bistrița etc) sportul, între
cerile „Daciadei" se rezumă adesea 
la competiții de mică amploare, care, 
fără a li se fi făcut popularizarea ne
cesară, nu au nici concurenți, nici 
spectatori. La Bodești, deși era zi de 
sărbătoare, stadionul stătea inchis, iar 
la Dobreni, pe terenul de volei de 
lingă școala generală nici țipenie ; 
nu-i vorbă că nici aspectul terenului 
(denivelat, cu o plasă zdrențuită) nu 
era prea îmbietor.

...Ceea ce și-au propus organizato
rii sportului din județul Neamț cu 
privire Ia desfășurarea ediției de vară 
a „Daciadei" atestă faptul că, in ge
neral, aci se manifestă Înțelegerea 
cuvenită față de marea competiție. A 
fost stabilit un plan amplu de mă
suri concrete, cu obligații pentru fie
care dintre forurile județene (și lo
cale — la municipii, orașe, comune). 
Realizarea acestor proiecte este in 
curs, dar — cum avea să constate, in
tr-o recentă ședință, comisia județea
nă de organizare a „Daciadei" — se 
cere o mai strînsă colaborare a fac
torilor responsabili, o preocupare asi
duă și a tuturor pentru mal buna or
ganizare a întrecerilor, pentru conti
nuitatea acestora. Atît pe plan ju
dețean, cit mai ales în localități, în 
școli, Întreprinderi, unități agricole, 
in cartiere — adică acolo unde spor
tul poate cuprinde cu adevărat ma
sele largi, întregul tineret.

Ion DUM1TRIU

Cronica zilei
Reuniune economică 

româno-americană. In Iilele 
de 29—30 mai au avut loc la Bucu
rești lucrările celei de-a IlI-a reu
niuni a Grupului româno-american 
pentru cooperare și comerț cu pro
duse agricole.

Documentul «ernnat la încheierea 
lucrărilor de Adrian Rogojeanu, ad
junct al ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare, conducătorul 
delegației române, și dr. G. Edward 
Schuh, subsecretar adjunct pentru 
relații internaționale și programe de 
produse din Departamentul Agricultu
rii al S.U.A., conducătorul delegației 
americane, consemnează noi acțiuni 
de colaborare și cooperare tehnico- 
științifică pe anii 1979—1980 in dome
niul agriculturii și industriei alimen
tare între cele două ministere.

La semnare a fost prezent Rudolph 
Aggrey, ambasadorul S.U.A. la Bucu
rești.

★
Miercuri, Angelo Miculescu, vice

prim-ministru al guvernului, mi
nistrul agriculturii și industriei 
alimentare, a primit delegația ame
ricană condusă de dr. G. Edward 
Schuh, subsecretar adjunct pentru 
relații internaționale și programe 
de produse din Departamentul Agri
culturii ai S.U.A., care a participat 
la lucrările celei de-a III-a reu
niuni a Grupului româno-american 
pentru cooperare și comerț cu pro
duse agricole, ce a avut loc la 
București.

In cadrul convorbirii au fost abor
date aspecte ale colaborării științi
fice și economice in domeniul agri
culturii și al schimbului cu produse 
agroalimentare intre cele două țări.

La întrevedere au participat Ru
dolph Aggrey, ambasadorul S.U.A. la 
București, și Adrian Rogojeanu, ad
junct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, conducătorul 
delegației noastre la reuniunea ro
mâno-americană.

Vizită. Delegația Tribunalului 
Suprem al R. P. Ungare, condusă 
de Odon Szakăcs, președintele tri
bunalului, care, ia invitația Tribu
nalului Suprem al Republicii Socia
liste România, a făcut o vizită in 
țara noastră, a părăsit, miercuri di
mineața, Capitala.

Pe aeroportul Otopeni, oaspeții au 
fost salutați de Justin Grigoraș, pre
ședintele Tribunalului Suprem, de 
alte persoane oficiale.

A fost de față Sandor Raj nai, am
basadorul R.P. Ungare la București.

SCSiUnC. s-au Încheiat
miercuri lucrările celei de-a V-a se
siuni a Comisiei mixte de istorie ro- 
mâno-polonă — manifestare progra
mată, anual, alternativ, în Român'a 
și Polonia.

Specialiști români șl polonezi au 
făcut expuneri referitoare la Însem
nătatea istorică a insurecției națio
nale armate antifasciste și antllmpe- 
rialiste din august 1944 din țara noas
tră și ecoul ei internațional și res
pectiv la semnificația celei de-a 35-a 
aniversări a Poloniei populare, pre
cum și la relațiile româno-poloneze 
în ajunul celui de-al doilea război 
mondial.

Au fost prezentate comunicări pri
vind reformele economico-sociale șl 
dezvoltarea culturii in Țările Române 
și în Polonia in secolul al XVIII-lea. 
Totodată, cele două părți s-au infor
mat reciproc asupra lucrărilor edito
riale în domeniul Istoriei apărute in 
intervalul anilor 1978—1979 în Româ
nia și Polonia.

Manifestare culturală. Cu 
prilejul apropiatei sărbători naționa
le a Republicii Tunisiene — a XX-a 
aniversare a Zilei Victoriei — 
miercuri după-amiază a avut loc, 
în Capitală, o manifestare cultu
rală.

(Agerpres)

RESURSELE
(Urmare din pag. I)
rilor și sectoarelor mici consumatoare 
de energie".

Se impune deci in spiritul aces
tor indicații schimbarea radicală a 
concepției noastre privind gospodă
rirea judicioasă a petrolului, a e- 
nergiei și combustibililor. Firește, 
acțiunile întreprinse in acest sens nu 
trebuie să vizeze doar anumite pro
duse sau sectoare, ci toate produ
sele, toate ramurile industriei, întrea
ga economie, într-o neslăbită inter
dependență. Așa cum a subliniat con
ducerea partidului, există incă nu
meroase rezerve nevalorificate. De 
fapt, datele sintetice, comparative la 
nivelul economiei noastre naționale 
și a altor țări, evidențiază limpede 
că ne confruntăm cu o seamă de 
cauze care generează, in continuare, 
consumuri mari de energie și com
bustibil pe unitatea de venit națio
nal. Iată de ce, în actuala conjunc
tură, în fiecare întreprindere este 
necesar să fie cît mai grabnic ana
lizate toate instalațiile tehnologice 
mari consumatoare de energie și 
combustibil, să fie stabilite soluții 
pentru sporirea randamentului aces
tora, să fie adoptate măsuri eficien
te de îmbunătățire a tehnologiilor, 
de simplificare a acestora, prin e- 
liminarea unor procese și faze in
termediare energointensive și înlocui
rea lor cu procese naturale, tradi
ționale. Măsuri hotărîte se impun, 
așa cum a indicat secretarul gene
ral al partidului, pentru restructu
rarea diferitelor ramuri industriale, 
pentru orientarea în viitor către sec
toarele de producție avantajoase din 
punctul de vedere al consumului de 
energie și combustibil. Asemenea mă
suri, de mai îndelungată perspecti
vă, se cer însoțite de programe spe- 

I claie curente, menite să elimine ri-

TELEGRAME EXTERNE
Un proiect de rezoluție la Națiunile Unite cere :

„Să se pună capăt administrării 
ilegale a Namibiei"

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres). 
— Luînd cuvîntul In cadrul dezbate
rilor Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate examinării situației din 
Namibia, reprezentantul Zambiei a 
prezentat un proiect de rezoluție care 
cere Consiliului de Securitate să a- 
dopte sancțiuni împotriva Republicii 
Sud-Africane, pentru a determina 
autoritățile de la Pretoria să se re
tragă din Namibia.

Ambasadorul Zambiei, care este, în 
același timp, președinte al Consiliu
lui O.N.U. pentru Namibia, a arătat 
că R.S.A. a adoptat o atitudine de 
sfidare față de planul celor cinci țări 
occidentale membre ale Consiliului 
de Securitate privind organizarea de 
alegeri generale sub supravegherea 
O.N.U. în Africa de Sud-Vest, care 
să ducă la obținerea independenței 
acestui teritoriu.

Proiectul de rezoluție zambian, 
care are 53 de coautori și se bucură

„JEUNE AFRIQUE":

Corupția și asasinatul — 
însoțitori inevitabili ai apartheidului 

Noi dezvăluiri ale scandalului în care sînt implicate 
virfurile conducătoare ale regimului de la Pretoria

Sub titlul „Scandal la Pretoria", revista „JEUNE AFRIQUE" publică 
un amplu articol despre manevrele rasiștilor sud-africani yizind per
petuarea practicilor inumane de discriminare rasială. Cu citva timp in 
urmă, au fost date in vileag mașinațiunile unor înalte oficialități de la 
Pretoria in scopul de a obține contra bani grei sprijin din afară pentru 
politica rasistă. O afacere josnică, în care se împletesc deturnările de fon
duri, mituirile, corupția, asasinatul. Reproducem mai jos relatarea revistei.

Ceea ce, într-o manieră prudentă, 
e denumit la Pretoria „Cazul de ia 
Ministerul Informațiilor" se resimte, 
în fapt, ca un veritabil uragan. Re
velațiile scandalului se precipită in 
cascadă și nu se știe deloc impactul 
acestei bombe cu explozie întîrziată.

Intr-unui din rolurile principale, 
generalul Hendrik Van den Bergh. 
De la instaurarea regimului de apart
heid, în 1948, Van den Bergh a lucrat 
în cadrul serviciilor de informații și 
securitate ; devenind ulterior șeful 
BOSS (Biroul Securității de Stat), 
el s-a remarcat îndeosebi prin zelul 
depus în urmărirea milltanților ne
gri aflați in clandestinitate.

Pe la începutul deceniului al 
șaptelea, prepiierul Vorster și echipa 
sa iau inițiativa de a Încerca o des
chidere spre lume, în scopul de a 
găsi sprijinitori ai infamei politici a 
dezvoltării rasiale separate. Doi oa
meni vor sta în fruntea acestei ope
rațiuni : Cornelius Petrus Mulder și 
Eschel Rhoodie, respectiv ministrul 
informațiilor împreună cu adjunctul 
său. Tandemul Mulder-Rhoodie cu
noștea bine pe Van den Bergh și 
toți trei erau foarte apropiați lui 
Vorster. Urmărind dobîndirea de 
simpatii pentru „cauza sud-africană", 
ei și-au propus achiziționarea unor 
publicații, ca și atragerea unor per
soane influente din perimetrul lumii 
capitaliste. Cît despre bani, prin 
aranjamente secrete, s-a asigurat un 
„fond special" al Ministerului In
formațiilor pentru facilitarea „înțe
legerilor" ce se spera a fi realizate.

Din 1972 pînă in 1977, Rhoodie, de
ținător a șase pașapoarte false, soția 
sa, Kate, fratele lui, Denys, cîteodată 
împreună cu Mulder și Van den Bergh,

PETROLIERE
sipa de orice fel, să asigure recu
perarea și valorificarea tuturor re
surselor secundare de energie și com
bustibil, raționalizarea strictă a con
sumurilor în fiecare unitate și pe 
ansamblul economiei.

In șirul acelorași preocupări se în
scrie și recenta măsură privind in
troducerea orei oficiale de vară pe 
teritoriul României. Pe această cale, 
prin creșterea timpului de folosire a 
iluminatului natural, se asigură e- 
conomisirea unor importante resur
se energetice — 190 de milioane kWh 
numai în 1980 — și o reducere a 
puterii la orele de virf de sarcină 
cu 250—400 MW, ceea ce echivalea
ză cu puterea instalată a două hi
drocentrale de mărimea celei de la 
Bicaz.

Partidul nostru cere fiecărui co
munist, fiecărui om al muncii, fie
cărui cetățean să se considere pe de
plin angajat, ca un combatant activ, 
conștient și permanent în ofensiva 
-pentru stăvilirea oricăror consumuri 
nejustificate din punct de vedere eco
nomic și social, pentru a obține — pe 
toate căile — economii cît mai mari 
de materii prime, materiale, energie 
și combustibil. Se înțelege că în ca
drul tuturor acestor materii prime, 
materiale și combustibili, valorifica
rea și utilizarea rațională, cu ma
ximum de spirit gospodăresc, a pe
trolului ocupă un loo de primă în
semnătate. Aceasta constituie o 
cerință economică vitală, o cale deo
sebit de importantă prin care cu toții 
putem contribui la dezvoltarea mai 
accelerată a economiei naționale, la 
creșterea nivelului general de efi
ciență, la sporirea mai rapidă a veni
tului național, la asigurarea, pe a- 
ceastă bază, a resurselor necesare 
ridicării continue a nivelului de trai 
al poporului, progresului multilate
ral al patriei noastre socialiste. 

în prezent de sprijinul a 69 de de
legații, cere să se pună capăt imediat 
administrării ilegale a Namibiei de 
către Republica Sud-Africană și 
cheamă Consiliul de Securitate să se 
reunească de urgență pentru a adopta 
măsuri coercitive împotriva R.S.A., 
pentru a o obliga să se conformeze 
hotărîrilor O.N.U. privind indepen
dența Namibiei.

★
Țările membre ale Pieței comune 

resping „orice tentativă de a impu
ne o reglementare internă în Nami
bia", a declarat la New York Jacques 
Leprette, reprezentantul Franței, 
care a luat cuvîntul în numele C.E.E. 
in cadrul dezbaterilor Adunării Ge
nerale a O.N.U. asupra Namibiei.

In același timp, țările C.E.E. nu 
recunosc validitatea alegerilor uni
laterale organizate în acest teritoriu 
in decețnbrie 1978.

cutreieră o serie de țări. Cu buzuna
rele doldora de dolari, ei propun in
terlocutorilor lor — în primul rînd 
editori de ziare — sume fabuloase 
pentru dobîndirea unor drepturi pro
prii asupra uneia sau alteia dintre 
publicații. Ca, de pildă, 11,5 milioane 
de dolari pentru preluarea ziarului 
„Washington Post" ! Un cotidian și 
un post de televiziune din Califor
nia, mai multe periodice franceze și 
britanice au fost, de asemenea, abor
date — fără succes însă. O altă 
idee : Rhoodie fabrică un cotidian, pe 
care-1 lansează în septembrie 1976 — 
„The Citizen". Manevra costă 37 mi
lioane de dolari...

Concomitent, triumviratul ad-hoc se 
îngrijește și de înjghebarea unei re
țele de grupuri de presiune. In S.U.A. 
este înființată efemera South African 
Friendship Association (Asociația de 
prietenie cu Africa de Sud). în Eu
ropa occidentală apar peste noapte, 
tot așa, o serie de „asociații de prie
tenie" sau „comitete de sprijin" — 
veritabile oficine ale propagandei 
sud-africarie în străinătate.

In această ofenșivă în mai multe 
direcții, cei trei n-au uitat, totodată, 
să aibă grijă de propriile lor interese. 
Așa se va afla de vilele achiziționate 
la Cannes, Palm Beach, Miami ; de 
seratele» fastuoase organizate la pro
prietățile din R.S.A. ale fiecăruia din 
membrii grupului. Banii, firește, 
proveneau din aceleași „fonduri spe
ciale". In fața celor cîteva revelații, 
în guvernul Vorster spiritele încep să 
se agite. în această situație, în iunie 
1977 a fost numit un anchetator pen
tru a face „deplină lumină" in cazul 
respectiv. E vorba de Lood Reyn- 
ders, funcționar în cadrul BOSS
— suficient ca să se înțeleagă că cer
cetările n-aveau cum să ajungă prea 
departe... în schimb, e altcineva 
care-și ia rolul în serios in ancheta 
ce-o întreprinde în paralel, ca spe
cialist în problema utilizării ilegale a 
fondurilor, și anume dr. Robert Smit. 
Onest și perspicace, Smit, din păcate, 
n-a putut să-și ducă treaba pînă la 
capăt — un asasinat monstruos 
curmîndu-le viața lui și soției sale, 
în toamna anului 1977. E clar că se 
acționează în fel și chip pentru a în
gropa întreaga poveste. O altă pro
bă ? Van den Bergh demisionează, 
în iunie 1978, din postul de șef la 
BOSS. Pentru a prelua — tocmai 
el — din însărcinarea lui Vorster, 
locul lui Reynders în conducerea an
chetei asupra „scandalului de la Mi
nisterul Informațiilor" !

Opinia liberală sud-africană con
sideră aceasta de-a dreptul o 
provocare 1 O parte a presei
— și în special „Sunday Ex
press", „Rand Daily Mail", „Johannes
burg Star" — se-ncumetă să 
publice noi șl noi date asupra faimoa
selor „fonduri secrete" ale Ministe
rului Informațiilor. E atacat Rhoodie. 
Pentru ca, mai apoi, tirul să fie diri
jat direct asupra „celor mari" — 
Mulder, Van den Bergh, Vorster. Lu
crurile se precipită. Connie Mulder 
va demisiona, pentru ca pe urmă 
să-și abandoneze și mandatul de de
putat. Vorster, se pare, acceptă un 
aranjament în cadrul Partidului Na
ționalist : cedează, în septembrie 
1978, locul de prim-ministru in fa
voarea lui Pieter Botha, pentru a 
prelua postul onorific de președinte 
al R.S.A. (știri de ultimă oră publi
cate de „Sunday Express" și „Sun
day Telegraph" anunță că, probabil, 
datorită scandalului, Vorster va fi 
nevoit să-și dea demisia și din noua 
funcție). Cazul de la Ministerul 
Informațiilor, acțlonînd ca un deto
nator, scoate și mai mult la iveală 
dedesubturile sordide ale regimului 
de la Pretoria, fiind de natură să 
dea peste cap toate urzelile regimu
lui îndreptate spre salvarea — de 
altfel iluzorie — a apartheidului.

• O PROFESIUNE 
NOUĂ: TERMICIENII. 
Preocuparea tot mai largă pe 
toate meridianele pentru econo
misirea energiei și combustibi
lului a dat naștere la o nouă 
profesie, „termicienii". Aceștia 
iși propun să identifice căi și mij
loace prin care să se reducă cît 
mai substanțial consumul de e- 
nergie și combustibil in între
prinderi, ca și în locuințele par
ticulare. In legătură cu acest 
din urmă aspect, s-a calculat că 
se poate economisi 30 pină la 40 
la sută din cantitatea de energie 
folosită în prezent la încălzirea 
imobilelor prin adoptarea unor 
măsuri corespunzătoare de izo
lare termică : instalarea de gea
muri duble, astuparea ermetică 

a tuturor spațiilor prin care se 
poate strecura din afară aer 
rece ș.a.

• TEST... MATEMATIC.
Cu citva timp in urmă, UNESCO 
a lansat un studiu comparativ al 
nivelului cunoștințelor de mate
matică într-un șir de țări capi
taliste cu un grad ridicat de 
dezvoltare economică. In acest 
scop s-au întreprins teste in
tr-un număr de 5 348 de școli 
medii. Potrivit rezultatelor date 
nu de mult publicității, cei mai 
dotați la matematică se dove
desc a fi elevii japonezi, care 
au reușit in proporție de 75 la 
sută la testele la care au fost 
supuși ; urmează Statele Unite 
cu 43 la sută. Franța cu 38 Ia 
sută. Anglia cu 17 la sută, iar 

pe ultimul loc Suedia cu 4 la 
sută.

• COMPUTERELE 
Șl COMBATEREA IN
FRACȚIUNILOR. Pentru 
combaterea infracțiunilor, și 
in primul rind a terorismului, 
autoritățile polițienești din 
R.F.G. au pus la punct un sis
tem computerizat cunoscut sub 
numele de Inpol. Toate postu
rile de frontieră, precum și co
misariatele de poliție sînt pre
văzute cu terminale care pot 
fotografia in cîteva secunde pa
șapoartele sau actele de identi
tate ale celor suspecți, imagini
le respective fiind apoi transmi
se instantaneu la centrala Inpol. 
Aceasta dispune, in memoria 
unui computer, de milioane de 
informații cu privire la infrac

torii căutați de poliție, puțind 
retransmite în mai puțin de 2 
minute „terminalelor" informa
țiile necesare. Peste 60 Ia sută 
din arestările unor infractori, în 
primul rind teroriști, efectuate 
în ultimii șase ani în R.F.G., se 
datorează folosirii acestor sis
teme perfecționate de identifi
care.

• DISPARIȚIA UNEI 
MARI ACTRIȚE. Mar? pic- 
kford, „copilul iubit al Ameri- 
cii", actrița apreciată unanim ca 
una din cele mai mari stele ale 
celei de-a șaptea arte, in spe

cial din perioada filmului mut, 
s-a stins la virsta de 86 de ani, 
intr-un spital din Santa Monica 
(California). Protagonistă a 
unui număr de 200 de pelicule 
realizate între 1909 și 1933, ea a 
întruchipat întotdeauna rolul 
fetei tinere și inocente, Încon
jurată de o lume ostilă, motiv 
pentru care a fost supranumită 
„mica logodnică a lumii". De
ținătoare a unui premiu Oscar 
pentru „contribuția sa unică la 
dezvoltarea industriei cinemato
grafice", actrița a fost, totodată, 
una din fondatoarele Academiei 
de arte și științe cinematogra
fice.

• „FESTIVALUL PAS
TELOR FĂINOASE". ° 
metodă sigură pentru pierderea 
kilogramelor excedentare, fără 
a știrbi plăcerile gastronomice 
— ar fi.„ consumul de paste făi
noase. Aceasta este concluzia — 
atît de diferită de concepțiile 
dietetice tradiționale — la care 
au ajuns medicii, cercetătorii și 
cadrele universitare participan
te la recentul „festival al pas
telor făinoase", organizat Ia 
Pescara, pe coasta Adriaticii. 
Subliniind Importanța’ pastelor 
in orice regim de slăbire rațio
nală, cercetătorii au specificat 
că nu trebuie depășită totuși 
cantitatea de 100 de grame de 
paste la o masă, iar condimen
tele ce însoțesc delicioasele pre
parate să nu fie într-o propor
ție prea mare.

• „ATENTIE, PROAS
PĂT PICTAT". Această ln- 
scripție poate fi întilnită în ul
timul timp tot mai des pe... zi
durile oarbe (calcanurile) imo
bilelor din Paris într-o amplă 
operațiune de înfrumusețare 
urbanistică. Intr-adevăr, s-a 
constatat că în capitala Franței 
există peste 1 200 de asemenea 
ziduri oarbe care conferă un 
aspect neplăcut ansamblurilor 
urbane în care se află. Ca a- 
tare, municipalitatea a hotărit 
să recurgă la o modalitate fo
losită deja cu succes în unele 
localități din Statele Unite și a- 
nume împodobirea acestor zi
duri cu imagini în tonuri paste
late. De pildă, un peisaj marin, 
secvențe de la o întîlnire spor
tivă ș.a. Pentru rezistenta la 

intemperii se folosesc vopsele 
speciale acrilice, „picturile" e- 
xecutate în acest fel puțind re
zista cel puțin un sfert de se
col. S-a găsit șl un nume pen
tru originalele fresce: „street 
art" („arta străzii").

• VEȘNIC TINÂRĂ. 
Odată cu venirea primăverii, în 
parcul orășelului Lilinz, situat 
în apropiere de Dresda, înflo
rește o camelie japoneză în 
virstă de... 200 de ani. Intr-ade
văr, planta a fost adusă în Eu
ropa încă în anul 1779 și s-a a- 
climatizat bine : ea are acum o 
înălțime de 10 metri și înfloreș
te cu regularitate in fiecare an. 
Primăvara, numeroși turiști po
posesc la Lilinz pentru a privi 
frumoasa camelie pe care o con
sideră un simbol al veșnicei ti
nereți.
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Rezoluții privind facilitarea progresului 
economic al țărilor in curs de dezvoltare

MANILA 30. — Trimisul special Agerpres, I. Socaciu, transmite : 
Miercuri dimineață au fost reluate lucrările in plen ale celei de-a V-a 
conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare.

Plenara a dezbătut și adoptat trei proiecte de rezoluții elaborate in 
grupurile de negocieri, vizind regimul patentelor și proprietății indus
triale, transferul invers de tehnologii și măsurile de combatere a prac
ticilor comerciale restrictive.

Rezoluția cu privire la patente și 
la proprietatea industrială exprimă 
punctele de vedere ale țărilor în curs 
de dezvoltare in problema revizuirii 
convenției de la Paris cu privire la 
proprietatea industrială. „Unul din 
principalele scopuri ale revizuirii 
convenției de la Paris — se arată in 
document — trebuie să fie promova
rea capacității de invenții și inovații 
a țărilor în curs de dezvoltare și de 
protejare a activităților de invenții in 
vederea accelerării procesului lor de 
dezvoltare economică".

Rezoluția privind transferul inverw 
de tehnologie se ocupă de scurgerea 
forței de muncă din țările în curs 
de dezvoltare si de efectele negative 
ale acestui fenomen asupra efortu
rilor lor de progres economic. Rezo
luția preconizează unele măsuri care 
să prevină și să rezolve această pro
blemă. Printre recomandările conți
nute în acest document se remarcă 
necesitatea ca statele care primesc 
forța de muncă calificată din țările 
In curs de dezvoltare să le acorde

acestora din urmă compensații. Re
zoluția cere țărilor dezvoltate să 
sprijine eforturile țărilor în curs de 
dezvoltare în direcția creării de pro
grame și proiecte economice menite 
a absorbi forța de muncă calificată, 
venind astfel în ajutorul eforturilor 
lor de industrializare.

în fine, rezoluția în legătură eu 
problema practicilor comerciale re
strictive preconizează convocarea, în 
perioada septembrie 1979—aprilie 
1980, a conferinței O.N.U. privind 
practicile restrictive, care să nego
cieze principiile și regulile menite a 
controla și combate aceste practici 
ce au efecte negative asupra comer
țului internațional și, în special, asu
pra țărilor in cUrs de dezvoltare.

în continuarea ședinței, plenara a 
aprobat constituirea unui grup de 
contact al președintelui, alcătuit din 
președinții grupurilor regionale și ai 
grupurilor de negocieri în vederea 
ajungerii la consensuri asupra punc
telor importante ale agendei în le
gătură cu care mai există poziții di
vergente.

Impulsionarea colaborării între statele 
din Africa de vest

Reuniunea regionala la nivel înalt de la Dakar
DAKAR 30 (Agerpres). — în capi

tala Senegalului au luat sfîrșit lu
crările celei de-a IlI-a reuniuni la 
nivel înalt a Comunității economice 
a statelor din Africa de vest, orga
nism regional din care fac parte 16 
țări. în comunicatul final al reuniunii 
se subliniază, între altele, - că șefii de 
stat și de guvern prezenți la Dakar 
au adoptat o serie de hotărîri în di
recția stimulării schimburilor comer
ciale dintre țările membre ale orga
nizației. în acest cadru a fost hotă- 
rîtă intrarea în vigoare, de la data 
de 23 mai, a unui program vizînd 
lichidarea barierelor tarifare și neta
rifare, datînd din perioada domina
ției coloniale, elaborat pentru o pe

rioadă de doi ani. în opinia autori
lor, programul amintit are ca scop 
impulsionarea schimburilor comer
ciale și a relațiilor economice dintre 
țările Comunității economice a sta
telor din Africa de vest. Totodată, 
participanții la reuniune au adoptat 
un program de îmbunătățire și extin
dere a rețelei de telecomunicații în 
cadrul comunității.

S-a hotărît ca următoarea reuniune 
la nivel înalt să se desfășoare în 
1980 la Lome. Funcția de președinte 
în exercițiu al comunității pînă la 
viitoarea reuniune la nivel înalt este 
deținută de Leopold Sedar Senghor, 
președintele Senegalului.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Libanul a cerut convocarea Consiliului de Securitate pentru 

a examina situația din sudul tării
BEIRUT 30 (Agerpres), — Libanul 

a cerut convocarea unei reuniuni a 
Consiliului de Securitate pentru a e- 
xamina situația din sudul țării — a 
anunțat miercuri la Beirut, Fuad 
Boutros, ministrul libanez de exter
ne. O asemenea reuniune, a adău
gat el, „este impusă de ultimele e- 
venimente" din sudul țârii. Consiliul 
urmează să ia cunoștință de activi
tatea diplomatică inițiată în scopul 
punerii in practică a prevederifor re
zoluției 444 cu privire la situația din 
această regiune și va proceda la o 
trecere in revistă a obstacolelor care 
impietează asupra îndeplinirii pro
gramului propus în scopul reglemen
tării situației din sudul Libanului — 
a declarat Boutros.

NAȚIUNILE UNITE. — Consiliul 
de Securitate al O.N.U. se va reuni 
joi după-amiază pentru a examina 
problema reînnoirii, pentru o perioa
dă de șase luni, a mandatului For
ței O.N.U. peritru observarea dez
angajării pe înălțimile Golan 
(F.N.U.O.D.), s-a anunțat la Națiu
nile Unite. „Căștile albastre" ale 
F.N.U.O.D. se află staționate în a- 
ceastă zonă din 1974.

Secretarul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, a recomandat Consiliului 
de Securitate reînnoirea mandatului, 
arătînd că Siria și Israelul și-au dat 
consimțămîntul în acest sens.

MOSCOVA

Lucrările Comisiei interguvernamentale româno-sovietice 
de colaborare economică si tehnico-stiintifică

• VI

MOSCOVA 30 — Corespondentul A- 
gerpres, Mihai Coruț, transmite : La 
30 mal au început la Moscova lu
crările sesiunii a Xl-a a Comisiei in
terguvernamentale româno-sovietice 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică.

La lucrările sesiunii participă, din 
partea română, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, președintele părții române în 
comisie, Ion Stoichici, vicepreședinte 
al Comitetului de Stat al Planifică
rii, adjuncți de miniștri, consilieri și 
experți, precum și ambasadorul 
României la Moscova, Gheorghe 
Badrus.

Din partea sovietică participă to
varășul K. F. Katușev, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., președintele părții sovietice 
în comisie, membri ai conducerii u- 
nor ministere și organizații econo
mice, consilieri și experți.

Comisia analizează, în spiritul în
țelegerilor convenite cu prilejul în- 
tilnirilor și convorbirilor dintre to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova

rășul Leonid Brejnev, acțiunile în
treprinse, în perioada care a trecut 
de la sesiunea precedentă de la Bucu
rești, pentru amplificarea și diver
sificarea continuă a relațiilor econo
mice și comerciale româno-sovietice, 
stadiul elaborării programelor pe ter
men lung privind extinderea coope
rării și specializării în producție în 
diferite ramuri, mersul lucrărilor de 
coordonare a planurilor de dezvolta
re a economiilor naționale ale Româ
niei și Uniunii Sovietice pe cincina
lul 1981—1985, precum și aspecte re
feritoare la creșterea rolului comisiei 
in intensificarea cooperării economi
ce bilaterale. în ședințe plenare și 
pe grupe de lucru sint examinate 
modalități eficiente, de natură să 
contribuie la folosirea posibilităților 
oferite de potențialul sporit al e- 
conomiilor naționale ale celor două 
țări în scopul dezvoltării continuu as
cendente a colaborării și cooperării 
economice și tehnico-științifice din
tre țara noastră și Uniunea Sovietică.

Lucrările sesiunii se desfășoară in
tr-o ambianță de lucru prietenească.

Vizita unei delegații de activiști 
ai P. C. R. în U. R. S. S.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — La 
invitația C.C. al P.C.U.S., o delega
ție de activiști ai Partidului Comu
nist Român, condusă de Ilie Matei, 
membru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., a efectuat între 23—30 mai 
o vizită pentru schimb de experiență 
in Uniunea Sovietică.

Delegația a avut întîlniri și con
vorbiri la secții ale C.C. al P.C.U.S.,

la Comitetul orășenesc Moscova al 
P.C.U.S. și comitete raionale de partid 
din capitala sovietică, la Comitetul 
regional de partid Leningrad, a luat 
cunoștință de activitatea și experien
ța unor organizații de partid din în
treprinderi industriale și instituții din 
Moscova și Leningrad.

La încheierea vizitei, delegația a 
fost primită de M. V. Zimianin, se
cretar al C.C. al P.C.U.S.

Manifestări peste hotare 
consacrate României

LONDRA. — Organizația „South 
Place Ethical Society" a organizai 
o seară culturală românească. Cu 
acest prilej a fost prezentată o gală 
de filme românești, s-au deschis o 
expoziție de carte românească șt 
una de fotografii, ilustrînd aspecte 
din istoria milenară a poporului 
nostru și succesele obținute de Ro
mânia în anii de după eliberare. 
In alocuțiunea rostită cu acest pri
lej, Peter Cadogan, secretarul ge
neral al organizației, a relevat suc
cesele obținute de poporul român 
in anii de după eliberare, activita
tea neobosită a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pe plan interna
țional, pentru întărirea colaborării 
intre toate popoarele lumii, pentru 
pace trainică și securitate.

LISABONA — La Universitatea 
din Coimbra — una din cele mai 
vechi instituții de învățămînt din 
Portugalia — a avut loc vernisajul 
unei expoziții de carte și discuri 
românești.

La loc de cinste sint prezentate 
lucrări ale secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. De asemenea, expoziția 
cuprinde albume de artă, cărți din 
domeniile tehnic, lingvistic, arheo
logic, istoric, economic.

LIMA. — La liceul „Alejandro 
Deustua", din Lima, a avut loc o 
„Zi culturală dedicată României". 
Președintele Asociației de prietenie 
și relații culturale peruano-române, 
prof. Julio Castro Franco, a evocat 
importanța actului de la 23 Au
gust 1944. Pe de altă parte, baletul 
contemporan al Teatrului de ope
retă din București a prezentat o 
serie de spectacole la Teatrul mu
nicipal și la teatrul „Campo de 
Marte" din Lima, care s-au bucurat 
de un deosebit succes.

ANTANANAR1VE. ~ Biblioteca 
centrală din București a donat Bi
bliotecii Organizației Avangarda 
Revoluției Malgașe (A.R.E.M.A.) 
— prin intermediul ambasadei țării 
noastre la Antananarive — un set 
de cărți românești, intre care se 
numără și operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu din ciclul „Ro
mânia pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate".

LISABONA

Delegația P. C. R. - primită de secretarul 
general al P.C. Portughez

LISABONA 30 (Agerpres). — To
varășul Alvaro Cunhal, secretar ge
neral al Partidului Comunist Portu
ghez, a primit delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova
rășul Virgil Cazacu, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care se află la Lisa
bona pentru a participa la lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al P.C.P.

Cu acest prilej, tovarășul Virgil 
Cazacu a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România, un cald mesaj prie
tenesc și cele mai bune urări de să
nătate și succes tovarășului Alvaro 
Cunhal, secretar general al P.C.P.

Exprimind vii mulțumiri, tovarășul 
Alvaro Cunhal a rugat să se trans
mită tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cele mai calde salutări și urări de 
multă sănătate, fericire, noi și însem
nate succese in fruntea partidului și 
statului român.

în cursul convorbirii au fost evo
cate întîlnirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Alva
ro Cunhal, momente esențiale în e-

voluția relațiilor prietenești, de co
laborare și solidaritate dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul Co
munist Portughez, bazate pe stimă 
reciprocă, pe egalitate deplină și 
respectul dreptului fiecărui partid de 
a elabora de sine stătător linia poli
tică, strategia și - tactica revoluțio
nară.

S-a procedat, de asemenea, la o 
informare reciprocă asupra activită
ții desfășurate de cele două partide, 
exprimindu-se dorința ambelor părți 
de a dezvolta in continuare raportu
rile dintre P.C.R. și P.C.P., in inte
resul oamenilor muncii din cele două 
țări, al prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul portughez, al cauzei 
generale a socialismului, progresului 
social, libertății și independenței po
poarelor, al destinderii, securității și 
păcii internaționale.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie tovără
șească, ce caracterizează relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Portughez.

A fost prezent Marin Iliescu, am
basadorul României la Lisabona.

P. C. din Spania condamnă intensificarea 
activității teroriste

MADRID 30 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Spania condamnă, 
într-o declarație, intensificarea acti
vității teroriste a diferitelor grupări 
extremiste. Actele teroriste comise în 
ultimele zile — subliniază P.C. din 
Spania — sint îndreptate în primul 
rînd împotriva Constituției și urmă
resc să frîneze procesul de democra
tizare a vieții social-politice din țară.

Partidul Comunist din Spania a ce
rut guvernului să asigure ordinea

publică și să curme activitatea sub
versivă a grupurilor extremiste.

în ultimul timp, diferite organizații 
profasciste și extremiste de dreapta 
au încercat să provoace dezordini in 
diverse cartiere ale Madridului. Ele 
au organizat manifestații antiguver
namentale, au postat pichete lingă 
sediul C.C. al P.C. din Spania și au 
încercat să pătrundă în clădire. De
tașamente de poliție sosite la fața lo
cului au împiedicat acest lucru.

BUDAPESTA

Convorbiri 
la nivel înalt 

ungaro-sovietice
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 

Miercuri, la Budapesta a sosit o de
legație de partid și guvernamentală 
sovietică, în frunte cu Leonid Brej
nev, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. Dele
gația, care întreprinde o vizită ofi
cială de prietenie in R. P. Ungară, 
a fost salutată la sosire de Jânos 
Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., de alți conducători de 
partid și de stat.

în aceeași zi au început convor
birile oficiale ungaro-sovietice.

Incidente în Iran
TEHERAN 30 (Agerpres). — Pos

tul de radio Teheran, reluat de a- 
gențiile Associated Press, Reuter, 
France Presse și U.P.I., a anunțat 
că in portul iranian Khorramshahr, 
din zona Golfului, au izbucnit 
miercuri lupte de stradă în cursul 
cărora și-au pierdut viața cel pu- 
țip 40 de persoane. Incidentele — a 
precizat postul de radio — au fost 
precedate de un atac asupra unui 
post al poliției, în urma căruia au 
fost arestate 21 de persoane. La 
Khorramshahr și in zona portului 
s-au semnalat incendii.

Radio Teheran a adăugat că la 
locul incidentelor au fost trimise tru
pe de întărire. Guvernatorul provin
ciei a proclamat starea de urgență 
și a adresat populației un apel la 
calm, cerîndu-i să rămînă în lo 
cuințe. '/

I

agențiile de presă transmit:
Beijing. La 29 mai- Kan?Ke_ 

qing, membru al C.C. al P. C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului Națio
nal al Consiliului Consultativ Politic 
Popular al R. P. Chineze și președin
ta Federației Naționale a Femeilor, a 
primit delegația Frontului Unității So
cialiste din Republica Socialistă Româ
nia, condusă de Tamara Dobrin, 
membru al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului Național al 
F.U.S., vicepreședintă a Consiliului 
Național al Femeilor, care a făcut o 
escală la Beijing, venind din R.P.D. 
Coreeană. în cadrul întîlnirii a 
avut loc o convorbire caldă, priete
nească. A fost prezent Florea Dumi
trescu, ambasadorul țării noastre în 
R.P. Chineză.

Dezvoltarea relațiilor 
vietnamezo-indiene 3 fost 
examinată la Hanoi cu prilejul pri
mirii de către Fam Van Dong, pre
mierul Guvernului R. S. Vietnam, a 
deputatului Dinesh Singh, trimis spe
cial al primului ministru al Indiei, 
Morarji Dessai. Cu acest prilej, pre
mierului vietnamez i-a fost remis un 
mesaj scris din partea șefului guver
nului indian.

Primire la Phenian.Pre- 
ședintele R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen, 
a primit delegația guvernamentală a 
Republicii Mali, condusă de AmadoU 
Baba Diarra, vicepreședinte al Comi
tetului Militar de Eliberare Naționa
lă, ministrul finanțelor și comerțului, 
care se află în vizită de prietenie la 
Phenian. Cu acest prilej, președinte
lui Kim Ir Sen i-a fost remisă o 
scrisoare personală din partea șefului 
statului Mali, Moussa Traore.

Vizita la Belgrad a dele
gației parlamentare cuba
neze. BeI8rad au avut loc con
vorbiri între Branko Mikulici, mem
bru al Prezidiului C.C. al U.C.I., și 
Bias Roca Calderio, membru al Bi
roului Politic și al Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba, președintele 
Adunării Naționale a Puterii Popu
lare a Republicii Cuba, care, în frun
tea unei delegații parlamentare între
prinde o vizită în Iugoslavia. în 
cursul convorbirilor, părțile s-au in
format reciproc despre rezultatele 
obținute in dezvoltarea economico- 
socială. Au fost discutate, de aseme
nea. probleme legate de viitoarea 
conferință la nivel înalt a țăl ilor 
nealiniate de la Havana.

Convorbiri americano-
chineze. Președintele Statelor
Unite ale Americii. Jimmy Carter, l-a 
primit la Casa Albă pe Kang Shien, 
vicepremier al Consiliului de Stat al 
R.P. Chineze, eu care a avut o con
vorbire prietenească — informează 
agenția China Nouă. Vicepremierul 
chinez a conferit, de asemenea, cu 
Zbigniew Brzezinski, consilier prezi
dențial pentru problemele securității 
naționale, și cu James Schlesinger, 
ministrul energiei. Au fost abordate 
probleme ale relațiilor dintre cele 
două țări.

Programul în zece puncte expus 
de președintele României, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, in Mesajul 
adresat sesiunii U.N.C.T.A.D.-V de la 
Manila ca platformă de acțiune pen
tru dezvoltarea accelerată a statelor 
rămase în urmă, asigurarea stabili
tății economiei mondiale, bunăstarea 
și progresul tuturor națiunilor, subli
niază în mod deosebit ROLUL ȘI 
RĂSPUNDEREA CE REVIN ORGA
NIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE, 
preconizează măsuri concrete, menite 
să sporească eficiența forului inter-' 
național în acest domeniu. „România 
— se arată in mesaj — consideră că, 
în întreaga activitate îndreptată spre 
edificarea unei noi ordini economice 
internaționale, Organizația Națiuni
lor Unite trebuie să aibă un roi mult 
mai activ. în acest sens, apreciem 
necesitatea constituirii unui organism 
special al O.N.U., format din țări in 
curs de dezvoltare, țări socialiste și 
tari capitaliste avansate, care să ela
boreze programele concrete pentru 
lichidarea subdezvoltării și făurirea 
noii ordini economice internaționale, 
pe care să le supună dezbaterii și 
adoptării sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. din 1980".

In acest punct al Mesajului își gă
sesc expresie nu numai atașamen
tul nedezmințit al României față de 
O.N.U., preocuparea ei constantă 
pentru creșterea rolului organizați
ei in întreaga viață internațională, 
dar și convingerea fermă că progrese 
reale in făurirea noii ordini nu sint 
de conceput decit în cadrul și prin 
activitatea tot mai stăruitoare a fo
rului internațional. Este o concluzie 
întemeiată pe realități și validată de 
experiența istorică.

Desigur, O.N.U. are in cimpul sau 
de acțiune numeroase probleme ar
zătoare ; dar se poate afirma cu 
deplin temei că. între acestea, aspec
tele privind conlucrarea internațio
nală in vederea dezvoltării economi
ce a statelor, in primul rînd a celor 
râmase in urmă, dobindesc o impor
tanță mereu crescindă, un accentuat 
caracter prioritar.

în prezent, majoritatea membrilor 
O.N.U. o formează țările in curs de 
dezvoltare, pe teritoriul cărora zeci de 
popoare, totalizind două treimi din o- 
menire, se zbat in sărăcie, mizerie, a- 
nalfabetism — tot cortegiul de conse
cințe dramatice decurgind din existen
ța subdezvoltării, generată de relațiile 
de inechitate, exploatare și asuprire 
proprii politicii imperialiste, colo
nialiste și neocolonialiste. Dar menți
nerea și chiar adincirea decalaje
lor dintre state are repercusiuni 
profund negative și în restul lumii ; 
ele accentuează fenomenele de criză.

dificultățile în domeniul materiilor 
prime și resurselor energetice, ali
mentează perturbările valutar-finan- 
ciare, instabilitatea economiei mon
diale. Este de aceea cu totul îndrep
tățit să se considere că lichidarea 
subdezvoltării, făurirea noii ordini 
economice mondiale de care depinde 
un trai demn și prosper pentru toate 
națiunile este o problemă fundamen
tală a intregii comunități umane și, 
ca atare, o sarcină de căpetenie pen
tru forul mondial cel mai larg.

Nu este vorba doar de bună
starea popoarelor. împărțirea lumii 
în țări bogate și sărace contribuie

spună cuvîntul, să-și apere interesele, 
să contribuie, prin inițiative proprii, 
la elaborarea și adoptarea de soluții 
unanim acceptabile.

De altfel, experiența a demonstrat 
că încercările de a aborda probleme
le relațiilor economice dintre țările 
dezvoltate și cele ncdczvoltate, in 
cerc strins. in afara O.N.U. și peste 
capul ei, sint lipsite de perspectivă. 
Așa-numitul „dialog Nord-Sud" în 
problemele cooperării economice in
ternaționale, care a avut loc în anii 
trecuți la Paris, cu participarea unui 
grup restrîns de țări în curs de dez
voltare și a citorva state occidentale,

Nord-Sud-", lucrările desfășurate în 
cadrul acestor comitete, au conturat 
un șir de măsuri pentru perfecțio
narea activității O.N.U. in diferite 
domenii, inclusiv măsuri care vizea
ză crearea noii ordini.

Important, hotăritor în momentul 
de față este să se treacă de la rezo
luții generale la măsuri concrete 
practice, la adoptarea și realizarea 
unui program multilateral de soluțio
nare a problemelor complexe de care 
depind progresul mai rapid al ță
rilor rămase in urmă, ca și însă
nătoșirea economiei mondiale. Toc
mai în lumina acestor necesități,

principiile, orientările și căile pen
tru lichidarea subdezvoltării și in
staurarea unor relații internaționale 
de tip nou. bazate pe deplină egali
tate și echitate. Este de la sine în
țeles că pentru ca această misiune 
importantă să fie dusă la bun sfîrșit 
sint necesare o pregătire temeinică 
și multilaterală, inițiative, demersuri 
și acțiuni practice pe linia coope
rării in folosul dezvoltării.

Acționind în acest spirit. România 
propune în Mesajul adresat sesiunii 
U.N.C.T.A.D. constituirea unui or
ganism special al O.N.U. însărcinat 
cu elaborarea programelor concrete

io. O.N.U.-un rol mult mai activ 
în lichidarea subdezvoltării

la ascuțirea continuă a contradic
țiilor internaționale, generează per
manent animozitate, tensiuni, con
flicte, de natură să pericliteze pacea 
și securitatea generală. Cit timp va 
continua acumularea la un pol a unor 
bogății uriașe și adincirea la celă
lalt pol a sărăciei și mizeriei tiu sint 
de conceput o destindere reală și o 
pace trainică. Tocmai de aceea O.N.U., 
a cărei principală rațiune de a fi o 
constituie asigurarea păcii și securi
tății, are răspunderea și îndatorirea 
de a se preocupa intens de toate as
pectele care privesc lichidarea sub
dezvoltării, progresul economico-so- 
cial al umanității.

Firește, problema edificării noii 
ordini economice mondiale — ca și 
problema dezarmării, ca și alte pro
bleme cardinale ale lumii de azi — 
este deosebit de complexă, ea impli
că nu doar interesele citorva state 
sau grupuri de state, ci ale tuturor 
națiunilor lumii. Este de la sine în
țeles că progrese pe calea soluțio
nării unor asemenea probleme nu pot 
fi obținute decit prin abordarea lor 
intr-un mod nou, de.mocratic, prin 
participarea, pe picior de egalitate, 
la examinarea lor a tuturor statelor. 
Or, nu există for internațional care 
să ofere un cadru de participare atit 
de larg cum este O.N.U., din 
care fac parte peste 150 de state 
— cvasiunanimitatea țărilor lumii — 
și care permite fiecăruia să-și

s-a soldat, după 18 luni de dezbateri 
sterile, cu un eșec total.

Aprecierea realistă, lucidă a me
nirii, răspunderilor și posibilităților 
O.N.U. a determinat poziția și iniția
tivele repetate ale României in fa
voarea creșterii necontenite a rolului 
O.N.U. ca factor important in pro
movarea cooperării economice inter
naționale, a dezvoltării economice a 
statelor. Se cuvin amintite rezoluțiile 
inițiate de țara noastră — la care 
zeci de țări au aderat în calitate de 
coautori și care au fost aprobate in 
unanimitate de Adunarea Generală — 
pe linia creșterii continue a rolului 
O.N.U. in toate domeniile, un accent 
special fiind pus pe problemele rela
țiilor economice.

Este adevărat că. mai ales în ultima 
perioadă — inclusiv în urma unor 
rezoluții inițiate sau susținute de Ro
mânia — au fost adoptate un șir de 
hotărîri care reflectă o mai mare pre
ocupare pentru problemele cooperării 
economice internaționale in vederea 
sprijinirii eforturilor de dezvoltare 
ale țărilor râmase in urmă. Sesiunile 
extraordinare ale Adunării Gene
rale — a Vl-a și a Vil-a — s-au 
încheiat prin adoptarea unor docu
mente fundamentale pentru edifica
rea noii ordini economice mondiale. 
Crearea „Comitetului special pentru 
Carta O.N.U. și creșterea rolului or
ganizației", precum și a „Comitetului 
plenar pentru continuarea «dialogului

România apreciază — și acesta este 
sensul principal al punctului din 
Mesaj la care ne referim aici — că 
în prezent se impune cu forța unui 
imperativ categoric ca O.N.U. SA 
DOB1NDEASCĂ UN ROL MULT 
MAI ACTIV ca pînă acum, să-și lăr
gească atribuțiile, să extindă și să 
perfecționeze activitatea sa și a orga
nismelor specializate astfel ca aceasta 
să devină mai substanțială și mai 
eficientă și, îndeosebi, să asigure că 
hotăririle sale nu vor rămine literă 
moartă, ei vor fi traduse cu fermi
tate in viață.

Pe acest plan, o importanță deose
bită o are viitoarea sesiune specială 
a Adunării Generale a O.N.U. din 
1980. consacrată exclusiv noii ordini 
economice internaționale. ' Convocată 
la propunerea României și a celor
lalte state membre ale „Grupului 
celor, 77“ (care reunește cvasitotali- 
tatea țărilor în curs de dezvoltare), 
această sesiune este chemată să- facă 
un bilanț obiectiv al împlinirilor și 
neîmplinirilor celor „două decenii ale 
dezvoltării", al aplicării recomandă
rilor privind noua ordine și. pe 
această bază, să adopte o nouă stra
tegie internațională a dezvoltării 
pentru anii ’80. Așa cum a arătat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, Româ
nia consideră că sesiunea va tre
bui să se încheie cu documente 
clare, ferme, care să stabilească

pentru lichidarea subdezvoltării și 
făurirea noii ordini, pe care să le 
supună ulterior dezbaterii și adop
tării sesiunii speciale. O procedură 
similară a fost folosită în cazul 
sesiunii speciale consacrate dezar
mării și ea și-a dovedit pe depiin 
utilitatea.

Se cuvine relevat că propunerea 
conținută în Mesaj preconizează ca 
în compoziția organismului pregă
titor al sesiunii speciale să intre 
țări în curs de dezvoltare, țări socia
liste și țări capitaliste avansate. 
Este întru totul firesc să fie așa, de
oarece înfăptuirea noii ordini —

cauză comună a tuturor popoarelor 
— nu poate să fie decit rodul înțele
gerii și conlucrării tuturor statelor, 
indiferent de orînduirea lor. Desigur, 
țările in curs de dezvoltare sint 
chemate ca prin inițiativele lor, prin 
acțiunea lor in spirit unitar, să-și 
manifeste interesul primordial pe 
care-1 au în realizarea istoricului 
deziderat. In același timp, România 
pornește de la considerentul că 
țările socialiste — in care popoarele 
aflate în stare de subdezvoltare văd 
un aliat firesc in eforturile lor 
pentru lichidarea racilelor gene
rate de practicile imperialiste — 
pot și trebuie să acționeze ca pro
motoare active ale obiectivelor noii 
ordini economice internaționale.

O deosebită semnificație are și 
propunerea conținută in Mesaj ca 
organismul respectiv să treacă ne- 
întirziat la elaborarea unei Carte 
privind noile principii ale raportu
rilor economice internaționale, care 
să stea la baza colaborării in de
plină egalitate și echitate intre toate 
statele. Această propunere se înscrie 
pe linia unei preocupări constante 
manifestate de țara noastră, care, 
după cum se știe, încă de la primele 
sesiuni ale O.N.U. la care a participat, 
a propus adoptarea unei Declarații 
conținind principiile de bază ale co
laborării economice între state. 
Consacrarea solemnă a acestor prin
cipii, corespunzător cerințelor ac
tuale și experienței acumulate in 
lume, intr-o Cartă adoptată dc toate 
statele membre ale O.N.U. ar avea, 
fără îndoială, o însemnătate capi
tală pentru stimularea cooperării 
între state. în spiritul egalității și 
echității, al încrederii reciproce 
între națiuni, pentru dezvoltarea in
dependentă a tuturor statelor pe 
calea progresului economic și social, 
pentru pacea și securitatea popoa
relor.

Problema cipriotă. Rei,an<10 
Galindo Pohl, reprezentantul special 
în Cipru al secretarului general ai 
O.N.U., a avut convorbiri cu liderul 
comunității cipriota turce, Rauf Denk- 
taș, informează agenția Anatolia. 
Adresîndu-se ziariștilor, el a precizat 
că în cursul întîlnirii au fost exami
nate „detalii" privind viitoarele con
vorbiri intercomunitare cipriote.

Vot de încredere, premierul 
norvegian, Odvar Nordli, a cîștigat 
votul de Încredere al parlamentului, 
punînd astfel capăt crizei care ame
nință să răstoarne guvernul laburist 
minoritar, pe care îl conduce. Agen
ția Reuter relevă că moțiunea de 
neîncredere fusese prezentată in 
parlament de către conservatori — 
Partidul Popular Creștin și respectiv 
Partidul de Centru — și conținea 
atacuri la adresa ministrului indus
triei, Olav Haukvik, in legătură cu 
falimentul unei importante firme 
electronice norvegiene — „Tand- 
berg Radiofabrikk".

Acord economic. La Hel' 
sinki a fost semnat un acord de coo
perare economică, industrială, știin
țifică și tehnică dintre guvernele 
Finlandei și R. P. Chineze. Docu
mentul a fost semnat cu ocazia vi
zitei in Finlanda a Iui Geng BiawJJ 
vicepremier al Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze.

Atentat. însat’cinatul CU afa
ceri al Elveției în Salvador. Hugo 
Wey, a fost asasinat, miercuri, cu 
focuri de armă in plin centrul ca
pitalei salvadoriene — anunță agen
țiile internaționale de presă. Aten
tatul, comis de un grup de tero
riști neidentificați, nu a fost încă 
revendicat.

încheind cu acest articol ciclul de comentarii consacrate propune
rilor conținute in Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat se
siunii U.N.C.T.A.D.-V, se cuvine relevat ecoul larg pe care ele l-au 
trezit în rindul participanților la sesiune, ca și in opinia publică inter
națională, care le-au dat o înaltă apreciere pentru caracterul lor con
structiv și realist. De altfel dezbaterile generale din cadrul sesiunii au 
arătat pregnant că ideile conținute in Mesaj, propunerile prezentate, 
răspund in cel mai înalt grad preocupărilor dc progres și pace ale 
tuturor popoarelor. Fără îndoială, tezele teoretice și măsurile practice 
preconizate în mesaj se înscriu ca o contribuție substanțială 'la efortu
rile ce se întreprind pentru edificarea noii ordini economice mondiale, 
pentru făurirea unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră — 
demonstrează, o dată mai mult, grija pe care România socialistă, pre
ședintele ei, acționind neobosit in slujba intereselor propriului popor, 
o manifestă, totodată, față de destinele intregii umanități, consecvența 
cu care militează pentru soluționarea problemelor arzătoare ale contem
poraneității.

Ion FÎNT1NARU

La Salisbury s-a schimbat 
doar decorul...

La conducerea principalelor 
departamente continuă să se 
aile reprezentanți ai regimu

lui minoritar
SALISBURY 30 (Agerpres). — La 

Salisbury a fost anunțată, miercuri, 
componența noului guvern rhodesian 
format in urma așa-ziselor alegeri 
generale desfășurate in această țară, 
in contextul „reglementării interne" 
preconizate de șeful regimului mino
ritar rasist, Ian Smith.

Președinția guvernului a fost în
credințată africanului Abel Muzo- 
rewa, care deține, totodată, și por
tofoliul apărării. La conducerea prin
cipalelor departamente continuă să 
se afle reprezentanți ai regimului mi
noritar, cea mai mare parte — foști 
miniștri în cabinetul Ian Smith. De 
altfel, însuși acesta este prezent in 
guvern, in calitate de ministru fără 
portofoliu. Se apreciază că el va con
tinua să-și asume, contrar voinței ex
primate de majoritatea populației, 
conducerea țării.

Formarea noului guvern rhodesian 
demonstrează' o dată in plus carac
terul iluzoriu al „reglementării in
terne" inițiate de regimul de la Sa
lisbury in scopul de a se permanen
tiza dominația minorității rasiste în 
această țară.
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