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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL

NICOLAE CEAUȘESCU
Primul ministru ai Republicii Zambia

AURUL LANURILOR- 
cit mai repede și fără pierderi 

IN HAMBARE!
De o săptămină. combinele înain

tează în lanuri. La început — în cele 
de orz. iar de vineri — asa cum s-a 
anuntat în ziarul nostru — si in cele 
de griu. In cimnia de sud a tării, in 
Banat munci unui an se metamorfo
zează în miresme si belșug. Nu-i 
deloc o metaforă. Cel care asistă la 
descărcarea buncărului combinei 
este pătruns în toată ființa sa de aro
ma boabelor. In sunetul molcom al 
formației de combine, lanul auriu se 
preschimbă în culori, iar culorile — 
in aromă de piine. Da. formații de 
co 1 \te. Așa se lucrează acum. în for- 
m <v' i^ari. Cîte 8—12 combine la un 
x Ut conducerea unui specialist, si 
c$Țe au la dispoziție tot ce este ne
cesar : camioane si tractoare cu re
morci care preiau direct boabele si le 
transportă la locul de depozitare, 
ateliere mobile de intervenție pentru 
ca eventualele defecțiuni la combi
ne să fie înlăturate fără întîrziere. 
Totul trebuie să se desfășoare re
pede. Recolta nu are răbdare, nu 
poate aștepta. De aceea, recoltarea 
trebuie organizată riguros, nînă în 
cele mai mici amănunte.

Ne aducem aminte cu totii de indi
cația. dată de tovarășul Nicolae 
Ceausescu la Consfătuirea de lucru 
din luna februarie de la C.C. al 
P.C.R. : ..Strînsul recoltei trebuie să 
fie o acțiune — ca să spunem asa — 
cu caracter militar ; toată lumea să 
fie în cîmp si nimeni să nu se de
plaseze pină n-am strîns recolta. 
Agricultura trebuie să fie înțeleasă 
ca o acțiune de disciplină si ordine 
Âji toate perioadele — la însămîntări. 
Ia întreținere si strînsul recoltei".

Este si considerentul pentru care 
secretarul general al partidului a în
demnat. recent, organele și organiza
țiile de bartid. organele de specialitate 
și conducerile unităților agricole să 
organizeze în asa fel munca în cam
pania de vară încit recoltarea orzului 
să se încheie în 3—4 ziie. iar a griu
lui — în 8—10. cel mult 12 zile. Da. 
secerișul trebuie să se desfășoare cît 
mai repede !

In săptămîna care se Încheie. In 
Județele din sudul tării toate forțele 
au fost concentrate Ia recoltarea or
zului. In sprijinul oamenilor muncii 
de aici au venit mii de mecanizatori
— cu combine si prese de balotat baie
— din județele nordice ale tării. După 
ce vor încheia recoltarea se vor în
toarce în lanurile lor, care se coc mai

tîrziu. Dar nu singuri, pentru că în 
sprijinul lor vor merge un mare nu
măr de mecanizatori din sud. Este 
mare întrajutorarea la nivelul tării, al 
cărei scop este strângerea în cît mai 
scurt timp a recoltei.

Această mare concentrare de forte 
îsi arată roadele. Este suficient să 
urmărim rezultatele, pe zile, la re
coltarea orzului în această săptâmî- 
nă care se încheie. Pînă luni seara, 
recolta fusese strânsă de pe numai 
50 000 hectare. Conducerea partidului 
a considerat acest rezultat nesatisfă
cător si a cerut oamenilor muncii de 
pe ogoare să intensifice lucrările. 
Peste numai o zi. marți seara, se în
registrau 105 000 hectare recoltate, ca 
miercuri să se ajungă la 155 000 hec
tare. joi — 249 232 hectare, vineri — 
289 700 hectare ; ieri, simbătă. recol
ta de pe aproape jumătate din su
prafața cultivată era strînsă. Un suc
ces pentru care merită felicitări toti 
cei care au contribuit la obținerea lut 
Merită consemnat faptul că, ieri, oa
menii muncii de pe ogoarele județu
lui Dolj au încheiat recoltarea orzu
lui de pe cele aproape 38 000 hectare, 
iar cei din județul Teleorman — pe 
cele peste 36 000 hectare. Lucrările 
sînt pe terminate și în județele Ilfov, 
Olt și Mehedinți. Sînt județe — Bu
zău, Prahova, Arad, Timiș — unde 
orzul putea fi strîns de pe supra
fețe mult mai mari. Lucrările au în- 
tirziat deoarece nu au fost identifi
cate parcelele, chiar mai mici, pe 
care orzul s-a copt. Recoltarea orzu
lui constituie pentru cadrele de con
ducere și specialiștii din unitățile 
agricole prilej de prețioase învăță
minte de care e bine să se țină sea
ma acum, cînd începe marea bătălie 
a stringerii griului.

în primul rind se cere ca recolta 
care se strînge în cursul unei zile 
pînă seara să ajungă în magazii și 
silozuri. Or. in unele județe — Ialo
mița, Ilfov — nu au fost bine coor
donate transportul și recepționarea 
produselor la bazele de recepție cu 
recoltarea. Ca urmare, cantități mari 
de orz au fost așezate în grămezi pe 
cîmp. Trebuie acționat ferm pentru 
asigurarea mijloacelor de transport 
necesare si utilizarea lor la capacita
tea maximă, pentru organizarea te
meinică a lucrărilor la bazele de re
cepție Si alte locuri de depozi
tare. astfel încît să se evite statio

narea îndelungată a autocamioa
nelor. în al dpilea rind, șe cere ca 
terenurile eliberate de cereale păioa- 
se să fie însămînțate imediat cu le
gume, porumb pentru boabe și plante 
furajere. Or, in unele locuri s-au 
creat decalaje mari între suprafețele 
recoltate și cele însămînțate. Chiar și 
în județul Dolj, unde recoltarea or
zului s-a încheiat, din cele 38 000 
hectare doar 15 000 au fost eliberate 
de paie și numai 11 000 hectare au 
fost însămînțate cu culturi succesive. 
De aci și concluzia ca terenurile de 
pe care se strînge recolta să fie eli
berate neîntîrziat de paie, folosindu-se 
pe lîngă mijloacele mecanice și uti
laje mai simple — tîrisuri. sâni! — 
la strîngerea paielor fiind necesar să 
participe toți locuitorii satelor.

In săptămîna care urmează va tre
bui să fie strîns orzul de pe cealaltă 
jumătate din suprafață care a rămas 
nerecoltată și care se află în jude
țele mai nordice. De asemenea, se va 
trece din plin la secerișul griului. 
Prin urmare, în această săptămină 
se vor realiza ritmuri înalte la recol
tare. Mecanizatorii. Ceilalți oameni ai 
muncii din agricultură au dovedit că 
pot și știu să lucreze din zori și pină 
seara tirziu. Lor li se cere să depună 
și acum eforturi stăruitoare la recol
tat. Și în cursul zilei de azi, dumi
nică, este necesar să se lucreze atît 
la recoltat, cit si la eliberarea tere
nurilor de paie. Zorul lucrărilor e 
mare si nu trebuie să se piardă nici 
o zL nici o oră bună de lucru.

Secerișul merge înainte, cuprinzând 
alte si alte zone ale tării. în torente, 
boabele de orz si gnu se vor re
vărsa din combine în camioane si 
remorci, iar de aici in magazii. Si 
totul va trebui să se realizeze intr-un 
timp foarte scurt, pentru ca din re
colta acestui an să nu se piardă 
nici un bob. Recolta e a întregu
lui popor. La făurirea ei a contribuit 
întregul nostru popor. Iar nîinea e a 
întregului popor. De aceea, cu totii 
sîntem interesat! ca recolta să fie 
strinsă cît mai repede si să se evite 
orice pierderi. Așa ne cere condu
cerea partidului, asa este bine. Cu 
aceste gînduri să muncim azi — du
minică — cu aceste gînduri să intrăm 
in săptămină care marchează începe
rea recoltării griului.

Ioan HERTEG

Calde felicitări 
pentru înalta 
recunoaștere 
a meritelor 

deosebite 
ale tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
în dezvoltarea 
neîntreruptă 
a relațiilor 

dintre România 
și R. D. Germană, 
în promovarea 
marilor țeluri 

ale socialismului, 
păcii și înțelegerii 

între popoare
Telegrame adresate 

secretarului general al 
partidului, președintele 
republicii, cu prilejul în- 
minârii de câtre tovară
șul Erich Honecker a Or
dinului „Karl Marx".
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, simbătă, 
pe Daniel M. Lisulo, pi-imul ministru 
al Republicii Zambia, care efectuează 
o vizită oficială în țara noastră. Oas
petele a fost însoțit de P. K. Kasutu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale (U.N.I.P.).

La întrevedere a participat tovară
șul Ilie Verdeț, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru al guvernului.

Șeful guvernului zambian a trans
mis tovarășului Nicolae Ceaușescu 
un salut frățesc și cele mai bune 
urări din partea președintelui Repu
blicii Zambia, Kenneth David Kaun- 
da, președintele Partidului Unit al 
Independenței Naționale, iar poporu

lui român prieten succese tot mai 
mari în edificarea noii societăți.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
președintelui Kenneth David Kaunda 
salutul său, împreună cu cele mai 
bune urări de progres și prosperitate 
pentru poporul zambian prieten. Tot
odată, președintele Nicolae Ceaușescu, 
în calitatea sa de cetățean de onoare 
al orașului Lusaka, a rugat pe oaspe
te să transmită locuitorilor frumoasei 
capitale zambiene urări, de succes și 
bunăstare.

în cadrul convorbirii a fost subli
niată evoluția rodnică a relațiilor de 
prietenie și colaborare multilaterală 
dintre România și Zambia, care se 
dezvoltă continuu pe baza importan
telor hotăriri și înțelegeri stabilite cu 
ocazia dialogului româno-zambian la 
cel mai înalt nivel de la București și

Lusaka. S-a apreciat că există largi 
posibilități pentru adincirea și diver
sificarea colaborării politice, econo
mice, tehnico-științifice și in alte do
menii de interes comun, exprimîn- 
du-se dorința comună de a se acționa 
pentru transpunerea în viață a înțe
legerilor stabilite de președinții 
Nicolae Ceaușescu și Kenneth David 
Kaunda care servesc dezvoltării mul
tilaterale a celor două țări și popoare, 
cauzei generale a progresului și bune! 
conlucrări între națiuni, contribuie la 
Instaurarea unor raporturi de tip nou 
între state, bazate pe principiile ega
lității în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale actualității politice
(Continuare în pag. a V-a)

Ministrul relațiilor externe al Republicii Cuba

15 ANI DE LA CONGRESUL AL IX-LEA AL PARTIDULUI 
ani de istorie nouă, revoluționară a patriei, 

de puternic avînt creator in construcția socialistă

ZIUA CADRELOR DIDACTICE
Temeinica pregătire a tinerei

generații - misiunea patriotica
a invățămîntului românesc

in acest an. pentru prima dată, 
slujitorilor scolii. E un oma-

Sărbătorim 
ziua tuturor 
giu pe care partidul nostru, tara întreagă îl 
aduc acelora care, fără odihnă, răsnîndesc 
lumina științei de carte si se ocupă de edu
cația tinerelor generații. La Congresul educa
ției si invățămîntului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu — omul politic clarvăzător, care, 
aflat de cincisprezece ani în _
fruntea partidului și statului, 
a conectat toate energiile na
țiunii într-o amplă și pro
fundă operă de perfecțio
nare — a dat cea mai înal
tă apreciere muncii de edu- _
câtor în societatea noas
tră socialistă, evidențiind faptul 
misiune mai nobilă decit aceea 
omul nou. constructorul de azi 
al unei tari în continuă ascensiune. Această 
apreciere Îndeamnă pe cei aproape 270 000 
de lucrători din invățămîntul de toate gradele 
la mobilizarea de noi energii pentru a trans
pune in fapte prevederile Congresului al 
XII-lea al P.C.R. si ale primului' Congres al 
educației si invățămîntului pentru ca munca 
noastră în ansamblul ei să corespundă inte
gral nivelului de civilizație socialistă pe care 
se situează azi tara noastră.

Profesiunea de dascăl e grea : ea cere mul
tă dăruire, pasiune, răbdare, spirit de dis- 
cernâmînt. dar dă si nebănuite satisfacții. Ti- 
nind seama de marea varietate pe care o 
oferă elevii si studenții. ..materia primă" a 
scolii, putem ușor intui marile răspunderi pe 
care le are această uriașă uzină care prelu
crează inteligente umane si care se numește 
atit de simplu scoală.

Ziua cadrelor didactice ne oferă un prilej 
deosebit de a ne referi cu legitimă mîndrie 
la uriașul salt înregistrat de poporul nos
tru în anii care s-au scurs de la Congresul 
al IX-lea al partidului, moment de cotitură 
în viata întregii țări. Această perioadă de 
permanente înnoiri a contribuit din plin la 
modernizarea procesului de învătămint. la in
tegrarea scolii in realizarea marilor scopuri 
ale societății socialiste multilateral dez- ■ 
voi ta te.

Școala — principal factor de cultură sl ci
vilizație. de educare a omului jk>u — a fost 
si va rămîne in mod esențial legată de per
soana educatorului. Termenul generic care îl 
designa in trecut era acela de ..învățător", 
adică de persoană care ii învăța oe ceilalți. 
Intr-o perioadă cind învătămintul la noi se

cuvtntul 
In vedere 
ce trăiau

confunda cu instrucția primară.
a tins să-si restringă sensul, avînd 
o categorie minunată de educatori 
un adevărat ..apostolat", propovăduind lumina 

’ stiintei de carte în popor. De aceea, pe drept 
cuvînt „Ziua cadrelor didactice" se referă, 
astăzi, la întreaga categorie socială a celor 
ce participă la

de Marin RĂDOI, 
adjunct al ministrului 

educației și invățămîntului

că nu există 
de a forma 
si de miine

procesul de învătămînt. 
fiindcă școala noastră se află 
situată sub același ideal ge
neros al luminării. Nu există 
om cu adevărat mare care să 
nu-si aducă aminte de dască
lii săi. Ei reprezintă, in pro
cesul de cristalizare a conști
inței umane, un fel de re- 
nu atît pentru stiinta lor. 

respectabilă, cit pentru
pere absolute, 
adesea profund 
virtutea de a participa la închegarea perso
nalității. In prejegerile sale de istorie a filo
zofiei. cel mai mare omagiu adus de Hegel 
este cel pentru Socrate. care avea ne lîngă 
marile sale daruri pe acela de a crea cetă
țeni. era adică un ..învățător". în cel mai de
plin sens al cuvintului. Nici un omagiu nu 
putea fi mai mare decît acela de a spune 
despre cineva că aduce in cîmnul de acțiune 
socială pe un tînăr cu o energie si o con
știință mai deosebite. Idealul socratic avea 
in vedere posibilitatea de a-i face oe oameni 
să-si folosească dicernămîntul. puterea natu
rală de analiză cu care a fost înzestrat omul, 
pentru a determina modul cel mai propriu de 
acțiune în domeniul în care l-a situat so
cietatea.

Cinstirea adusă prin cuvintele de caldă 
prețuire si îndemn rostite de la înalta tribună 
a congreselor partidului, la Congresul educa
ției si invățămîntului de cel mai iubit fiu 
al poporului nostru, secretarul general al 
partidului. președintele tării. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. atentia de care se bucură 
educatorul în întreaga noastră societate, con
dițiile pentru a-si realiza misiunea sa fac 
din cadrele 
cati la un 
publice.

Sarcinile
meroase si
cadrelor didactice si ale celor angrenați in 
procesul de învătămînt. Manifestările de so
licitudine. răspunsurile prompte din partea 
societății fată de exigentele unui proces in- 
structiv-educativ de calitate trebuie să con-

didactice de astăzi cetățeni ridi- 
inalt nivel al prețuirii si stimei

școlii noastre 
ele cer unirea

In viitor sînt nu- 
tuturor eforturilor

(Continuare în pag. a IV-a)

Luminile școlii
Intr-o cameră năpădită 

de flori — daruri ale co
piilor — am răsfoit cu 
aprobarea gazdei — o 
tinără învățătoare — ca
ietul ei de însemnări, sau 
mai exact, „caietul ei de 
bord“. Erau aici consem
nate grijile, bucuriile, de
licatele strategii pedago
gice strînse timp de a- 
proape un an de zile. Si 
nu erau puține. Proble
mele care trebuiau re
zolvate erau dintre cele 
mai diverse ; de la indi
ferenta fată de 
unui copil ne
glijat de familie 
— pînă la apa
tia altuia pentru 
aritmetică. Si 
apoi, pregătirea 
lecțiilor: cum
să le facă mai 
tive — copiii nu 
să se plictisească, 
ori să învețe, ori 
joace ; apoi 
de excursii, 
cu părinți...

tmi 
pentru 
șit o 
nobilă 
buie o 
copii, iubirea e. cea care 
naște energia. înțelegerea, 
nevoia de dăruire si mag
nifica răbdare de a te o- 
cupa de personalitatea 
fiecărui copil. Grea, eroi
că. nobilă, demnă de re
cunoștința părinților si a 
copiilor este misiunea în
vățătorului. învățătorul a 
ocupat întotdeauna în 
inima poporului nostru 
un loc deosebit. Numele 
învățătorului s-a rostit în
totdeauna cu profund res
pect. Este emoționantă 
clipa cînd părinții — neli
niștiți și fericiți in același 
timp. iși încredințează o- 
draslele școlii. Psihologii 
au remarcat că majorita
tea copiilor presimt — eu 
cred că toți presimt, fără 
să aibă nici o informație 
în acest sens — existența 
școlii, de aceea ei așteap
tă cu nerăbdare să devi
nă școlari.

Din spațiul plăcut, in-

igienă a

însemnări de 
Teodor MAZILII

atrac- 
admit 
ei vor 
să se 

organizarea 
apoi discuții

dădeam seama că 
a duce la bun sfir- 
asemenea misiune 
si dificilă îti tre
nare iubire pentru

tim, dar totuși îngust al 
familiei, copilul se în
dreaptă, cu ajutorul școlii, 
spre lumea cea mare. în
vață să cunoască legile 
universului, trăiește bucu
ria conviețuirii cu colegi 
de aceeași vîrstă. desco
peră bucuria cunoașterii. 
Lumea copilăriei este, 
desigur, o lume de basm. 
Cine a urmărit expoziția 
de desene ale copiilor a 
fost uimit de plăcerea cu 
care ei descoperă tot ce-i 
înconjoară, casele, copa
cii, florile, stelele. Dar ei 

simt cu o ex
traordinară a- 
cuitate si nevoia 
de a reface, cu 
forte proprii, lu
mea materială, 
de a imita truda 

și experiența adultilor. 
De aici energia cu care 
ei se dedică construirii, in 
miniatură, de nave, de lo
comotive, avioane, rache
te. Nici un copil nu 
visează să fie funcțio
nar ; el dorește să fie 
cosmonaut sau ___
de locomotivă. îndruma
rea școlii noastre intr-o 
direcție mai practică, mai 
realistă nu corespun
de numai unor nevoi 
de ordin economic ale 
societății, ci si psihologiei 
copiilor si adolescenților.

Eram la Clui-Napoca, 
în viata Unirii, cind micii 
școlari sărbătoreau alo- 
rioși. gălăgioși și fericiți 
sfirșitul anului școlar. 
Circulația era cu desăvir- 
șire blocată, unii desenau 
pe trotuarele străzilor, al
ții cintau. Noi. adulții, 
priveam cu firească nos
talgie această multicolo
ră. tonică demonstrație 
de veselie și cutezanță. 
Am interpretat-o ca ve 
un omagiu adus anonimi
lor si generoșilor învăță
tori, ca pe un imn închi
nat setei de cunoaștere, 
luminii școlii, tot mai ge
neros și mai științific în
dreptată către inimile și 
mintea celor care i-au 
pășit pragul în acești ani 
de fertilă și adincă 
perfecționare socială.

Simbătă, 28 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
primit pe Isidoro Malmierca Peoli. 
ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Cuba, care efectuează o vizită 
oficială de prietenie în tara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

A fost de fată Humberto Castello, 
ambasadorul Cubei Ia București.

Ministrul cubanez a transmis to
varășului Nicolae Ceausescu un 
cald salut frățesc din partea tovară
șului Fidel Castro, prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Cuba, președintele 
Consiliului de Stat si al Consiliului 
de Miniștri ale Republicii Cuba.

, Tovarășul Nicolae Ceausescu a

mulțumit si a rugat să se transmită 
tovarășului Fidel Castro salutul său 
călduros si cele mai bune urări.

In cadrul convorbirii a fost evo
cată cu satisfacție evoluția pozitivă 
a relațiilor de prietenie, colaborare 
multilaterală si solidaritate dintre 
cele două partide, state si ponoare si 
a fost exprimată dorința de a se ac
ționa pentru lărgirea legăturilor po
litice. pentru adincirea colaborării si 
cooperării bilaterale. îndeosebi în 
cincinalul viitor, subliniindu-se că 
aceasta corespunde intereselor ambe
lor țări si popoare, cauzei generale 
a socialismului si păcii.

Au fost discutate, de asemenea, 
unele probleme actuale ale vieții in
ternaționale. apreciată ca deosebit de 
complexă si contradictorie. In acest 
cadru, s-a subliniat că Îndatorirea 
cea mai înaltă a tuturor statelor este

de a acționa cu toată fermitatea pen
tru oprirea agravării încordării vieții 
internaționale, pentru reluarea si 
Continuarea politicii de bace, destin
dere, colaborare și respect al indepen
dentei naționale.

în timpul convorbirii s-a subliniat 
importanta de a se întreprinde mă
suri urgente si eficiente pentru solu
tionarea pe cale politică, prin trata
tive. a stărilor de încordare si con
flict din diferite zone ale lumii, a 
tuturor problemelor litigioase dintre 
state, pentru respectarea neabătută a 
dreptului fiecărui popor de a se dez
volta liber, de sine stătător, de a fi 
stăpîn ne propriile sale destine.

Un loc important l-au ocupat în 
cadrul discuțiilor problemele privind 
lichidarea subdezvoltării, reducerea
(Continuare în pag. a V-a)

Ministrul afacerilor externe al Spaniei

mecanic

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, simbătă, pe ministrul a- 
facerilor externe al Spaniei, Marce
lino Oreja Aguirre, care a făcut o 
vizită oficială în țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Ștefan Andrei, ministrul afacerilor 
externe.

A fost de față Jose Carlos Gon
zalez-Campo Dal-Re, ambasadorul 
Spaniei la București.

Oaspetele a arătat că îi revine 
deosebita cinste de a transmite pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu un me
saj de prietenie și cele mat cordiale 
urări din partea regelui Juan Carlos 
I al Spaniei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
regelui Juan Carlos I salutul său

prietenesc, împreună cu cele mai 
bune urări.

In timpul convorbirii, prilejuită de 
această primă vizită oficială a unui 
ministru de externe spaniol in 
România, s-a subliniat cu satisfac
ție că, în ultimii ani, s-a înregistrat 
o dezvoltare importantă a relațiilor 
dintre cele două țări. S-a apreciat 
că această evoluție pozitivă a avut 
loc îndeosebi după vizita oficială a 
șefului statului român in Spania, care 
a stimulat puternic și a deschis o 
perspectivă largă raporturilor româ- 
no-spaniole. A fost relevată, în con
text, însemnătatea înțelegerilor sta
bilite cu ocazia dialogului româno- 
spaniol la nivel înalt, exprimîndu-se 
hotărîrea comună de a acționa, in 
continuare, pentru transpunerea lor 
în fapt, în vederea asigurării unui 
curs mereu ascendent și rodnic con

lucrării bilaterale. A fost manifesta
tă dorința reciprocă de a conferi di
mensiuni tot mai mari și un conținut 
tot mai bogat relațiilor tradiționale 
româno-spaniole, de a dinamiza le
găturile economice, de a explora și 
concretiza noi domenii de cooperare, 
de a se trece la acțiuni de coopera
re pe terțe piețe, de a amplifica și 
aprofunda colaborarea in sfera ști
inței, culturii, invățămîntului și în 
alte sectoare de activitate. S-a arătat 
că promovarea susținută a relațiilor 
româno-spaniole este în folosul ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
cooperării și înțelegerii între națiuni.

Au fost abordate, de asemenea, as
pecte majore ale actualității politice 
internaționale, apreciindu-se că, în 
momentul de față, se impune spori-
(Continuare în pag. a V-a)
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Mai bine de patruzeci de ani 
Eugenia și Toader Ababei au 
fost învățători in satul Orzani, 
din județul Iași, ajungînd să-i 
învețe pină si pe nepoții primi
lor lor școlari. Odată cu lumina 
cărții, ei au sădit in inimile șco
larilor dragostea de muncă, de 
frumos. Ei înșiși, azi pensionari, 
continuă o veche pasiune : Eu
genia este neîntrecută îh cusă
turi cu punct artistic pe mătase, 
iar Toader s-a „specializat" în 
cusături tip aoblen. Imaginea 
înfățișează un aspect cotidian 
din casa lor. o adevărată expo
ziție cu lucrări de artă veritabi
lă. intre care se remarcă tablou
rile închipuind eroi îndrăgiți din 
literatură sau surprinzind „pe 
viu" flori — foarte multe flori 
— care le împodobesc casa, 
înfrumusețează viața.

I
I
I
I
I
I

prioritate obiectivelor
cu termen de punere in funcțiune in acest an!

Noi unități 
meșteșugărești 
în județul Iași

SOLU III;
ALTFEL PETELE IES GREU LA SPĂLAT!

Cooperativele meșteșugărești din 
județul Iași dispun de 328 unități 
prestatoare de servicii către popu
lație. în cadrul unor expoziții cu 
vinzare. precum si în diferite între
prinderi si instituții, s-au prezen
tat in acest an peste 600 modele 
noi de confecții. încălțăminte, mo
bilă. articole artizanale din lemn 
pentru uz gospodăresc, cusături 
artistice. In același timp, s-au mo
dernizat si diversificat formele de 
servire în domeniul întreținerii și 
reparației bunurilor de folosință 
îndelungată. Multe unităti au fost 
dotate cu utilaje si linii tehnolo
gice moderne. între acestea se 
află și unitățile autoservice din 
strada Păcurari și din Piața Unirii 
din Iași.

An de an se Înființează noi uni
tăți meșteșugărești în toate orașele 
județului. De curind. a fost deschi
să o unitate de comandă si repara
ții încălțăminte și o secție de vul
canizare în Iași, o secție de verifi
care si reparare auto-moto la

La Costești se construiește o în
treprindere de scule, dispozitive și 
verificatoare pentru industria de 
automobile. Se construiește cam de 
mult — ținînd seama de dimensiu
nile și dificultățile unei asemenea 
construcții — fiindcă, se știe, pentru 
a încîlci lucrurile nimeni nu trebuie 
să transpire sau să facă aste
nie. La sfîrșitul anului 1978. cînd 
au început să sosească primele uti
laje — multe din import — zidurile 
întreprinderii nu se ridicaseră nici 
măcar de-o palmă ; curtea consiliu
lui popular al orașului începuse să 
se transforme într-un depozit de 
produse din import. Dar ce-a fost, 
a fost 1 Să nu mai căutăm acum vi
novați, ci soluții, să tragem învăță
minte. Cum se spune, „cele bune să 
se adune, cele rele să se spele".

Numai că se spală cam greu ! 
Marți, 24 iunie, am fost pe șantier 
împreună cu tovarășul Ștefan Savo- 
vici, secretar adjunct al comitetului 
orășenesc de partid. Constructorii lu
crau la finisajele interioare, iar gru
pe de tehnicieni și muncitori verifi
cau mașinile încă nemontate, scoto
ceau prin măruntaiele lor pentru a 
Ie înțelege.

în luna septembrie trebuie să intre 
în producție prima capacitate.

Privim peisajul, halele și în minte 
ne încolțește un gind de îndoială. 
Așa că facem. împreună cu repre
zentanții constructorului și beneficia
rului, un inventar al problemelor la 
zi în perspectiva lunii septembrie.

„La 1 august — spune reprezentan
tul beneficiarului, tovarășul Alexan
dru Teodorcscu, inginer-șef al între
prinderii — constructorul trebuie să 
părăsească halele ca să poată lucra 
în voie montorii". Constructorul „nu 
are probleme". A avut cu forța de 
muncă și cU aprovizionarea, dar nu 
mai are. Beneficiarul zice că totuși... 
constructorul zice că nu. Treburi de 
„băcătărie internă" ;
sus, la etaj, alții jos, în hale. Se în- 
tîlnesc ei !

Dar nu acestea sînt petele care ies

I

unii lucrează

I
Tripletă 
incîntătoare

greu la spălat, ci altele. Ni le 
zintă în continuare tovarășul 
ner-șef al întreprinderii și tovarășul 
Ion Ioniță, din compartimentul de 
investiții.

Pentru funcționarea normală șl în 
condiții de economicitate a centralei 
termice este necesară realizarea unui 
racord de cale ferată din gara Cos
tești pînă Ia centrală. Respectivul ra
cord este impus de faptul că in pe
rioada' de iarnă, de exemplu, tre
buie transportată o cantitate de 
20—30 vagoane de cărbune pe săptă- 
mînă de la gară la centrală și nimă
nui nu-1 poate trece prin minte să 
facă o asemenea operațiune cu mași
nile. Pentru că o asemenea lucrare 
nu se înscrie în profilul Trustului de 
construcții industriale din Pitești 
— antreprenorul general — a fost în
cheiat un protocol de cedare-primire 
între respectivul trust piteștean și în
treprinderea de construcții căi ferate 
din Craiova, protocol avizat de 
M.I.C.M. și de băncile care finanțează 
lucrarea, iar la data de 10 februarie 
1980 și de către conducerea Ministe
rului Transporturilor și Telecomuni
cațiilor. Sint semnături cu multă au
toritate pe respectivul protocol, dar 
nu se trece Ia aplicarea măsurilor ce 
decurg din el, întrucît executarea ra
cordului de cale ferată ar însemna 
și realizarea — obligatorie — a unor 
lucrări de dezvoltare a stafiei C.F.R. 
Costești, ceea ce nu se prevede in 
planul pe acest an al ministerului. 
Necorelarea este o carie foarte activă 
care șubrezește temelia unor con
strucții înainte de a fi ridicate. Este 
limpede că la conducerea Ministeru
lui Transporturilor există toată bună
voința de a veni în sprijinul con
strucției de la Costești. numai că se 
află în fata unor încurcături de care 
se fac, probabil, vinovați alții.

Dar, acum, să nu căutăm vinovați, 
să căutăm soluții !

Altă pată care iese greu la spălat: 
în acest an. în luna martie. I.P.C.M. 
București — proiectantul general — 
a adus unele modificări la soluțiile

pre- 
ingi-

din proiectele inițiale de Ia sistemul 
de alimentare cu cărbuni a termocen
tralei. Nu cred că i se poate reproșa 
proiectantului că a venit mai tîrziu 
cu niște sdluții mai bune — bine că 
le-a găsit — chiar dacă aceste modi
ficări impun contractarea de noi uti
laje și renunțarea la utilajele 
tractate inițial care au termene 
late cu punerea în funcțiune și 
dacă modificările propuse 
după ele modificări și în 
de construcție propriu-zisă.
— și aici este pata foarte puternic 
impregnată — nici pină acum nu s-a 
primit documentația privitoare la 
noile soluții. Toate lucrările aferen
te părții de alimentare, care repre
zintă circa 20 la sută din totalul lu
crărilor. au fost oprite, iar multe din 
utilajele sosite nu se știe unde tre
buie montate. Ar mai fi de notat că, 
pentru sectorul de tratament termic
— sector esențial pentru o asemenea 
întreprindere — nu s-a primit de la 
I.P.C.M. proiectul pentru instalația 
de propan. care, se spune acum, ar 
trebui executat de un alt institut de 
specialitate ale cărui inițiale sînt 
I.C.P.T.S.C. Beneficiarul nu este deloc 
sensibil la inițiale, vrea doar să știe 
precis cine și pină cînd va fi făcut 
proiectul. Iar aceasta este răspun
derea I.P.C.M.

Sînt de înțeles și greutățile, și ma
rele volum de muncă la care trebuie 
să facă față prestigiosul institut bucu- 
reștean, după cum sînt de înțeles și 
dificultățile altor colaboratori. în rân
durile de față am prezentat punctul 
de vedere al beneficiarului, a cărui 
activitate nu este chiar fără cusur și 
fără pete. Sintem convinși că. ascul- 
tînd și „cealaltă parte", vom afla ob
servații tot atît de îndreptățite la 
adresa altor parteneri, vom ajunge la 
concluzia că vinovat este un al trei
lea, un al patrulea, un al cincilea...

Dar, cum spuneam, acum să nu 
căutăm vinovați, să căutăm soluții ; 
altfel, petele ies greu Ja spălat !

con- 
core- 
chiar 
atrag

partea 
Dar

Anghel PARASCHIV

un medicament al inimii
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Cele două fetite și bătețelut' I 
din imagine sînt frați ' gemării. 
Numele lor : Carmen. Adriana | 
și Sorin Sabău. Tatăl lor este 
maistru pe un șantier, iar mama
— contabilă la întreprinderea 
„Unio". Cei trei sînt proaspeți 
absolvenți ai primei clase a sco
lii generale nr. 17 din Satu Mare. 
Toți trei au încheiat primul lor 
an de învățătură cu medii de 
zece, toți trei obținînd premiul 
întii.

Marea pasiune a celor trei 
mici gemeni este muzica : suro
rile cîntă la pian, iar frățiorul 
la vioară. Profesorii de specia
litate. încintati de talentul lor 
muzical, ne-au asigurat că vom 
mai auzi — si încă foarte curind
— de această tripletă.

S-auzim numai de bine 1
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I Rubrică realizată de

Petre POPA
și corespondenții „Scinteii

Autonomie 
energetică

Electricianului Tudor Prisăca- 
ru din peamurlia de Jos i s-a 
dus vestea veste șapte văi si 
dealuri din județul Tulcea. $i-a 
înzestrat gospodăria cu tot felul 
de mașinării meșterite de el. In 
ultima vreme este „absorbit" 
cu totul de ..problemele energe
tice". A conceput si confecțio
nat o instalație solară pentru 
producerea apei menajere, cu o 
capacitate zilnică de 100—120 
litri de apă încălzită la 50—60 
grade Celsius In momentul de 
fată lucrează la proiectul unei 
instalata pentru producerea e- 
nergiei electrice prin utilizarea 
forței vintului. care-i va da po
sibilitatea sd alimenteze apara
tul de radio, televizorul si citeva 
becuri. Concomitent, a început 
să amenajeze un bazin pentru 
producerea biogazului. Cind si 
ultimele două instalata vor fi 
gata, locuința lui Prisăcaru va 
deveni in întregime... autono
ma din punct de vedere 
getic:

Pașcani șl altele. Pină la sfîrsitul 
acestui an urmează să fie date în 
folosință în cartierul ..Dacia", aflat 
în construcție la Iași, un atelier de 
confecții din piele si altul de co
mandă si reparații încălțăminte, o 
unitate de optică si ceasuri, un 
magazin de prezentare cu vinzare a 
produselor meșteșugărești, o expo
ziție de mobilă cu vinzare. un ate
lier de lenjerie, galanterie, maro-

chinărie. De asemenea. Hîrlăul va 
dispune de un complex de prestări 
cu 12 unităti de comandă și re
parații încălțăminte, confecții si 
tricotaje, cojocărie. ateliere de re
parat obiecte de folosință 
lungată. (Manole Corcaci).

în fotografie : aspect de la 
tea autoservice de pe 

Păcurari din Iași

înde-

unita- 
strada

DOMENIUL MARILOR POSIBILITĂȚI
________________________________ ,__________________________________________ ______ j

Suplețe în producție, eficiență economică
J î

diversitate conform cerințelor oamenilor
PRIMELE MĂSURI, INIȚIATIVE ȘI INTENȚII IN SPIRITE 

CONSFĂTUIRII CU ACTIVUL DIN SISTEMUL COOPERAȚIEI
Reîntorși de la Consfătuirea cu activul și cadrele de bază din coopera

ția de consum, cooperația meșteșugărească, cooperația agricolă de pro
ducție și consiliile populare, participanții, în marea lor majoritate, au tre
cut la fapte. După dezbaterea pe larg, cu toți lucrătorii, a documentelor 
consfătuirii, a cuvîntării secretarului general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, au început să se schițeze primele inițiative, primele 
programe de măsuri. Desigur, este vorba doar de un început, orientările 
și indicațiile cuprinse în cuvîntare'configurând un vast program de lucru 
pentru mobilizarea marilor rezerve ale micii producții industriale, sporirea 
considerabilă a aportului acesteia la creșterea venitului național, valori
ficarea resurselor și posibilităților locaie, la satisfacerea superioară a 
cerințelor celor ce muncesc.

Ziarul nostru își propune să reflecte sistematic modul în care acțio
nează pniunile județene ale cooperației, cooperativele locale, departamen
tele de resort, pentru înfăptuirea măsurilor stabilite la consfătuire. Pentru 
început, iată primele vești :

rit de produse destinate aprovizio
nării populației".

BUZĂU :

Pe plan local — bunuri de 
consum care se aduceau din 

alte județe

SUCEAVA

— Stimate tovarășe profesor, care 
sint cazurile cele mai obișnuite cu 
care vă confruntați in activitatea 
dv. practică ?

— Mulți dintre pacienți sint foarte 
mirați, chiar neîncrezători, cind in 
anumite situații punem accent și re
comandăm măsuri de igienă, cum ar 
fi aerisirea, oxigenarea, plimbările în 
aer curat etc., în locul unor medica
mente miraculoase. Aceste recoman
dări se bazează însă pe cunoștințe 
fundamentate științific. Este, de 
pițdă. cazul unor boli de tipul ..cor
dului pulmonar", arteriopatiilor ș.â. 
Sint convins că o cunoaștere mai 
bună de către populație a cauzelor 
acestor boli ar fi de natură să con
tribuie la prevenirea lor.

„Cordul pulmonar" este una din 
bolile tot mai răspîndite. Ea se mani
festă la început printr-o respirație 
greoaie și cianoza (culoarea albă
struie) buzelor, urechilor, unghiilor, 
apoi prin edeme (umflături cu lichid) 
la nivelul picioarelor. hipertrofia 
(mărirea) ficatului, dificultăți de res
pirație. mai întii la efort accentuat, 
apoi și în condiții obișnuite. Aceste 
fenomene apar datorită îngustării și 
reducerii numărului vaselor prin care 
circulă singele de la inimă la plâ- 
mîni. în aceste situații, inima (partea 
ei dreaptă și în special ventriculul) 
este pusă în situația să pompeze sin
gele spre plămini cu o presiune mai 
mare. Pentru a se adapta la acest 
efort suplimentar, inima se mărește 
(hipertrofiază) și cu timpul apare 
insuficienta cardiacă dreaptă.

— Reținem deci că această afec
țiune a inimii apare ca o consecință 
a îmbolnăvirii plămânilor.

— Cauzele sînt mai multe, dar cele 
mai importante sînt unele afecțiuni 
de tipul bronșitelor cronice si emfize- 
mul pulmonar. La rândul lor. bronși
tele cronice au și ele foarte multe 
cauze, dar în special lipsa aerului 
curat, a oxigenului. Fumatul, de ase
menea, sensibilizează organismul, il 
face mai vulnerabil față de diferite , 
infecții la nivelul aparatului respi
rator. Deci, sint o serie de factori de 
mediu care activează procesijl bron-

Convorbire cu conf. dr.
Pompiliu POPESCU 

șeful clinicii medicale III — 
Spitalul clinic 

al municipiului București, 
secretar al Societății de cardiologie

șic și apariția emfizemului pulmonar.
— In aceste condiții, măsurile de 

prevenire trebuie să înceapă cu >in- 
lățfirarea. . acelor factori . nocipi, care 
afectează plăminii. '

— Da, și în primul rind mersul in 
aer liber, aerisirea încăperilor fără 
teama de „a răci". Oamenii stau prea 
mult în spații închise, în atmosferă

OMUL Șl VIAȚA
RAȚIONALĂ

poluată, nu își fac timp să respire 
aer curat in natură. Cei mai multi 
nu știu că netratarea la timp și corectă 
a bronșitelor acute și subacute, că 
repetarea acestora duc la îmbolnă
virea inimii așa cum arătam mai 
înainte. Lupta împotriva acestei boli 
trebuie dusă prin măsuri de preve
nire a bolilor pulmonare, a infecțiilor 
si a emfizemului pulmonar. Preveni
rea este posibilă printr-o viață igie
nică, prin excluderea din mediu a 
acelor substanțe nocive pentru plă- 
mini.

Marea majoritate a specialiștilor 
recunosc — in cazul arteritelor cro
nice — că ateroscleroza este boala 
care favorizează îngustarea sau obtu
rarea arterelor, dar, în același timp, 
se știe că fumatul este un factor care 
grăbește acest proces, pentru că fu
mul are acțiune vasoconstrictoare (de 
îngustare a vaselor).

•— Cum se manifestă arterita ?
— Bolnavul începe să simtă dureri 

la mers, după un număr de pași 
(sau distanțe) tot mai mici ; la un

moment dat nu mai poate merge 
pentru că in timpul mersului muș
chiul are nevoie de mai mult oxigen, 
pe care însă sîngele nu il poate fur
niza. Atunci apar durerile Ia mers, 
apoi chiar și în repaos.

— In ce moment se poate interveni 
Cu mai multe șanse de ameliorare ?

— Prevenirea se referă la atero
scleroza. cu accent pe excluderea fu
matului. Sirit faze cînd renunțarea 
la fumat aduce ameliorări și boala 
este7 ținută pe loc ani de zile fără 
a seapela la medicamente. Mulți 
bolnavi fac greșeala de a lua medi
camente și de a continua să fumeze. 
Or, primul tratament al arteritei 
— care are Ia bază ateroscleroza — 
este renunțarea la fumat, din mo
mentul cînd apar durerile (ca o 
crampă la ni velul gambei sau al coap
sei) in timpul mersului. Dacă această 
crampă musculară (despre care une- 

’ ori se crede că este sciatică) apare 
după circa 400—500 de metri, boala 
se află in stadiul in care poate fi 
ameliorată.

— Mai sînt, desigur, și alte semne.
— Dacă la palpare se simte că ar

tera pulsează mai slab, că piciorul 
bolnav este mai rece decît restul cor
pului și. pielea mai palidă, diagnosti
cul se confirmă. Imediat, trebuie ă 
se ia măsuri. Se renunță la fumat și 
se face gimnastică medicală cu scopul 
de a deschide^sau angaja vase cola
terale care săjpreia funcția de oxi
genare șl hrănire a țesuturilor. De 
asemenea, se recomandă mersul pe 
jos progresiv (mărind treptat dis
tanța și ritmul) și cura de băi carbo-' 
gazoase, cu acțiune vasodilatatoare. 
Organismul trebuie să fie apărat de 
temperaturi scăzute, pentru că frigul 
este vasoconstrictor ; încălțămintea 
să fie călduroasă și să nu strîngă 
pentru a nu stinjeni circulația. La 
acestea se asociază și un regim ali
mentar care să diminueze cit mai 
mult grăsimile animale și zaharurile.

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

șugărești se realizează prin muncă Ia 
domiciliu. Un procent care, pînă 
acum, ni se părea mulțumitor. Com
parând însă acest volum cu posibili
tățile fiecărei cooperative, cu exigen
țele puse în fața noastră de to
varășul Nicolae Ceaușescu, ne-am 
dat seama că este puțin. Iată de ce 
am reevaluat propriile rezerve si, 
chiar în acest interval 
timp, am constatat că cel puțin 30 la 
sută din valoarea producției putem 
să o realizăm prin muncă la domici
liu. Pentru atingerea acestui nivel 
ne-am gindit la următoarele măsuri : 
a) vom amplifica volumul tuturor 
activităților organizate si pînă acum 
la domiciliu (producția de tricotaje, 
cusături, broderii etc.): b) vom orga
niză,noi activități bazate pe muncă 

____ ......................   . Ja domiciliu : producție de articole 
"’tierepînă la finele anului urineâză ' pentru copii . (Îmbrăcăminte. îricăltă- 

să se obțină în aceste balastiere pes
te 1 milion metri cubi de materiale 
de construcții, mărindu-se astfel de 
patru ori producția actuală.

în perioada imediat următoare si. 
în continuare, în cincinalul 1981—1985 
se va trece la valorificarea anuală a 
peste 15 000 metri cubi de material 
lemnos rezultat din doborîturile de 
vint si operațiunile de curățire a iz
lazurilor. a pășunilor si fînetelor na
turale. De asemenea, se analizează 
posibilitatea trecerii la .valorificarea 
zăcămîntului de argilă de la Udesti. 
pentru o producție anuală minimă de 
35 milioane cărămizi — pe o perioa
dă de cel puțin 20 de ani. în același 
timp, sînt luate în evidență și posi
bilitățile de introducere în circuitul 

. micii industrii a zăcămîntului de pia
tră din perimetrul comunei Vama, 
de dezvoltare a producției de amen
damente calcaroase în unitatea 
la Pojorita etc.

Din piatră, buturugi și lut 
valori și lucruri utile

prime. Astfel, la o 
reieșit posibilitatea 
a dubla, oină la 
cantitatea utilizată

redus de

Cooperatorii suceveni îsi reconsi
deră vechile programe, in lumina 
preocupării de a valorifica noi re
zerve de materii 
primă analiză a 
cooperatorilor de 
sfirșitul anului,
de cupoane si resurse secundare — 
resturi de partizi. materiale recupe
rabile din piele si lemn, nuiele de 
răchită, rogoz etc. — folosite în mica 
producție.- Pentru cooperativele agri
cole care au terenuri de-a lungul 
principalelor cursuri de ană 8-a con
turat ideea orgapțzării de noi balaș- .•

SATU MARE :

„Se poate ca o treime 
producția meșteșugărească 
fie realizată la domiciliu ?“ „ 

poate chiar mai mult I"

de

din 
să 

,Se

Tovarășul Adalbert Kuki, pre
ședintele U.J.C.M.. Satu Mare, ne-a 
informat : „în prezent, circa 7 la 
sută din volumul producției meste-

minte), restaurări de tablouri, repa
rații de îmbrăcăminte, de umbrele 
etc. ; c) vom realiza prin muncă la 
domiciliu piese miei pentru industria 
electronică (diode, tranzistoare etc.)., 
diferite repere prin presare (coltare 
de lăzi, coltare-blacheuri). piese mă
runte din material plastic. Ne-am 
gindit, totodată, să extindem 
aria geografică a micii industrii or
ganizate pe principiul muncii la do
miciliu, avînd în vedere mai cu sea
mă localitățile care vor deveni în 
viitorul' apropiat orașe (Ardud. Li
vada, Odoreu, Poiana Codrului), 
unde sînt mari posibilități de antre
nare a forței de muncă la confecțio
narea de tricotaje și articole din ma
teriale refolosibile. Fără să cheltuim 
fonduri de investiții, fără să con
struim clădiri speciale și spații de 
producție, vom putea realiza la do
miciliul cooperatorilor un volum spo-

In perioada care a trecut din ac
tualul cincinal. în județul Buzău au 
fost obținute numeroase rezultate 
bune în dezvoltarea producției mici. 
Cu toate acestea, unele bunuri de 
consum — articole de încălțăminte, 
confecții și tricotaje — se realizau în 
cantităti mici, recurgîndu-se Ia „im
portul" lor din alte județe, la fel ca 
Si în cazul unor produse mărunte, 
precum cîrlige de rufe, sucitoare. fă
rașe. jgheaburi, burlane, plinii, gă
leți. obiecte de tuci s.a. Pentru în
lăturarea acestor neajunsuri, tlniu- 
nea județeană a cooperativelor de 
consum a stabilit ca. înceoind 
semestrul următor, să ia 
atelier de cioplit piatră la 
o unitate pentru articole 
la Bisoca. Este în analiză _______
tea exploatării și prelucrării chihlim
barului în comuna Colți. Tot în se
mestrul al doilea al acestui an se va 
dezvolta activitatea unităților de 
confecții din cbiiitineTe' Boldu. Bălă4 
ceanil, Chibjdti ȘI Rașețu, acordin- 
du-sfe o ăten.tijs deosebită artizanatu
lui. ••

S-a stabilit., de asemenea, ca- tn ca
drul cooperativelor meșteșugărești, 
în semestrul II să se înființeze noi 
unităti de olărit Si produse ceramice 
(la Mînzălești și Rimnicu Sărat), iar 
producția de artizanat să crească 
de la 31 milioane lei Ia 40 milioane 
lei, urmînd să se dubleze în 1981. 
Pentru realizarea obiectelor de uz 
casnic si gospodăresc, a confecțiilor, 
tricotajelor si încălțămintei se .vor 
folosi in mai mare măsură decît tțîȚ 
acum materialele recuperabile ex’ 
tente din abundentă în județ. Si. oă- 
sigur. acestea nu reprezintă decît un 
început — care urmează să fie con
tinuat, adîncit, dezvoltat, potrivit, 
obiectivelor programatice stabilite de 
cuvîntaTea secretarului general al 
partidului la consfătuire.

din 
ființă un 
Măgura si 
din lemn 
pdsibilita-

Mlhal IONESCU
șl corespondenții „Scinteii*

Din resurse locale
Folosind recursele locale — răchi

ta, foile de porumb și rogozul — 
meșteșugarii din cadrul unităților 
Uniunii județene a cooperativelor 
meșteșugărești Sălaj au confecțio
nat împletituri de diferite tipuri și 
modele, livrînd peste prevede
rile planului la export, de la înce-

anuliți, produse a căror va- 
depășește suma de 400 000 lei 

Colectivele cooperativelor

putui 
loare 
valută, 
meșteșugărești din județul Sălaj
și-au luat angajamentul de a menți
ne ridicat ritmul realizărilor pe tot 
parcursul anului. (loan Mureșan).

Ducîndu-i dorul, 
îl trecea pe state
Depoziția martorului Gheorghe Gae a 

fost foarte clară:
„La 2 februarie 1976 m-am încadrat In 

muncă la Grupul 3 șantiere din Capitală. 
La 10 ianuarie 1977 am plecat în concediu 
de odihnă. La 24 ianuarie 1977 — am 
început să lucrez la o întreprindere de con
strucții din Ploiești. Peste 2 ani și ceva, 
la data de 16 aprilie 1979, am solicitat ser
viciului personal de la vechiul loc de 
muncă eliberarea unei adeverințe de ve
chime pentru perioada 2 februarie 1976 — 
27 ianuarie 1977, cînd fusesem încadrat la 
această unitate".

Nimic mai simplu. Chiar dacă Gh. C, 
plecase de capul lui, fără să-și facă lichi
darea. Aveau să verifice pontajul, să vadă 
de. cînd nu a mai fost prezent la muncă 
și-

Așa s-a și făcut. S-a verificat. S-a re- 
verificat. S-a răsverificat. O dată, de două 
ori, de nouă ori. La început un contabil. 
Pe urmă doi. Tot serviciul, șeful, direc
torul. Dar nu pentru că nu-1 „găseau". 
Dimpotrivă, Gae era pontat inclusiv pen
tru luna... mai 1978. El, în schimb, o ținea 
pe-a lui:

— După concediul din ianuarie ’77 m-am 
dus direct la Ploiești. Verificați și statele 
de plată, dacă nu mă credeți.

Tocmai asta era. Le verificaseră. Și, 
culmea culmilor, din state reieșea clar că 
în numele fostului încadrat se încasaseră. în 
cele aproape 15 luni care nu ieșeau la so
coteală, vreo 48 000 lei. Retribuție și aloca
ție de stat pentru copii.

...Neînțelegerea s-a lămurit abia în urma 
unei anchete și mai amănunțite, făcută de 
astă dată de către organele de cercetare 
penală. Ce se întîmplase?

După plecarea muncitorului în concediu,

Șefului de echipă, Băltoiu Aristide, 
venit ideea să-l pună prezent în continua
re. Nu ca să verifice vigilența pontatori- 
lor. Nici pentru că se prăpădea de dorul 
omului. Pur și simplu a voit să încaseze 
el banii. Vă veți întreba pe bună dreptate 
cum a reușit. Nu știm. Cert este că nici 
unul din casierii care au făcut plăți în acea 
lungă perioadă de timp nu l-a refuzat pe 
Băltoiu, cînd s-a prezentat să ridice retri
buția lui Gae fără delegație. La fel cum 
nimeni nu a catadicsit să verifice pontajul. 
Și uite-așa, mai simplu decît se poate ima
gina, Băltoiu a Încasat 47 720 lei.

Spunem a „încasat" și nu a „băgat in 
buzunar" — cum ne venise mai la îndemină 
să scriem — pentru că, în tot cursul an
chetei, ca și la proces dealtfel, fostul șef 
de echipă a susținut sus și tare că banii i-a 
dat unui maistru, normatorului șef și altor 
doi norma tori. De ce?

— Pentru înlesnirea condițiilor de lucru. 
Să-mi asigure o aprovizionare corespunză
toare la punctele de lucru, pentru anga
jamente mai ■ bune de acord global...

Că este sau nu adevărat, a fost mal 
puțin important pentru stabilirea vinovă
ției. Așa cum a motivat și instanța de ju
decată, „nu este relevantă împrejurarea 
dacă folosul material injust a fost obținut 
de inculpat pentru el sau pentru altul". 
Oricum, organele de procuratură continuă 
cercetările și sub acest aspect: pentru a se 
putea descifra „climatul de muncă" ce 
poate favoriza asemenea infracțiuni.

Cu aritmetica 
se descurca 

mai greu
După repetate avertismente, amenzi și 

alte măsuri de îndreptare, incorigibilul

bișnițar a „căzut". Surprins de mai multe 
ori pe la colțuri cu sarsanaua plină de 
Kent-uri — oferite trecătorilor la prețul 
șoptit, dar ferm, de 40 lei pachetul — 
Petrescu Mihail, din București, str. Sub 
Tei nr. 14, sector 2, a fost „recompensat" 
cu promptitudine de către organele de mi
liție. Se părea că binemeritatele amenzi 
contravenționale își făcuseră efectul: in 
februarie 1979, P.M. renunța la „comerțul 
său stradal" și, îndemnat tot de organele 
de miliție, se apuca pentru prima dată in 
viața lui de o muncă cinstită: la I.C.A.B. 
— Exploatarea apei.

Efectul „terapiei" contravenționale a fost 
insă neconcludent. După șase luni de la 
încadrare n-a mal dat pe la serviciu. Se 
învățase și cu amenzile, compensate pro
babil din beneficiul îndeletnicirilor sale 
comerciale, și cu „recomandările" de a 
presta o muncă utilă. Mai mult decît atît, 
își lansează în afaceri și soția, veniturile 
familiei depinzind exclusiv in această pe
rioadă de ritmul și nivelul desfacerii, pen
tru că nici consoarta nu avea serviciu.

„Căderea" s-a produs in ziua de 27 oc
tombrie. P.M. este surprins pe str. Sf. 
Nicolae Tei in plină pregătire comercială. 
Avea ia el 8 pachete de țigări, tn același 
timp 1 se făcea o percheziție și acasă, 
tntr-o sacoșă sint găsite 97 de pachete.

— Doar Ieri am cumpărat 10 cartușe — 
recunoaște Petrescu Anica. N-am apucat 
să vînd decît 3 pachete.

100 minus 3, fac 97. Deci pînă aici nici 
o eroare. Vine însă vremea procesului. 
Soțul nu mai recunoaște că și el a fost 
surprins cu 8 pachete de țigări în buzunar. 
Dă toată vina pe nevastă-sa.

— La ea s-au găsit 8 din cele 100 de 
pachete, pe care le 
înainte.

Nu i-au contrazis, 
mai dacă știe cît fac

— Cit să facă? 100. Că o sută de pachete 
a cumpărat.

Epilogul este ușor de imaginat. Și unul

cumpărase cu o zi

L-au întrebat nu- 
97 și cu 8.

și celălalt și-au primit, diferențiat, după 
antecedente, pedeapsa prevăzută pentru 
săvirșirea infracțiunii de speculă.

cu maldărul de bagaje și cu tele- 
înfășurat intr-un cearșaf, în stradă,

Pleacd la mama, 
dar uită de copii

La 9 septembrie ’73. Gheorghe si Maria 
Nicolae — sau, altfel spus, „părțile" din 
dosarul 6 299/79 al Judecătoriei sectorului 
2 din Capitală — se căsătoreau. N-a trecut 
anul și ea, nemulțumită de nu se știe ce, 
și-a strâns jucăriile și a plecat la mama, la 
Mizil. Ciudățenia e că. în desele lui pe
regrinări în „interesul serviciului", el și ea 
se revăd — totuși. Și nu numai că se văd, 
însă fac tot ce se cuvine pentru a nu Ii 
se pierde stirpea, încît, din doi, familia 
lor ajunge să numere cinci membri.

Foarte frumos, numai că inițiativa de a 
popula lumea trebuia dublată și de un 
simț al datoriei părintești. Statu-quo-ul so
ților Nicolae a rămas însă neschimbat: 
despărțire în fapt. Statu-quo augmentat, 
din îind in rind, de „luarea" și „recupera
rea" fetiței celei mari, uneori chiar tirgui- 
tă între părinți. (Odată, contra sumei de 
5 000 lei).

Iată însă că, în mai ’79, de comun acord, 
mizează plini de speranță pe șansa feri
cirii conjugale, odată cu revenirea ei în 
domiciliul comun. Speranța s-a dovedit 
însă deșertăciune după numai trei luni. 
Misterul superficialității nupțiale continuă, 
în august, ea îl părăsește din nou. Aproape 
la fel ca prima dată. De ce „aproape" șl 
nu chiar Ia fel? Pentru că, de astă dată, 
pe lingă „jucăriile" personale, a mai luat 
la plecare și haina lui — de piele — și te
levizorul — cumpărat de el, în rate, pe 
vremea cînd ea își mai consuma încă, la 
reședința maternă, prima supărare. Și pe 
Daniela, fiica lor cea mare. Vecinii au

văzut-o 
vizorul, 
făcind semn la mașini să oprească.

A urmat un proces, în care el și-a re
vendicat cu vehemență „bunurile", iar ea 
n-a catadicsit nici măcar să se prezinte la 
vreun termen. Și un recurs, la care ea a 
încercat să 
dovedit de

în cursul 
de piele și 
de cei trei 
tru el, ca și pentru ea dealtfel, importante 
erau în primul rind haina de piele și tele
vizorul. Iar instanțele de judecată — și 
în fond și la recurs — nu puteau să se 
pronunțe decit cu privire la obiectul și 
subiectul sesizării.

se dezvinovățească, iar el s-a 
neînduplecat.
aprigei dispute în jurul hainei 
a televizorului s-a amintit și 

copii. Așa, printre altele. Pen-

Din caietul 
grefierului

„...Deoarece copilul a refuzat mîncarea, 
fiind bolnav, soțul pirit mi-a dat cu far
furia de mîncare în cap, in prezența feti
ței, motivind că nu am educat bine 
copilul!"

(Din dosarul nr. 4 520/79. Judecă
toria sectorului 5)

„La scurt timp după ce i-am încredințat 
cheile crescătoriei, am observat că au 
început să lipsească porumbei. Această si
tuație m-a mirat foarte mult deoarece 
lipseau tocmai acei porumbei care obținu
seră performanțe sportive remarcabile și 
care, dat fiind caracterul — de porumbei 
călători — nu părăsesc niciodată locul in 
care s-ău născut".

(Din dosarul nr. 1 842/80. Judecă
toria sectorului 4)

Florin CIOBANESCU
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Calde felicitări pentru înalta recunoaștere a meritelor deosebite 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în dezvoltarea neîntreruptă a relațiilor 

dintre România și R. D. Germană, în promovarea marilor țeluri 
ale socialismului, păcii și înțelegerii între popoare

Telegrame adresate secretarului general al partidului, președintele republicii, 
cu prilejul înmînării de către tovarășul Erich Honecker a Ordinului „Karl Marx“

în telegrama COMITETULUI MU
NICIPAL BUCUREȘTI AL P.C.R. se 
arată : Dînd expresie sentimentelor 
de fierbinte dragoste, profundă și 
adîncă recunoștință pe care le nu
tresc față de dumneavoastră, cel mai 
iubit fiu al poporului român, comu
niștii, toți oamenii muncii din Capi
tală vă adresează, din adincul inimii, 
cele mai calde felicitări cu prilejul 
înminării, de către tovarășul Erich 
H jfcecker. a Ordinului „Karl Marx“, 

2 mai inaltă distincție a Republi- 
democrate Germane.

Mărturie a stimei și respectului cu 
care numele dumneavoastră este ros
tit astăzi pe toate meridianele glo
bului, ca una din personalitățile 
proeminente ale lumii contemporane, 
această distincție, înminată in cadrul 
vizitei oficiale de prietenie a dele
gației de partid și de stat a R. D. 
Germane, se constituie intr-un stră
lucit omagiu față de tot ceea ce ați 
făcut și faceți pentru înflorirea și 
ridicarea continuă a României socia
liste pe noi culmi de progres și civi
lizație, spre binele și fericirea po
porului nostru, pentru afirmarea mă
rețelor sale idealuri de independență, 
libertate, bunăstare și pace, repre- 
zentind totodată o elocventă expre
sie a aprecierii meritelor dumnea
voastră excepționale în dezvoltarea 
și amplificarea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală statornicite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist Unit 
din Germania, intre Republica Socia
listă România și R. D. Germană.

Exprimîndu-ne totala adeziune la 
întreaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru, vă asi
gurăm, mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, urmind însuflețitorul 
dumneavoastră exemplu de muncă 
fără preget consacrată înfloririi și 
propășirii continue a patriei socia
liste, vom acționa cu întreaga noastră 
pricepere și energie pentru înfăptui
rea sarcinilor ce ne revin din istori
cele hotăriri adoptate de Congresul 
al XII-lea al partidului, pentru spo
rirea necontenită a contribuției Ca
pitalei la dezvoltarea economico-so- 
cială accelerată a țării.

Comuniștii, toți locuitorii județului 
Bacău, asemenea întregului nooor. au 
primit cu deosebită bucurie, cu sa
tisfacție si mîndrie vestea că vi s-a 
inmînat înaltul Ordin ..Karl Marx“ 
pentru merite deosebite in lunta pen
tru pace și solidaritate, pentru înțe
legere între popoare, pentru dezvol
tarea relațiilor frătesti între Roma
nia si Republica Democrată Germană 

i ' — se relevă in telegrama trimisa de 
COMITETUL JUDEȚEAN BACAU 
AL P.C.R.

La unison cu întreaga națiune ve
dem în aceasta o expresie a prețuirii 
față de meritele excepționale ne care 
le-ati dobîndit în fruntea partidului 
si statului nostru în opera de trans
formare socialistă a României și ri
dicarea prestigiului ei international.

Ctitor inspirat, cutezător înflăcărat 
de noua istorie românească, vă 
dăruiti. muncind cu exemplară pa
siune si fermitate revoluționară. în
treaga putere de muncă, marile 
dumneavoastră virtuți de eminent 
om de stat si conducător comunist 
slujirii intereselor supreme ale na
țiunii. propășirii neamului din care 
v-ați ridicat, asigurării păcii în Eu
ropa si în întreaga lume.

Dind o inaltă aprecieie rezultatelor 
convorbirilor oficiale purtate cu de
legația de partid si de stat din Repu
blica Democrată Germană, vă încre
dințăm. iubite conducător, de cele 
mai înalte sentimente de gratitudine, 
odată cu hotăriaea noastră nestrămu
tată de a urma neabătut politica 
înțeleaptă, realistă si științifică a 
partidului nostru si vă asigurăm că 
vom face totul pentru a spori contri
buția tuturor locuitorilor iudetului 
la înflorirea sl prosperitatea patriei, 
în lupta dusă de întregul popor în 
vederea înfăptuirii istoricelor hotărîri 
adoptate de Congresul al XII-lea al 
partidului, astfel ca România socia
listă să strălucească tot mai mult în 
constelația lumii contemporane.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
județul Bihor — români, maghiari 
și de alte naționalități —- au luat 
cunoștință cu nespusă mîndrie pa
triotică, asemenea Întregului popor, 
că Partidul Socialist Unit din Ger
mania v-a conferit, în anul 1978 — 
cu prilejul împlinirii vîrstei de 60 
de ani și a peste 45 de ani de activi
tate revoluționară — Ordinul „Karl 
Marx", cea mai inaltă distincție a 
Republicii Democrate Germane, care 
v-a fost acum inmînat cu prilejul 
recentei vizite oficiale de prietenie a 
delegației de partid și de stat a 
Republicii Democrate Germane, con
dusă de tovarășul Erich Honecker — 
subliniază telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BIHOR AL P.C.R.

Această distincție vine să exprime, 
încă o dată, înalta prețuire de care 
se bucură proeminenta dumneavoas
tră personalitate, pe plan mondial, 
atit pentru meritele excepționale pe 
care le-ați dobindit în fruntea Parti
dului Comunist Român și a Republi
cii Socialiste România, în opera de 
transformare socialistă a țării și de 
ridicare a prestigiului internațional 
al României, cit și pentru politica 
științifică, plină de realism și uma
nism, pe care o desfășurați. pentru 
făurirea unei lumi a păcii, prieteniei 
și colaborării intre popoare.

Mîndri de a vă avea în fruntea parti
dului și statului nostru, ne reinnoim, 
iubite tovarășe secretar general, an
gajamentul nostru, al bihorenilor, de 
a face totul pentru transpunerea în 
viață a politicii interne și externe a 
partidului și statului nostru, pentru 

înfăptuirea exemplară a obiectivelor 
stabilite in Programul partidului, 
pentru înflorirea și prosperitatea 
României socialiste.

Comuniștii, toți oamenii muncii din 
COMITETUL DE STAT AL PLANI
FICĂRII — se subliniază într-o altă 
telegramă — • își exprimă, asemenea 
întregului nostru popor, marea lor 
satisfacție cu prilejul înmînării celei 
mai înalte distincții a Republicii De
mocrate Germane, Ordinul „Karl 
Marx“, ce v-a fost decernat cu ocazia 
celei de-a 60-a aniversări a zilei 
dumneavoastră de naștere, în semn 
de recunoaștere a contribuției deo
sebite pe care ați adus-o la dezvol
tarea și adindrea prieteniei și cola
borării între țara noastră și Repu
blica Democrată Germană.

Această nouă dovadă de înaltă pre
țuire, stimă și admirație ne umple 
inimile de bucurie, deoarece prin 
aceasta se recunosc, încă o dată, me
ritele excepționale pe care dumnea
voastră le-ați dobindit în fruntea 
poporului și statului nostru, în opera 
de transformare socialistă a țării și 
ridicarea prestigiului ei internațional, 
evidențiază înaltele virtuți de emi
nent conducător al vieții politice 
contemporane, de dăruire pentru 
cauza partidului și poporului nostru.

Exprimîndu-ne încă o dată sincera 
noastră satisfacție pentru acest eve

• „Sîntem mîndri de noua mărturie a înaltei aprecieri pentru activitatea 
dumneavoastră neobosită, consacrată extinderii și aprofundării continue a prie
teniei și colaborării cu țările socialiste, cu toate statele lumii, slujirii cauzei 
generale a socialismului, păcii și progresului".

• Viguroasă reafirmare a adeziunii totale față de politica internă și externă 
a partidului, angajamente ferme pentru înfăptuirea mărețelor obiective trasate 
de Congresul al XII-lea al P. C. R.

niment remarcabil, permiteți-ne să 
vă urăm din adincul inimii multă să
nătate și cele mai mari succese în 
activitatea pe care o desfășurați în 
fruntea partidului și statului nostru, 
pentru binele și fericirea poporului 
român.

în telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN CLUJ AL 
P.C.R. se spune : Comuniștii, toti 
oamenii muncii din județul Cluj, 
împreună cu întregul nostru partid 
și popor, au primit cu satisfacție si 
mîndrie patriotică înmînarea Ordi
nului „Karl Marx“ pentru merite 
deosebite în lupta pentru pace si so
lidaritate. pentru înțelegere între 
popoare și pentru dezvoltarea relații
lor frățești între România si Repu
blica Democrată Germană.*

Sîntem conștienți că pres'tigiul fără 
precedent de care se bucură astăzi 
România socialistă în lume este in
disolubil legat de valoarea excepțio
nală a activității politice, teoretice 
și practice pe care o desfășurați pen
tru progresul patriei noastre scumpe 
și al tuturor popoarelor.

înalta apreciere de care vă bucu
rați. mult stimate si iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în rîndul tuturor 
popoarelor lumii, reliefează clarviziu
nea si cutezanța revoluționară, prin
cipialitatea si fermitatea cu care 
acționați pentru triumful cauzei so
cialismului și a păcii pe toate meri
dianele globului pămîntesc.

Toți cei ce trăim pe aceste melea
guri — români maghiari si de alte 
naționalități — în frunte cu comu
niștii. imbrătisind. asemenea între
gului popor, generoasele idei si prin
cipii pentru care militați ca în lume 
să triumfe progresul, pacea, priete
nia si colaborarea între toate po
poarele. națiunile și statele lumii, vă 
încredințăm, mult stimate tovarășe 
secretar general, de hotărârea noas
tră nestrămutată de a vă urma ferm 
în tot ceea ce gînditi si întreprin
deți. de a munci cu răspundere co
munistă pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din is
toricele hotărîri adoptate de Con
gresul al XII-lea al partidului, pen
tru înflorirea civilizației socialiste si 
comuniste în patria noastră.

în telegrama MINISTERULUI IN
DUSTRIEI UȘOARE se arată : Oa
menii muncii din industria ușoară 
vă adresează din toată inima cele 
mai calde felicitări cu ocazia înmi- 
nării Ordinului „Karl Marx" de către 
tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, 
care v-a fost conferit cu prilejul îm
plinirii virstel de 60 de ani și a 
peste 45 de ani de activitate revo
luționară, pentru meritele deosebite 
în lupta pentru pace și solidaritate, 
pentru înțelegerea între popoare și 
pentru dezvoltarea unor relații prie
tenești între România și Republica 
Democrată Germană.

Considerăm că înalta distincție ce 
v-a fost înminată dumneavoastră, cel 
mai iubit fiu al poporului nostru, 

constituie o dovadă a profundei pre
țuiri de care vâ bucurați în > lume, 
pentru inepuizabila activitate pe care 
o depuneți in promovarea principii
lor politicii externe a tării noastre, 
pentru inițiativele dinamice ale că
rui promotor sînteti.

Ne folosim și de acest prilej pen
tru a vă exprima recunoștința oame
nilor muncii din industria ușoară și 
a vă asigura că urmind exemplul 
dumneavoastră de dăruire cu care 
serviți cauza poporului român, a 
progresului și păcii în lume, vom 
face totul pentru îndeplinirea In bune 
condiții a hotăririlor Congresului 
al XII-lea al Partidului Comunist 
Român, cît și pentru aplicarea in 
practică a indicațiilor primite cu 
ocazia analizelor recent făcute cu 
cadrele de conducere din ramura 
noastră.

COMITETUL JUDEȚEAN GORJ 
AL P.C.R.. în numele comu
niștilor, al tuturor celor ce trăiesc 
și muncesc pe meleagurile noastre, 
vă adresează, din toată inima, cele 
mai călduroase felicitări cu prile
jul înminării Ordinului „Karl Marx", 
cea mai înaltă distincție a Republi
cii Democrate Germane — se subli
niază într-o altă telegramă.

Acest eveniment reprezintă recu
noașterea meritelor dumneavoastră 
excepționale în opera de făurire a 

societății socialiste multilateral dez
voltate pe pămîntul patriei, a contri
buției remarcabile la lărgirea și con
solidarea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre cele două state so
cialiste, la dezvoltarea și întărirea 
unității și coeziunii țărilor socialiste, 
în ansamblu.

Decernarea înaltei distincții — 
care se adaugă în mod fericit altor 
ordine și medalii primite de pe toa
te meridianele — este un simbol al 
prețuirii de care vă bucurați ca pa
triot înflăcărat, revoluționar consec
vent, militant de frunte și om de ac
țiune pentru solidaritatea internațio
nală, dumneavoastră — conducătorul 
României socialiste, care v-ați con
sacrat întreaga viață și muncă nobi
lei cauze a socialismului și comunis
mului.

Pentru noi, comuniștii și ceilalți 
oameni ai muncii din județul Gorj, 
conferirea înaltului ordin este un 
prilej de adincă mîndrie de a vă fi 
contemporani, de a putea participa, 
sub luminoasa dumneavoastră con
ducere, la prefacerile revoluționare 
ce au loc în România.

Sîntem hotăriți ca, în temeiul pre
țioaselor indicații pe care ni le-ați 
dat la consfătuirile recente de la 
Comitetul Central al partidului, pre
cum și cu alte prilejuri, să ne or
ganizăm mai bine munca, să sporim 
producția de cărbune, petrol și ener
gie electrică, pentru a contribui la 
întărirea independenței țării, la creș
terea prestigiului său internațional.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Iași, asemenea întregu
lui popor român, au luat cunoștință, 
cu sentimente de profundă mîndrie 
patriotică, de înmînarea de către 
tovarășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane, a 
Ordinului „Karl Marx". ce v-a fost 
conferit cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 60 de ani și a peste 45 de ani de 
activitate revoluționară — subliniază 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN IAȘI AL P.C.R.

Noi vedem în acest ordin — cea 
mal înaltă distincție a Republicii De
mocrate Germane — o nouă dovadă 
a prețuirii față de meritele excepțio
nale pe care le-ați dobîndit. mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în fruntea partidului și a 
națiunii române. în lupta neobosită 
pusă in slujba păcii și solidarității, 
înțelegerii între popoare, pentru 
dezvoltarea unor relații frățești în
tre România și toate țările socialiste 
și. în acest cadru, cu Republica De
mocrată Germană.

în același timp, purtînd numele în
temeietorului socialismului științific, 
ordinul ce v-a fost înmmat în aceste 
zile, se înscrie ca o nouă confirmare 
a aprecierii contribuției dumnea
voastră creatoare la dezvoltarea con
cepției revoluționare despre lume și 
viață, a materialismului dialectic și 
istoric, la afirmarea cu putere a te
zelor pentru care a militat Karl 

Marx, a idealurilor spre care ome
nirea se îndreaptă cu încredere.

Adresîndu-vă din adincul inimilor 
cele mai alese felicitări și senti
mente de înaltă prețuire, ne angajăm 
să stringem și mai puternic rîndu- 
rile în jurul dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. să facem totul pentru 
transpunerea în viață a hotăririlor 
Congresului al XII-lea al P.C.R., 
amplificîndu-ne astfel contribuția la 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate pe pămintul 
scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

în telegrama MINISTERULUI 
CONSTRUCȚIILOR INDUSTRIALE 
se arată: Comuniștii, toți oamenii 
muncii din ministerul nostru iși 
exprimă sentimentele de bucurie cu 
ocazia înmînării înaltei distincții 
— Ordinul „Karl Marx“ — ca semn 
de recunoaștere a meritelor dumnea
voastră deosebite în dezvoltarea și a- 
dincirea prieteniei și colaborării intre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, pentru 
cauza comună a socialismului și pă
cii mondiale. Noi, constructorii, a- 
semenea întregului popor, vedem în 
înalta distincție ce v-a fost acordată 
semnul prețuirii de care vă bucurați 
peste hotare, recunoașterea aportu
lui dumneavoastră la crearea Româ

niei moderne. Ia edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate pe 
pămîntul patriei noastre, la con
struirea comunismului în Româ
nia.

Pe deplin angajați în transpunerea 
în practică a amplului program de 
investiții-construcții adoptat de 
Congresul al XII-lea al partidului, 
oamenii muncii din Ministerul Con-; 
strucțiilor Industriale vă asigură și 
cu acest prilej că nu vor precupeți 
nici un efort pentru realizarea exem
plară a sarcinilor ce le revin.

Cu inimile pline de bucurie, comu
niștii. toti cei care trăim si muncim 
pe îpfloritoarea si prospera vatră a 
Mehedințiului. am luat cunoștință, 
asemenea tuturor fiilor nămîntului 
românesc, de solemnitatea ce a avut 
loc la palatul Consiliului de Stat si 
în cadrul căreia dumneavoastră, mult 
iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu — eminent conducător de 
partid si de stat. înflăcărat patriot 
Si revoluționar, remarcabilă persona
litate a vieții politice internaționale 
— vi s-a inmînat Ordinul „Karl 
Marx“ — se arată în telegrama adre
sată de COMITETUL JUDEȚEAN 
MEHEDINȚI AL P.C.R.

Noua distincție se înscrie ca încă o 
expresie a unanimei recunoașteri 
și prețuiri ne plan mondial, pentru 
vasta, neobosita si pilduitoarea acti
vitate pe care dumneavoastră, mult 
stimate și iubite conducător, o desfă
șurați, cu inepuizabila energie, cu 
clarviziunea, cutezanța. înțelepciunea 
si fermitatea ce vă caracterizează, 
pentru făurirea, pe planeta noastră, a 
unei lumi mai bune si mai drepte, a 
păcii, prieteniei si colaborării între 
națiuni, o lume în care fiecare popor 
să-și poată făuri liber si stăpîn ne 
destinele sale un viitor tot mai lu
minos. demn și fericit

Comuniștii, toti locuitorii meleagu
rilor mehedintene folosesc acest pri
lej pentru a vă adresa sincere felici
tări, pentru a da glas, cu toată 
căldura inimilor lor. celor mai alese 
si sincere sentimente de stimă, dra
goste si respect ce le nutresc fată de 
dumneavoastră, mult iubite si stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. expri- 
mindu-si. totodată, deplina adeziune 
la politica clarvăzătoare Internă si 
externă a partidului si statului nos
tru. hotărîrea de a dovedi prin noi 
fapte de muncă si izbînzi că vă 
urmăm neabătut înălțătorul exemplu 
de activitate fără preget, de devota
ment. patos revoluționar si cutezan
ță pentru făurirea viitorului de aur. 
comunist, pe pămîntul scumnei noas
tre patrii — Republica Socialistă 
România.

Cu emoție șl bucurie, alături de 
întregul nostru popor, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul 
Sibiu, români, germani, maghiari și 
de alte naționalități, au luat cunoș
tință de înalta distincție, Ordinul 
„Karl Marx", care v-a fost înminat, 
pentru merite deosebite în lupta pen
tru pace și solidaritate, pentru înțe
legere între popoare și pentru dez
voltarea unor relații frățești între 

România șl Republica Democrată 
Germană — se evidențiază in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
SIBIU AL P.C.R.

Această înaltă distincție reprezintă 
încă o dovadă a prețuirii și respec
tului de care vă bucurați în întreaga 
lume, mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ctitor al României 
moderne și prospere, bărbatul care 
întruchipează chintesența calități
lor poporului nostru, omul politic 
stimat, iubit și respectat de toate po
poarele lumii, dotat cu alesele virtuți 
ale conducătorului revoluționar, 
drept, curajos, neînduplecat, călit in 
focul aprig al bătăliilor pentru liber
tatea și fericirea neamului românesc, 
militantul comunist clarvăzător, in
ternaționalist consecvent.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
acestor străvechi meleaguri româ
nești sînt mîndri și fericiți de a trăi 
într-o asemenea epocă de neasemuită 
înflorire, de a vă avea în fruntea 
partidului și a țării, pe dumneavoas
tră. mult iubite si stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al poporului, bărbatul ales de istorie, 
în cea mal tumultuoasă perioadă a 
ei, să ducă cu strălucire mai departe 
neprețuita operă a ctitorilor de neam 
și țară.

Vă asigurăm șî cu acest prilej, 
mult iubite și stimate tovarășe secre
tar general, că vom munci cu fer

mitate șl dăruire pentru a îndeplini 
cu cinste sarcinile ce ne revin, pen
tru a ne spori contribuția la ridica
rea României pe cele mal înalte 
culmi ale progresului și civilizației.

Comuniștii, toti oamenii muncii 
timișeiii — români, germani, maghiari, 
sirbi și de alte naționalități — își ex
primă profunda satisfacție și deplina 
bucurie cu prilejul memorabilului 
eveniment al înmînării Ordinului 
„Karl Marx" — cea mai Înaltă dis
tincție, a Republicii Democrate Ger
mane — ce v-a fost conferit de 
conducerea de partid și de stat a 
țării socialiste prietene cu prilejul 
împlinirii a 60 de ani dă viață și a 
peste 45 de ani de activitate revolu
ționară. ca semn al recunoașterii 
meritelor dumneavoastră deosebite 
în lupta pentru pace și solidaritate, 
pentru înțelegere între popoare și 
pentru dezvoltarea unor relații fră
țești între România și Republica De
mocrată Germană — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN TIMIȘ AL P.C.R.

împreună cu întregul popor, trăim 
sentimentele de adîncă vibrație si 
mindrie patriotică, generate de faptul 
că acest eveniment are loc în preaj
ma împlinirii a 15 ani de cind, prin 
voința întregului partid, a intregii 
națiuni. vi s-a încredințat funcția 
supremă de conducător al partidului, 
perioada în care patria noastră a 
cunoscut cea mai rodnică și înflori
toare etapă din multimilenara sa 
existență.

Vă asigurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. că toți 
oamenii muncii de pe plaiurile timi- 
șene. fără deosebire de naționalitate, 
vor milita cu înaltă răspundere co
munistă, cu fermitate și intransigen
tă revoluționară pentru înfăptuirea 
exemplară a istoricelor hotăriri ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român, a prețioaselor 
dumneavoastră indicații date la con
sfătuirile de lucru din mai-iunie a.c., 
sporind tot mai mult contribuția ju
dețului Timiș la traducerea in viață 
a politicii interne și externe a parti
dului și statului nostru, la edificarea 
socialismului și comunismului pe 
pămîntul scump al României.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. 
se relevă : Cu sentimente de vibran
tă mindrie patriotică și deplină satis
facție, comuniștii, toți oamenii mun
cii din județul Vîlcea, asemenea în
tregului nostru popor, vă transmit 
din adincul inimii, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai călduroase felicitări pentru 
înalta distincție primită — Ordinul 
„Karl Marx" — înaltă recunoaștere a 
marilor merite pe care dumneavoas
tră, cel mai de seamă fiu al națiunii 
noastre socialiste, le-ați dovedit de-a 
lungul a peste patru decenii și jumă
tate de activitate revoluționară, 
pusă cu abnegație și devotament 
nemărginit în slujba împlinirii cfelor 
mai fierbinți idealuri și aspirații ala 
neamului, în slujba dezvoltării multi
laterale și propășirii scumpei noastre 

patrii, pentru triumful cauzei păcii și 
socialismului în lume.

înalta distincție ce v-a fost acor
dată, iubite tovarășe secretar general, 
confirmă, o dată mai mult, stima și 
respectul, înaltul prestigiu interna
țional de care se bucură astăzi Româ
nia în lume, politica sa de pace, în
țelegere și colaborare între popoare.

Vă încredințăm că organele și 
organizațiile de partid, comuniș
tii, toți oamenii muncii de pa 
meleagurile noastre, puternic însufle
țiți de minunatele perspective econo- 
mioo-sociale ale țării, deschise de 
hotărîrile istorice ale celui de-al 
XII-lea Congres, vom acționa fără 
preget, împreună cu întregul nostru 
popor, cu exigentă și răspundere, 
elan patriotic, cu toată capacitatea 
noastră creatoare pentru înfăptuirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din Programul partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism, sporindu-ne perma
nent aportul la măreața operă de 
edificare, pe pămintul scump al pa
triei, a celei mai înfloritoare civiliza
ții, civilizația comunistă.

împreună cu întregul nostru po
por, comuniștii, toți oamenii muncii 
din sistemul justiției iși exprimă 
deplina lor satisfacție și justificată 
mindrie patriotică, odată cu cele 

mai respectuoase felicitări, pentru 
înalta distincție — Ordinul „Karl 
Marx" — înminată și pentru activita
tea depusă în vederea dezvoltării 
prieteniei și colaborării între Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Democrată Germană — se spune 
în telegrama MINISTERULUI JUS
TIȚIEI,

în inmînarea înaltului ordin al Re
publicii Democrate Germane vedem 
o nouă expresie a deosebitei prețu
iri de care vă bucurați, nu numai in 
rindurlle poporului nostru, ci și în 
afara țării, pentru minunatul exem
plu de viață și activitate consacrate 
de peste 45 de ani luptei revoluțio
nare, libertății și independenței po
poarelor, triumfului marilor idealuri 
ale socialismului și comunismului, 
ale păcii și prieteniei dintre toate 
popoarele.

Cu deplină încredere în viitorul lu
minos al patriei, într-un singur glas, 
vă asigurăm că vom acționa cu toată 
hotărirea, alături de oamenii muncii 
din toate domeniile de activitate, 
pentru înfăptuirea neabătută a poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului, a istoricelor hotăriri a- 
doptate de Congresul al XII-lea, a 
Programului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate și 
de înaintare a României spre comu
nism.

Membrii ACADEMIEI REPUBLI
CII SOCIALISTE ROMANIA, co
muniștii, întregul personal munci
tor al Academiei au luat cunoștință 
cu vie satisfacție și îndreptățită 
mîndrie patriotică de solemnitatea 
înmînării de către tovarășul Erich 
Honecker, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Socia
list Unit din Germania, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii De
mocrate Germane, a Ordinului „Karl 
Marx". conferit cu prilejul împli
nirii de către dumneavoastră1- a vîr
stei de 60 de ani și a peste 45 de ani 
de activitate revoluționară, pentru 
merite deosebite in lupta pentru pace 
și solidaritate, pentru înțelegere 
între popoare și pentru dezvoltarea 
unor relații frățești între România 
și Republica Democrată Germană — 
se reliefează într-o altă telegramă.

Vedem în această înaltă distincție 
o nouă și convingătoare recunoaș
tere pe plan internațional, o apre
ciere de prestigiu a eforturilor per
manente depuse de dumneavoastră și 
a activității susținute pe care o des
fășurat! pentru consolidarea cau
zei păcii, a colaborării și Întăririi re
lațiilor de prietenie și colaborare 
multilaterală dintre România și Re
publica Democrată Germană, in be
neficiul ambelor popoare, în inte
resul cauzei socialismului, destinderii 
și păcii.

Acest emoționant fapt ilustrează 
semnificativ, o dată mai mult, po
litica de prietenie, pace și colabo
rare cu țările socialiste, cu toate ță
rile lumii, pe care. în fruntea parti
dului și statului, o promovați cu 
fermitate și strălucire. Activitatea 
dumneavoastră neostenită, caracteri
zată prin patriotism vibrant, inter

naționalism consecvent, dirzenle 
revoluționară, omenie și demnitate 
comunistă. originalitate creatoare 
marxistă, prin lupta susținută pen
tru o nouă ordine economică- și po
litică internațională, pentru o lume 
a păcii și dreptății, sînt pilduitoare 
pentru toți oamenii de știință care, 
împreună cu întregul popor, vă în
conjoară cu dragoste, respect și ad
mirație. Vom depune în continuare 
toate eforturile pentru a ne aduce 
contribuția la realizarea obiectivelor 
stabilite de Programul Partidului 
Comunist Român, pentru ca, sub 
conducerea dumneavoastră înțe
leaptă și cutezătoare, patria noastră 
să prospere pe drumul luminos al ci
vilizației socialiste, al păcii și coo
perării între toate popoarele lumii.

întregul colectiv de muncă al ÎN
TREPRINDERII „23 AUGUST" din 
București a luat cunoștință cu deose
bită satisfacție și mîndrie patriotică 
de înmînarea Ordinului „Karl Marx", 
în semn de recunoaștere a meritelor 
dumneavoastră la dezvoltarea și a- 
dîncirea prieteniei și colaborării în
tre Republica Democrată Germană 
și Republica Socialistă România, la 
transformarea socialistă a țării noas
tre și ridicarea prestigiului ei inter
național — se spune într-o altă te
legramă.

înalta distincție, care poartă nu
mele întemeietorului socialismului 
științific, reprezintă recunoașterea * 
activității neobosite pe care dumnea
voastră, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, o desfă
șurați pentru afirmarea cu putere a 
socialismului în lume, oglindește 
imensul prestigiu de care se bucură 
România socialistă pe plan interna
țional.

Noi, cel peste 18 600 de oameni al 
muncii din întreprinderea „2B Au
gust." București, în frunte cu comu
niștii, profund atașați politicii inter
ne și externe a partidului și statului 
nostru, urmind înaltul dumneavoas
tră exemplu de dăruire revoluționa
ră pentru fericirea și prosperitatea 
întregii națiuni, vă asigurăm că vom 
face totul pentru îndeplinirea cu 
succes a sarcinilor ce ne revin în în
făptuirea istoricelor documente ale 
Congresului al XII-lea al Partidului 
Comunist Român. Vă transmitem și 
cu acest prilej, mult iubite și sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
omagiul nostru muncitoresc, vă do
rim multă sănătate, putere de mun
că, fericire, pentru a conduce po
porul român pe cele mai înalte culmi 
de civilizație și progres.

în telegrama ÎNTREPRINDERII 
DE UTILAJ CHIMIC „GRIVIȚA 
ROȘIE" se relevă : întregul nostru 
colectiv a aflat cu nespusă mîndrie 
de înmînarea Ordinului „Karl Marx" 
— cea mai înaltă distincție a Repu
blicii Democrate Germane — cu 
ocazia celei de-a 60-a aniversări a 
zilei dumneavoastră de naștere șl 
pentru, meritele excepționale pe care 
le-ați dobîndit în fruntea partidului, 
statului și poporului român. Vedem 
în aceasta o nouă recunoaștere a me
ritelor deosebite pe care le aveți în 
lupta pentru pace și pentru înțele
gere între popoare, pentru destindere 
între state și colaborare între toate 
națiunile lumii.

în același timp, vedem în această 
distincție o nouă și strălucită confir
mare a politicii științifice, profund 
realiste și de un înalt umanism ne 
care o promovați in fruntea parti
dului și statului nostru, o nouă și 
puternică recunoaștere internațională 
a contribuției dumneavoastră inesti
mabile la cauza socialismului șl co
munismului, la întărirea prieteniei și 
solidarității frățești dintre toate ță
rile socialiste, la extinderea relații
lor cu toate statele lumii.

Exprimîndu-ne deplina adeziune și 
totala recunoștință față de strălucita ' 
dumneavoastră activitate în fruntea 
partidului și statului nostru, vă asi
gurăm, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
vom depune toate eforturile pentru 
a îndeplini cu cinste sarcinile care 
ne revin, spre binele și fericirea în
tregului nostru popor.

Colectivul întreprinderii noastre a 
primit, cu adîncă satisfacție, știrea 
că. în cadrul vizitei oficiale de prie
tenie pe care delegația de partid șl 
de stat a R.D. Germane a întreprins-o 
în țara noastră, v-a fost înminat, 
de către tovarășul Erich Honecker, 
Ordinul „Karl Marx". conferit cu 
prilejul împlinirii vîrstei de 60 de 
ani și a peste 45 de ani de activita
te revoluționară — se arată în tele
grama ÎNTREPRINDERII „ELEC
TRONICA".

Noi. cu totii. vedem în acordarea 
acestei distincții însemnul prețuirii 
db care dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. vă bucurați în 
întreaga lume, recunoașterea merite
lor excepționale pe care le aveți în 
lupta pentru pace si înțelegere între 
popoare.

Decernarea înaltului ordin vine să 
omagieze, totodată, eforturile neobo
site pe care le-ati întreprins pentru 
continua dezvoltare șl adîncire a 
prieteniei si colaborării dintre po
poarele României și R.D. Germane, 
factor ce servește cauzei socialismu
lui și păcii mondiale.

Exprimindu-ne bucuria pentru 
înalta distincție ce v-a fost acordată, 
noi. cei ce lucrăm în marea între
prindere bucuresteană „Electronica", 
vă urăm din inimă ani multi de să
nătate si putere de muncă, pe care 
să-i dăruiti. în continuare, măreței 
cauze a construirii societății socialis
te multilateral ’ dezvoltate în patria 
noastră. înaltelor idealuri ale păcii 
si înțelegerii Intre popoare. ,
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GETO-DACII — făuritorii 
unei civilizații originale, superioare

Temeinica pregătire a tinerei generalii - 
misiunea patriotică a învătămintului 

românesc
Fertile contacte cu lumea 

greCO-romană. Uaității de ori
gine și de viață a populației geto- 
dace îi corespunde o cultură cu un 
aspect anumit și caracteristic, pe care 
cercetările arheologice o constată, de 
asemenea, perfect unitară pretutin
deni. Formată treptat, pe Baza 
unui fond comun tracic din e- 
noca bronzului, adică din mileniul 
al II-lea î.e.n., și Incepind a-și afir
ma trăsăturile specifice incă în pri
ma jumătate a mileniului intii dina
intea erei noastre, această cultură a 
ajuns la deplinătatea dezvoltării sale 
în secolele III—I î.e.n. și la cea mai 
largă extensiune în vremea marii 
formații politice realizate sub Bure- 
bista, continuind să progreseze apoi 
pină la cucerirea romană.

Ritmul avîntat al progreselor reali
zate de geto-daci in această vreme a 
fost favorizat de contactul cu civili
zația greacă — prilejuit fie de in
tensa activitate economică a orașelor 
elene de pe litoralul nostru pontic, 
fie de legăturile cu focarele de ele
nism din Macedonia și Tracia balca
nică — la care sînt de adăugat, pe de 
altă parte, pătrunderile culturale cel
tice și cele romane, foarte rodnice, 
dinainte de cucerirea lui Traian. Dar, 
recunoscînd rolul factorilor externi 
în stimularea și accelerarea acestor 
progrese, nu trebuie să uităm că' mai 
înainte de toate e vorba de un proces 
de dezvoltare internă. Față de influ
ențele exterioare pe care le-au pri
mit, gleto-dacii n-au avut o atitudine 
pasivă, ci le-au folosit în cadrul pro
priilor manifestări creatoare. Astfel, 
ca sâ ne referim la cea mai puter
nică și mai productivă dintre aceste 
influențe — cea grecească — mai ales 
după pacea impusă de getul Dromi- 
chete regelui traco-macedonean Lisi- 
mah, puțin după anul 300 î.e.n.. cind 
getii au intrat in strînse legături po
litice cu lumea elenistică, se observă 
o mult mai vie receptivitate din par
tea lor față de formele și valorile su
perioare ale acestei lumi, care de a- 
cum înainte vor fi însușite activ, 
fiind prelucrate într-o producție pro
prie, cu variante locale. Ulterior, în
tinderea dominației romane asupra 
răsăritului elenistic, departe de a în
trerupe iradierea civilizației grecești 
asupra teritoriilor geto-dace, o va 
înlesni și mai mult, prin condițiile 
favorabile pe care le-a creat unei 
prosperități economice generale. Pe 
de altă parte, dinspre apus i se va 
alătura, din ce în ce mai pătrunză
toare, iradierea aspectelor și a valo
rilor de același nivel superior ale 
civilizației latine.

„Munți legați cu ziduri", 
în acest context, trebuie remarcat 
mai întii că așezările geto-dace. ca 
urmare a creșterii demografice și a 
dezvoltării economice, devin foarte 
numeroase în secolele III—I î.e.n. și 
în primul secol al erei noastre. Lă- 
sind la o parte sălașurile pur rurale, 
atrag atenția cu deosebire, prin frec
vența lor, așezările fortificate și aglo
merate de tipul oppidum, numite de 
localnici cu termenul lor dava, ade
vărate centre economice, politice, 
militare și religioase ale triburilor, 
constituind începuturi de orașe, a că
ror funcțiune de fapt o îndeplineau. 
Deși nu aveau aspectul edilitar al 
orașelor geto-romane, autorii greci 
nu se sfiesc a le numi polis, cu ace
lași termen pe care ii dădeau și aglo
merărilor urbane din lumea medite
raneană. Asemenea centre geto-dace 
luaseră naștere la puncte importante 
de circulație economică și de interes 
strategic : încrucișări de drumuri, 
confluențe de văi, vaduri de rîuri, 
păsuri de munți etc. Erau situate pe 
înălțimi a căror apărare naturală 
era completată cu șanțuri, valuri și 
palisade. Incepind din vremea lui 
Burebista și a lui Deceneu, in capi
tala religioasă și politică din munții 
Daciei. Saimizegatusa Regia (Gră
diștea Muncelului), s-au construit, ca 
și pe numeroase înălțimi din preaj
mă, ziduri de piatră cu armătură de 
lemn, de o tehnica perfecționată, 
ce i-au impresionat chiar și pe ro

mani, care ne-au lăsat expresia plas
tică a unor „munți’ legați cu ziduri*'.

In așezările din șesurile dunărene, 
unde lipsea piatra, toate construcțiile, 
atît fortificațiile, cit și locuințele, 
foloseau numai lemnul și lutul. Nor
mal, casele erau ridicate la suprafața 
solului și constau dintr-una sau. mai 
multe camere. In așezarea fortificată 
de la Popești de Argeș se întrebuin
țau curent țiglele. In această impor
tantă cetate getă din epoca lui Bure
bista. căruia îi va fi servit, poate, 
chiar de reședință la începuturile 
domniei lui. s-a constatat un întins 
complex de locuințe cu multe încă
peri. care, desigur, aparțin căpeteniei

cîte șase blocuri de dimensiuni uni
forme ce alternează cu un al șaptelea 
mai scund și mai lat. Este vorba, evi
dent, de simboluri ale zilelor săptă- 
mînii, adunate intr-un ciclu cores
punzînd aproximativ unei jumătăți 
de an, după o concepție calendaristică 
proprie. Fapt este că această con
cepție, deși diferind destul de sensi
bil in raport cu datele științifice de 
azi, se baza tot pe observații asupra 
raportului de mișcare dintre Pămint 
și Soare. Sanctuarul însuși se raporta 
la un cult solar, care caracteriza esen
țial religia geto-dacă. în aceeași in
cintă s-au mai descoperit : un sanc
tuar mic, rotund, constind dintr-un

de trib sau de uniune de triburi din 
regiunea centrală a Cimpiei Române, 
unde se află azi Capitala patriei 
noastre.

Bogate cunoștințe astro
nomice și medicinale. Din 
același complex, care ocupă pește 
2 000 mp, face parte și o mare con
strucție dreptunghiulară cu vetre sa
cre în interior și cu o absidă pe latu
ra de nord-vest. Asemenea locuri de 
cult, prezentind aceeași formă și a- 
ceeași orientare, s-au constatat și în 
alte localități din Dacia și din lumea 
tracă si, ceea ce e caracteristic, chiar 
în mijlocul principalului sanctuar ro
tund din incinta sacră de la Grădiștea 
Muncelului (Sarmizegetusa Regia), 
corespunzînd centrului religios — 
numit de Strabon, Kogaionon — ve
nerat de tot neamul geto-dac de pre
tutindeni pentru adorarea zeului Za- 
molxis. Sanctuarul mare menționat 
constă dintr-un cerc de blocuri para
lelipipedice de andezit dispuse pe 
două rinduri alăturate, dintre care 
cel interior prezintă o distribuție a- 
numită, alcătuind 30 de grupuri de

cerc simplu de blocuri ; o platformă 
di.scoidală avind la centru o lespede 
rotundă mică spre care converg ca 
niște raze zece plăci cvasitriunghiu- 
lare ; două mari sanctuare patrula
tere formate din alinieri de tălpi ro
tunde de piatră, care erau destinate 
să susțină stilpi groși de lemn ; și, 
în sfirșit, un alt sanctuar patrulater 
similar, dar mai mic.

Erau vestiți, de asemenea, geto- 
dacii și prin cunoașterea buruienilor 
de leac. Retorul Dion Chrysostomus. 
care, exilat din Roma sub împăratul 
Domițian. a pribegit într-un timp la 
curtea lui Decebal, se arată uimit de 
înaltul nivel al cunoștințelor filozo
fice și științifice ale preoțimii dace, 
socotindu-i pe geto-daci „aproape la 
fel de învățați ca grecii". Este aici, 
desigur, o exagerare din partea reto
rului roman, dar nu e mai puțin ade
vărat că din vechile lor tradiții de 
înțelepciune populară și din bogata 
lor experiență în consultarea stelelor 
și în practicarea unei medicine empi
rice bazate pe plante de leac, geto- 
dacii dețineau rafinamente de spirit 
demne de renumele pe care, în a- 
ceastă privință, li-1 consemnează și 
alți autori antici.

Categoria de produse cea mai re
prezentativă pentru progresele cultu
rii geto-dace este ceramica. Pe lingă 
tipurile tradiționale lucrate cu mina 
în așezările geto-dacilor, se constată 
foarte Variate tipuri lucrate la roată, 
cu multă abilitate și intr-o tehnică 
înaintată. Ca vase de lux, ei foloseau 
cu deosebire cupe și boluri cu po
doabe imprimate in relief prin tipare 
vag imitate după modele elenistice, 
dar cu multe elemente de fantezie 
originală. Un principal centru pen
tru fabricarea acestor mici vase era 
în cetatea de la Popești, care deținea 
primatul in lumea geto-dacă nu nu
mai in producerea olăriei obișnuite, 
dar și a chiupurilor mari, a amforelor 
imitate după cele rhodiene, precum 
și a țiglelor. In secolul I e.n., remar
cabile progrese înregistrează atelie
rele de la Sarmizegetusa Regia, unde 
se produceau și vase pictate cu re
prezentări naturiste.

Arta geto-dacilor s-a dezvoltat mai 
ales în categoria ornamentală, in 
care ei au dovedit îndemînare. pre-, 
cum se vede din produsele lor de 
orfevrărie și de ceramică. Pe unel
tele lor de os sînt gravate motive 
geometrice fine.

Progresele culturii geto-dace s-au 
produs în cadrul unei evoluții de la 
stadiul tribal la orînduirea sclava
gistă. Este perioada democrației mi
litare, caracterizată prin necesitatea 
războaielor, de pradă, prin ivirea ten
dințelor individualiste și a diferente
lor sociale. Incepind cu domnia lui 
Burebista, geto-dacii s-au aflat în 
posesiunea condițiilor esențiale pen
tru apariția statului : dezvoltarea 
forțelor de producție și a producției 
de mărfuri (excelent dovedite arheo
logic), accentuarea procesului de di
viziune socială a muncii, apariția 
treptată a proprietății private etc. 
Clasa aristocratică a pileatilor, (pe 
limba dacă tarabostes). caracterizată 
prin portul unui bonet (pileus), se 
deosebea de poporul de rind. care 
purta pletele, descoperite (comati). 
Statul a cărui organizare centrali
zată a început sub Burebista s-a 
consolidat neîncetat, cu deosebire în 
cuprinsul formațiunii dacilor din 
munți, pină la impunătorul său as
pect din vremea lui Decebal. cind 
si-a manifestat atît de răsunător co
eziunea, forța și aspirațiile spre o 
treaptă superioară de civilizație.

Radu VULPE

(Urmare din pag. I)
ducă la angajarea noastră și mai de
plină pentru rezolyarea problemelor 
pe care le ridică drumul spre progres 
și bunăstare. Avem orientări ferme 
din partea conducerii partidului, un 
program politic verificat de viață, 
scopuri bine fixate și uu cadru ri
guros trasat de Congresul al Xll-lea 
al partidului și de Congresul educa
ției și învătămintului. Prilejul sărbă
toresc al Zilei cadrelor didactice 
e.ste potrivit pentru a reafirma ade
ziunea tuturor slujitorilor școlii fată 
de marile direcții stabilite de partidul 
nostru, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru realizarea preve
derilor înscrise în documentele fun
damentale care orientează societatea 
românească de azi.

Se poate vorbi, in mod justificat, 
de o schimbare cu adevărat revolu
ționară în concepția noastră privind 
locul și rolul sistemului de învătă- 
mînt în ansamblul vieții social-eco- 
nomice. Prin integrarea cu cerce
tarea științifică si producția, prin 
orientarea fermă către cerințele 
practicii, școala este astăzi integrată 
în tumultul vieții, participind în mod 
direct la toate procesele de perfec
ționare ale societății, la creșterea 
cantitativă si calitativă a producției 
materiale, cit si la studierea me
canismelor complexe ce caracterizea
ză o societate socialistă animată de 
un dinamism continuu. Școala, acum, 
este uzină, laborator, centru de 
cercetare, fenomen de viată deplină, 
care produce adevărurile sale, aproa
pe concomitent cu însușirea celor 
elaborate mai înainte de stiinta si 
tehnica lumii. Referindu-ne numai 
la învățămîntul superior, producția 
realizată de studenti se ridică la 
aproape o jumătate miliard lei. ca
drele didactice si studenții participă 
la aproape 2 000 de obiective din 
planul unitar al institutelor de cer
cetare. academiilor de stiinte si dife
ritelor departamente. în domenii de 
virf cum ar fi realizarea de linii 
automatizate in construcția de mașini 
sau producerea si utilizarea unor noi 
surse de energie : de așemenea. in
stitutele de învătămint superior cola

borează la 162 de obiective nomina
lizate in planul unic de dezvoltare 
economico-socială a tării, alăturîndu- 
se efortului întregului nostru popor 
de a imnlini directivele Congresului 
al Xll-lea si indicațiile secretarului 
general al partidului privind ridicarea 
tării pe cele mai înalte culmi ale 
civilizației si culturii.

In cuvîntarea rostită la Congresul 
educației si învătămintului. tovarășul 
Nicolae Ceausescu sublinia : „Actio- 
nind în strinsă unitate, valorosul 
nostru corp profesoral, organele co
lective, democratice, de conducere a 
Instituțiilor de învătămint, ministe
rul, organizațiile de tineret, masele 
largi ale elevilor si studenților, apli- 
cind cu fermitate in viată politica 
partidului, vor asigura ridicarea ge
nerală a nivelului întregului invătă- 
mint făeînd din școala românească — 
care are vechi si strălucite tradiții 
— un factor tot mai important ai 
edificării în România a unei civiliza
ții noi. superioare, a celei mai drepte 
si umane orinduiri. socialismul si* co
munismul".

Școala este un creuzet de energii 
revoluționare menit să-1 înzestreze ne 
tinăr cu o concepție înaintată, o gîn- 
dire comunistă si patriotică profund 
responsabilă, caracterizată însă nrin- 
tr-un adevărat radicalism al opțiunii 
în favoarea noului, a progresului 
social.

Imaginea tradițională a învățăce
lului îl vedea curbat deasupra băn
cii. în timp ce dascălul, cu degetul 
ridicat. îl povătuia pe căile unei 
stiinte orientate spre trecut. Dacă 
am încerca o asemenea imagine ge
nerică pentru învătămîntul actual, 
l-am vedea pe tînărul elev sau stu
dent la o masă de laborator, cu pro
fesorul lîngă el, minuind aparatură 
adesori foarte complicată, pentru a 
cuceri un adevăr sau a realiza un 
produs încă necunoscut. Accentul 
cade pe viitor, iar trecutul devine 
fintîna cu apă vie din care ne luăm 
exemplele de devotament fată de 
cauza științei naționale, fată de 
binele patriei si al poporului. în nu
mele viitorului pe care trebuie să-l 
clădim. Iar această imagine se referă 
la întregul nostru tineret. Democra

tismul profund al învătămintului 
înseamnă mai mult decit șansele 
egale pentru acces la un domeniu 
restrins : el se referă la eforturile 
societății noastșe de a asigura tutu
ror tinerilor o instrucție deplină, la 
eforturile scolii de a cuprinde intr-un 
sistem instructiv-educational întreg 
tineretul, de a răspunde cerințelor 
societății noastre, necesarului uriaș 
de specialiști, muncitori de înaltă 
calificare, producători ai civilizației 
socialiste înaintate pe care o prefi
gurăm în documentele de partid.

Schimbările revoluționare pe care 
le-a cunoscut în ultimii cincisprezece 
ani învătămîntul înseamnă. în același 
timp, un superior nivel atins de 
munca politică pe care o desfășurăm 
în școala de toate gradele. Sarcinile 
învătămintului sînt esențialmente 
politice, angaiînd responsabilitatea 
comunistă si patriotică a tuturor ca
drelor didactice, a elevilor si studen
ților din toate formele de învătămint. 
O trăsătură dintre cele mai nobile 
ale societății românești in epoca 
actuală este aceea care face apel 
preponderent la conștiința omului, la 
adeziunea sa conștientă fată de 
orientarea istorică a partidului si a 
tării noastre. Educația patriotică, 
sentimentul de venerație fata de tre
cutul de luptă si jertfă. contă'U'tatea 
fată de idealurile înaintate «ari
lor bărbați ai istoriei poporului nos
tru. exemplul personal de abnegație 
în slujba poporului oferit de to
varășul Nicolae Ceausescu sint ja
loane in munca de perfecționare a 
conștiințelor, de înzestrare a tinerilor 
cu instrumentele intelectuale menite 
să le asigure o conștiință respon
sabilă. un angajament ferm fată de 
înaltele idealuri ale partidului si 
poporului nostru. Ideea de patrie 
este scumpă tuturor lucrătorilor din 
învătămint. ea se află în centrul 
întregii noastre munci politice si 
educative si de aceea cred că se 
cuvine? o dată mai mult, evocată In 
momentul cind de Ziua cadrelor di
dactice munca noastră este cinstită, 
munca noastră cunoaște prețuirea 
întregii societăți.

ÎNVAjAMlNTUL - ÎN CIFRE Șl DATE

Ajuns sub conducerea 
unei regizoare de talentul, 
cultura si fantezia Soranei 
Coroamă, Teatrul ..Ion Va
silescu" aduce incă un ar
gument convingător asupra 
noii sale ipostaze printr-un 
spectacol Pirandello, ambi
țios să-si arate capacitatea. 
artistică. Și. ca un corolar 
de ordin gospodăresc, sala 
de spectacol, foaierul. în
treaga incintă a teatrului 
sînt revăzute cu o imagina
ție modernă, dar cumpăta
tă. într-un aer de familia
ritate si bun gust. Să fie. 
așadar, de bun augur a- 
ceastă zodie nouă a teatru
lui si să ne bucurăm cu 
toții de succese continue si 
frumos inlăntuite. între 
care așezăm la loc de frun
te acest Pirandello, mai pu
țin cunoscut, dar care ne 
readuce dialectica si pa
radoxurile intelectualului 
subțire si fantezistului sur
prinzător care a fost ma
rele italian. Redescoperim 
autorul care trage deja cu 
coada ochiului către alie
narea omului intr-o socie
tate măcinată de contra
dicții. Regăsim, cu acest 
prilej, personajele care ră- 
min Uneori numai cu um
bra pe scenă, multiplicate 
in dublurile lor ca între 
două oglinzi paralele si 
cercetate nu din afară, ci 
din interiorul lor fluctuant 
și măcinat (cum observă 
George Călinescu).

Acestor principii niran- 
delliene le este circum
scrisă si ..Dar nu e nimic 
serios". Piesa, nu dintre 
cele mai consistente ale lui 
Luigi Pirandello, are meri
tul de a dispune de o lar
gă gamă dramatică : solitu
dinea si plictisul unei pen
siuni cu destine blazate
sau voluntare, viată moder
nă oe picior mare în con
tradicție că lupta pentru o

• în anul școlar 1979—1980, 5,6 mi
lioane de tineri, adică 25,4 la sută din 
populația țării, sînt cuprinși în învăță
mîntul de toate gradele.

• Numai în perioada 1966—1979 
s-au dat în folosință peste :

174 000 locuri în grădinițe
35 000 săli de clasă
81 000 locuri în ateliere-școală

196 000 locuri în internate
44 000 locuri în cămine studențești

• Ca urmare a măsurilor întreprin
se după Congresul al IX-lea al parti
dului pentru dezvoltarea învățămîntu
lui, numai în perioada 1971—1979 au 
absolvit învățămîntul- liceal, profesio
nal, tehnic, de maiștri și superior peste
2 350 000 de persoane.

• Din circa 30 000 unități școlare
3 300 sînt școli și secții cu predare în 
limbile naționalităților conlocuitoare.

t V

bucată de pîine sau apos
tolatul unei dâscăljmi. pre
cară din punct de vedere 
material — viata la țară în 
spiritul paradisului rous- 
seau-ist ; convertirea unui 
dandy la traiul simplu și 
conștiincios — toate acestea 
în trecerea de la umor la 
dramă, nu pe alb-negru. ci 
prin sitele fine ale teatrului 
nou, modern, cu psihologie 
complexă, cu oaze de lirism 
și cu țesătură de cugetări.

text. Intenția, reușită, este 
de a prezenta un Pirandello 
la cota anului 1980, în spi
ritul programului estetic 
amintit mai sus. Un specta
col aerisit, deschis, sincer, 
ca o dezbatere neinfluen
țată și cu morala fabulei 
adusă spre noi, spre punc
tul nostru moral de vedere. 
In această deschidere a 
dezbaterii. în. dialectica 
ei intimă, se și simte mun
ca pe milimetru pătrat a

litate. de bune disponibili
tăți scenice. Tur de forță la 
care Sorin Postelnicu răs
punde de pe latura bărbă
tească a confruntării prin- 
tr-o aleasă decantare a 
nuanțelor, de la zgomo
tosul logodnic de profe
sie la aventura monde
nă certată cu morala 
publică, apoi la duel, in 
fine la convertirea la mora
la cea bună, trepte greu de 
urcat, intrucit nu sîntem in

----------------------- CRONICA TEATRALĂ -----------------------

Dar totuși e ceva serios
Pirandello la Teatrul „Ion Vasilescu66

aforisme, dialoguri intelec
tuale, paradoxuri, ca la Os
car Wilde, de pildă, dar aici 
in dulcele stil mediteran 
italian. Aceste ondulații pot 
duce la dezordine și proli
xitate dramatică, numai că 
sub pana lui Pirandello ele 
cad disciplinat cum faldu
rile togei. intr-o construc
ție armonioasă și fără cu
sur.

Subiectul piesei il va afla 
spectatorul față in față cu 
scena, amuzîndu-se și me- 
ditind. Pe noi ne intere
sează spectacolul ca primă 
pagină de nou capitol al 
teatrului „Ion Vasilescu". 
Or. spectacolul este bun 
tocmai in viziunea estetică 
a regizoarei, pe care ea o 
si teoretizează în Caietul 
program, deplingind in ega
lă măsură regia-sclavă tex
tului si cea venită cu idei 
preconcepute, dincolo de

regizoarei. Spectacolul vă
dește inteligență, fantezie și 
fluentă, virtuți fără care nu 
se poate aborda Pirandello. 
Cugetările, confruntările de 
idei, procesul deschis al 
moralei din piesă sînt topi
te in magma acțiunii fără 
ostentație, fără rostire sub
liniată. ci ca un simplu si 
natural mod de a gindi. 
Trecerea unor personaje la 
antipodul destinului lor se 
produce firesc. Adina Po
pescu. Sorin Postelnicu și 
D. Dunea. în rolurile cele 
mai dificile și mai meta
morfozate, au făcut cea mai 
bună impresie. Deși Adina. 
Popescu debutează in rol 
(scena venirii de la cumpă

rături) cam panicată, ea se 
regăsește repede si evo
luează in firesc pină la sce
nele de sinceră cochetărie 
Si tandrețe ale deznodămin- 
tului — dovadă de sensibi-

claslcismul dogmatic al se
verei impărtiri morale, ci in 
labirintul modern al subli
mării ei. I». Dunea dă do
vada talentului său robust 
tocmai în felul in care re
zolvă diferențiat un perso
naj consecvent cu propriul 
său destin. Hamdi Cerchez, 
această mască teatrală atit 
de originală, joacă cumpănit 
și cu umor, cu o bună stă- 
pînire a stării de beție și 
decrepitudine. El are darul 
de a place și de a stirni 

.mila și nu dezgustul, com
pătimirea și nu anatema 
spectatorului. Bun și Ion 
Lemnaru într-un Grizzoffi 
conform literei textului — 
buclată însă cit trebuie.

O frumoasă impresie lasă, 
în trecerile ei parcimoni
oase. dar consistente prin 
scenă. Maria Chira în rolul 
unei dăscălițe. Marius Ma

rinescu. robust, jovial, să
nătos ca în viața cea de 
toate zilele, deschide larg 
pagina spre lumină â unui 
text încolăcit și pune pata 
de cuibare stenică pe o lec
ție tragi-comică. Daniel 
Tomescu e bun, convingă
tor în acolada pe care o 
face între destine. Mariana 
Cercel și Lavinia Jemnea 
se completează ca două 
vase comunicante. Mariana 
Cercel are un control bine 
observat al mondenului, o- 
colind caricatura și rostind 
frumos, romantic versuri. 
Se mișcă rotund pe scenă 
și are grație în afirmare 
cvasisentimentală și pro
test. Lavinia .lemnea, ca o 
a doua aripă de joc, cintăl 
face cabaret de cameră, are 
nerv. Irina Birlădeanu, în 
Rosa, aduce un amestec de 
franciscanism și femeie de 
serviciu de pe la noi cu un 
optimism somnolent de 
soare de sud. Iar Mircea 
Mieluș, în Celestio, se în
scrie armonios în rama tex
tului.

Cum toate artele sînt ge
mene si toate muzele alia
te. sper că observațiile (de 
astă dată din afară și nu, 
ca la Pirandello, dinlăun
tru) sint exacte. Cred că 
sîntem in fața unui spec
tacol bun. a unui colectiv 
bun, a unei întoarceri artis
tice. intelectuale, bune, pe 
care 1 nu avem decit să o 
aplaudăm in contextul cul
turii românești deschise 
spre universalitate, fn com
plexul căreia paradoxul pi- 
randellian al lui „Dar nu 
e nimic serios" devine se
rios. Și ce i-am putea so
roci. în plină primăvară, 
reînnoitului teatru „Ion 
Vasilescu" decit seriozitate.

Al. ANDRIȚOIU

PROGRAMUL 1

8,30 Tot înainte t
9,05 Șoimii patriei
9.15 Film serial pentru copil : „în- 

tîmpiărl din Țara curcubeului" 
(Episodul 14)

9,40 Omul și viața rațională
10.00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12,30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15.25 Film serial : „Potopul". Episodul 4
16.15 Telesport

« Volei masculin : România -- 
Iugoslavia (Transmisiune directă 
de Ia Oradea)

17,55 Șah
18,10 Omagiu educatorilor 
19,00 Telejurnal

• 15 ani de Istorie nouă a pa
triei. împliniri ale prezentului

19.15 Antena „Cîntărli Românie!" —
Spectacol realizat în județul Arad

20.25 Film artistic : „Misiunea Capri
corn Unu". Premieră TV. Producție 
a studiourilor americane

22.20 Telejurnal

PROGRAMUL I

10.00 Concert educativ
11.00 Teleșcoalâ
12,00 Un zimbet printre melodii
12.45 Reportaj ,,T“
13.00 Din muzica șl dansurile po

poarelor
13.40 Documentare „Sahlafllm"
14,05 Antologia artei românești : Jean 

Bobescu
14.45 Desene animate
15,10 Videoteca muzicală
16.40 Teatru TV : „File din cronica 

Unirii" de Mircea Ștefămescu
13.20 Anunțuri și muzică
18,30 Muzică populară românească
19,00 Telejurnal

• 15 ani de istorie nouă a patriei, 
împliniri ale prezentului

.19,15 Telerama
19.45 Serată muzicală
21,55 Imagini din Japonia
22.20 Telejurnal.

LUNI, 30 IUNIE

PROGRAMUL 1

15.50 Tragerea de amortizare ADAS
16,00 Emisiune în limba maghiară
10.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal

19,23 Ctntă corul Sindicatului tnvăță- 
mint Horezu

19.35 15 ani lumină. Ciclu de emisiuni 
consacrat împlinirii a 15 anț Țe 
la Congresul al IX-lea al P.C.l 
Participă: scriitorul Eugen Batâ. , 
Petru Pînzaru șl Cezar Radu

20.35 Orizont tehnleo-științlflc
21,05 La zi în agricultură: secerișul
21,20 Roman-foileton: „Bastardul" (se

ria a Il-a). „Răzvrătiți!" — epi
sodul 3

22,10 Telejurnal

PROGRAMUL 2

16,90 Moment muzical
16.35 Bistrița contemporană — docu

mentar
17,00 Cenacluri ale tineretului. Inter

pret! ai muzicii tinere
17.30 De pretutindeni: Casa de piatră
17,55 Muzică de cameră
18.30 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19,25 Clntă corul Sindicatului Învătă

mint Horezu
19.35 15 ani lumină
20.35 Mozaic — selecțluni
2f,33 Moduri vechi in sonorități con

temporane
22,10 Telejurnal

ALB.4 • La Alba Iulia s-a 
desfășurat o sesiune de comuni
cări și referate pe tenia „Moda
lități de integrare a științelor 
sociale cu cercetarea, producția 
și practica social-politică", la 
care au luat parte profesorii de 
științe sociale din județ și alte 
cadre. Au fost prezentate 80 de 
lucrări de cercetare elaborate 
pe baza practicii și experienței 
in munca social-politică exis
tentă în localitățile județului. 
(Ștefan Dinică).

BRAILA 0 în cadrul Consi
liului unic agroindustrial Șu
tești s-a constituit un ansam
blu artistic alcătuit din cor. ta
raf, formație de dansuri popu
lare, grup vocal, formație de 
teatru, brigadă artistică, colectiv 
pentru montaje literar-muzicale, 
soliști vocali și instrumentiști. 
In pregătire, un spectacol intitu
lat „Cintare omului și holdelor 
bogate". • La taberele pionie
rești din stațiunea Lacu Săi at 
și de la Romanu au avut loc 
întîlniri intre tinerii cititori și 
scriitorul Ion Văduva-Poenaru, 
care și-a prezentat cartea „Me- 
topele neamului", recent apăru
tă în editura „Ion Creangă". 
(Corneliu Ifrim).

CLUJ 9 La Cluj-Napoca a’ 
avut loc simpozionul „15 ani de 
Ia . Congresul al IX-lea al Parti
dului Comunist Român". Comu
nicările cu tema „Spiritul revo
luționar in cultura de masă" au 
reliefat realizările obținute de 
oamenii muncii In unii care au 
trecut de cind in fruntea parti
dului se află tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ales cu entuziasm și 
dragoste la cel de-al IX-lea 
Congres ca secretar general al 
partidului, perioadă marcată de 
un spirit nou, creator, revolu
ționar, de mari prefaceri econo
mice și sociale. (Al. Mureșan).

MARAMUREȘ « în cadrul 
Festivalului național „Cîntarea

României", Biblioteca județea
nă Maramureș a organizat sesi
unea de comunicări intitulată 
„Personalități și momente ale 
culturii maramureșene*'. Aflată 
la cea de-a patra ediție, mani
festarea a prilejuit evocarea 
unor oameni de valoare și a 
unor momente istorice, de viață 
și cultură de pe meleagurile 
maramureșene, incepind cu cele 
mai vechi timpuri și terminînd 
cu zilele noastre. (G. Bondoc).

MUREȘ 9 Inspirat din tri
logia lui Moricz Zsigmond — 
„Grădina zînelor", „Marel® Prin
cipe" si „Umbra soarelui" — 
recitalul actriței Adâm Erzebet, 
desfășurat la Teatrul Național 
din Tg. Mureș, a ilustrat destinul 
lui Bethlem Gabor și al soției sale, 
principesa Zsuzsanna. Asambla
rea textului acestui recital apar
ține scriitorului Hajdu Gyozo ; 
scenografia este semnată de Ke- 
lemen Tamâs Anna : coregrafia 
de Kelemen Ferenc, iar coordo
narea artistică a fost realizată 
de regizorul Taub Jănos. (Gh. 
Giurgiu). ■’

BOTOȘANI • Sub egida în
treprinderii cinematografice, re
cent a luat flintă un cenaclu al 
membrilor cinecluburilor din 
județ, ce-și propune. între altele, 
să cuprindă în această activitate 
artistică de masă cit mai multi 
pionieri, tineri si adulti și să 
asigure o repartizare judicioasă 
a bazei tehnico-materiale exis
tente. • In municipiul Botoșani 
se desfășoară un ciclu de ac
țiuni purtînd genericul „Săptă- 
mîna cultural-știintifică". Marea 
majoritate a acțiunilor organiza
te cu acest prilej își propun să

generalizeze experiența înaintată 
privind introducerea progresului 
tehnic in producție, utilizarea 
mai judicioasă a materiilor pri
me și materialelor, reducerea 
consumurilor de combustibili și 
energie electrică. (Silvestru 
Ailenei).

VRANCEA 9 La Casa de 
cultură municipală Focșani a 
avut loc simpozionul „Căile pro
movării cercetării științifice in 
întreprinderi și aplicarea tehno
logiilor avansate", iar la între
prinderea județeană dp con- 
strucții-montaj simpozionul 
„Premise etico-lstorice ale for
mării națiunii române. Burebista 
și Decebal — eroi intre eroi". • 
în organizarea întreprinderii de 
cinematografie s-a desfășurat în 
comunele județului gala filmu
lui științific cu tema „Omul cu
cerește pas cu pas natura*'. (Dan 
Drăgulescu).

SATU MARE O Colectivul 
secției române a Teatrului de 
Nord a prezentat premiera pe 
tară cu piesa „Soarele de an
dezit" de Emil Poonaru si Mihal 
Raicu — acesta din urmă sem- 
nînd și regia. Piesa este o emo
ționantă evocare a eroismului 
si vitejiei poporului dac în lupta 

, pentru apărarea libertății sale 
împotriva romanilor, in perioa
da lui Decebal. (Octav Gru- 
meza).

SALAJ 0 La Zalău s-a des
fășurat etapa interjudețeană a 
brigăzilor artistice organizată de 
uniunea sindicatelor din institu
țiile administrative de stat, 
consiliile populare și Consiliul 
județean Sălaj al sindicatelor. 
Concursul a antrenat pici bri
găzi artistice din județele Bihor. 
Bistrita-Năsăud. Cluj. Maramu
reș, Satu Mare Si Sălaj. (Ion 
Mureșan).
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PRIMIRI LA TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU |
Primul ministru al Republicii Zambia

Tovarășa asaMcian Elena Ceausescu 
a primit pe academicianul francez 

Bernard Piillman
(Urmare din pag. I)
internaționale. De ambele părți s-a 
exprimat îngrijorarea față de dete
riorarea, în ultimul timp, a relațiilor 
internaționale, datorită intensificării 
politicii de forță și dictat, de reîm
părțire a sferelor de influență, încăl
cării dreptului popoarelor de a se 
dezvolta liber, independent, fără nici 
Un amestec din afară. In cadrul dis
cuțiilor, s-a relevat necesitatea de a 
se acționa pentru oprirea înrăutățirii 
climatului mondial, pentru soluționa
rea pe cale politică, prin tratative, a 
stărilor de încordare și conflict exis
tente in diferite zone ale lumii, pen
tru încetarea cursei înarmărilor și re
ducerea cheltuielilor militare, pentru 
reluarea și întărirea cursului spre 
destindere, pace și independență, 
ceea ce corespunde pe deplin intere
selor fundamentale și aspirațiilor le
gitime ale popoarelor.

Apreciindu-se importanta bunei

Ministrul relațiilor externe al Republicii Cuba
(Urmare din pag. I)
decalajelor economice dintre state si. 
în acest context, au fost subliniate 
necesitatea pregătirii temeinice a se
siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. din acest an. consacrată 
edificării noii ordini economice, pre
cum si importanta întăririi conlucră
rii dintre țările în curs de dezvoltare

Ministrul afacerilor externe al Spaniei
(Urmare ain pag. I)
rea eforturilor pentru eliminarea în
cordării din viata internațională, 
pentru reluarea și continuarea poli
ticii de pace, destindere, colaborare 
și respect al independenței naționa
le, pentru afirmarea dreptului fiecă
rui popor la o dezvoltare liberă, de 
sine stătătoare. Totodată, s-a consi
derat că interesele păcii și securită
ții internaționale cer să se acționeze 
pentru soluționarea exclusiv pe ca
lea pașnică, prin tratative, a proble
melor litigioase, a tuturor stărilor 
de încordare și conflict cape mai per
sistă în diferite regiuni ale lumii.

Avindu-se în vedere că Spania va 
găzdui apropiata reuniune în pro
blemele securității și cooperării eu
ropene, în cadrul convorbirii s-a a- 
cordat, în mod firesc, o atenție deo
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„Sîntem luptători. Și vom lupta 
ca niciodată pentru medalii olimpice"
Cititorii trebuie să știe că. de 

fapt, proaspătul campion european 
Ștefan Rusu a refuzat să dea acest 
interviu. De curind, ședeam ală
turi unul de altul in tribuna sălii „23 
August" si priveam împreună meciu
rile din Turneul international de 
lupte în care interlocutorul nostru 
de azi avea să cucerească nu numai 
locul întîi la categoria sa, dar și ti
tlul de cel mai tehnic sportiv al 
competiției. Numai ce-am des
chis vorba, și mi-a tăiat-o pe 
cît de scurt, pe atît de categoric : 
Nu. și Că în ruptul capului nu 
face ' iratii publice. De ce? Fiind
că el .efan Rusu. a ieșit campion 
mondia. și nimeni nu l-a întrebat 
nimic. A ieșit si vicecampion olim
pic. iar titlul european I-a cîstigat 
de trei ori — si tot asa. A fost însă 
de-aiuns să greșească si el o dată, 
și să fie scos o perioadă din lot 
(sancțiune pe care, oersonal. o con
sideră prea aspră față de culpa că 
s-a prezentat la lot cu citeva zile 
întîrziere), că s-a și găsit un 
ziar care l-a făcut cu ou și cu 
otet. ca pe ultimul om de ne lume. 
Nu. niciodată, nu va mai da inter
viuri — repeta îndîriit. de parcă do
rea mai degrabă să se convingă ne 
el. decît pe mine.

— Bine. Fane (zic — si vîr în bu
zunar bloc-notesul și stiloul, gîndind 
că. la urma urmei, scrisul este duș
manul memoriei). Atunci aminăm 
convorbirea noastră pină dună 
Olimpiadă. O facem atunci, dar nu
mai dacă vei fi campion olimpic !

— Campion olimpic voi fi în orice 
caz (zice el întenat — gîndind. pro
babil. că renunțasem la ideea cu in
terviul).

— Nu ți-e teamă de Kravcenco ?
— Teamă trebuie să-ti fie de orice 

adversar, si de teamă să nu te bată 
el e mai bine să i-o iei înainte. Iar 
pe Kravcenco l-am înfrînt nu de 
mult la Budapesta, deci nu e impo
sibil de trecut. Nu se știe însă cu 
cine se va prezenta lotul U.R.S.S. la 
68 kilograme. Poate va fi preferat 
Nalbadian. Oricum, pe amindoi i-ani 
bătut.

— Alți adversari mai tari ?
— Bulgarul Atanasov, polonezul 

Su'prov și un finlandez. Dar trag la 
antrenamente ca la galere, de bună
voie si nesilit de nimeni. Dacă nu 
prind titlul olimpic acum, cînd am 
24 de ani. la 28 va fi mai greu.

— S-ar bucura tare si băiețelul 
dumitale...

— Care, că am doi? Unul de 4 ani 
si altul de doi ani.

— Să-ti trăiască, să se bucure de 
tata, și tata de ei! Dar celorlalți 
luptători de la greco-romane ce sanse 
olimpice le dai?

— Cu o formă bună si cu puțin 

pregătiri a sesiunii speciale a O.N.U. 
din acest an consacrată problemelor 
noii ordini economice internaționale, 
în cadrul convorbirii s-a relevat că, 
în condițiile actuale, se impune întă
rirea unității de acțiune și solidari
tate a țărilor în curs de dezvoltare 
în vederea lichidării fenomenului 
subdezvoltării, a decalajului dintre 
țările bogate și cele sărace, consecin
țe ale îndelungatei perioade de domi
nație colonialistă și imperialistă, fău
ririi unei noi ordini economice inter
naționale, bazată pe echitate și justi
ție, înfăptuirii idealurilor de pace, li
bertate, independentă și progres ale 
tuturor popoarelor.

A fost exprimat sprijinul deplin cu 
lupta de eliberare națională a po
poarelor împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismului, 
a politicii de apartheid, împotriva 
oricăror forme de dominație și asu
prire străină. în acest context, a fost 
subliniată cu deosebită satisfacție 

pentru succesul acestei sesiuni. S-a 
relevat, totodată, rolul tot mai im
portant ce revine țărilor socialiste, 
tarilor în curs de dezvoltare, state
lor nealiniate în lupta pentru triumful 
idealurilor de libertate, independentă 
și progres social ale popoarelor.

De ambele părți s-a exprimat do
rința de a întări colaborarea dintre 

sebită acestor probleme. A fost re
liefată necesitatea pregătirii temei
nice a reuniunii de la Madrid, pen
tru ca ea să dea un nou impuls în
făptuirii ca un tot unitar a preve
derilor Actului final de la Helsinki, 
să ducă la măsuri concrete de dez
angajarea militară și dezarmare, să 
contribuie la dezvoltarea largă, ne
îngrădită, a cooperării între statele 
europene, la consolidarea procesului 
destinderii, ceea ce corespunde inte
reselor vitale ale tuturor popoarelor 
continentului, întăririi păcii șl secu
rității în Europa și în întreaga lume.

S-a relevat că situația internațio
nală actuală face și mai necesară 
participarea activă, în condiții de 
deplină egalitate, a tuturor statelor, 
indiferent de mărimea sau orîndui- 
rea lor socială, la rezolvarea proble

noroc în tragerile la sorti. Alexandru 
și Draica pot prinde chiar „aurul", 
însă si Gingă. Păun. Dicu. Andrei sau 
Codreanu pot tisni. Doar sîntem 
luptători. Deci vom lupta pentru me
dalii olimpice cum n-am făcut-o 
niciodată.

— Parcă așa optimiști erați și îna
inte de „europenele" din aprilie, din 
Cehoslovacia. Și v-ați întors cu o 
zestre de medalii mai săracă decît 
ne așteptam.

— în primul rînd. că la Olimpiadă 
altfel se va mobiliza fiecare dintre

CONVORBIRI CU CAMPIONII
■ MUNCII CIN ARENĂ

Azi : Ștefan RUSU

noi. iar cum valoare avem peste 
ceilalți, atunci ne-o vom impune. în 
al doilea rînd. poate nu stiti condi
țiile in care am călătorit oină la 
Prievidza...

— Am auzit. Cu trenul, asteptînd 
mult prin gări, si întirzîind de-ati 
ajuns în seara dinaintea concursului.

— Și nu numai obosiți de drumul 
lung, dar și fiecare cu cite un kilo
gram in plus la greutate din pricina 
șederii. înțelegeți că slăbirea forțată 
a stors și vlaga din băieți.

— Chiar, e de neînțeles cum c.ea 
mai bună echipă de. lupte greco-ro
mane din lume nu poate călători cu 
avionul la Bratislava, de unde mai 
erau 60 de km pînă în orașul „euro
penelor". în timp ce echipa de.fotbal 
Gloria Buzău — în poziție de re
trogradare inevitabilă — se deplasa 
de la București la Satu Mare cu 
avion special !

— Noi nu ne-am supărat, dar în 
situația asta de ce să ni se pretindă 
rezultate maxime ?

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
® Sala sporturilor din Tîrgdviște 

a găzduit ieri îijtîlnirea amicală de 
handbal dintre selecționatele femini
ne ale României și R.D. Germane. 
Partida, de un excelent nivel teh
nic, s-a încheiat cu scorul de 10—9 
(4—4) în favoarea sportivelor ro
mânce. Astăzi, în aceeași sală are 
loc meciul revanșă.
• Sîmbătă, la Oradea, in turneul 

final al competiției masculine de vo
lei „Trofeul Felix", selecționata 

victoria obținută de poporul Zim
babwe, care atestă încă o dată voința 
popoarelor de a puna definitiv capăt 
dominației străine, de a păși pe ca
lea dezvoltării noi, de sine stătătoa
re, De asemenea, de ambele părți a 
fost reliefată însemnătatea luptei 
pentru independența Namibiei, împo
triva politicii rasiale din Africa de 
Sud.

A fost reafirmată hotărirea Româ
niei și Zambiei de a conlucra și în 
viitor tot mai strins pe plan extern 
pentru a-și aduce din plin contribuția 
la lupta împotriva politicii imperia
liste, colonialiste și neocolonialiste, 
la crearea unui climat de pace, secu
ritate, colaborare și înțelegere în Eu
ropa, în Africa și în întreaga lume, 
ia infăptuirea idealurilor de liberta
te, independentă și progres ale tutu
ror popoarelor.

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

România si Cuba pentru rezolvarea 
principalelor probleme internaționale 
care confruntă omenirea, pentru în
tărirea păcii si securității mondiale, 
făurirea noii ordini economice inter
naționale. promovarea cauzei pro
gresului si colaborării Intre națiuni, 

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

melor complexe ce confruntă ome
nirea.

A fost reafirmată voința României 
și a Spaniei de a conlucra strins pe 
arena internațională, de a contribui 
la buna organizare și desfășurare a 
reuniunii de la Madrid, la activita
tea consacrată lichidării subdezvoltă
rii, reducerii decalajelor economice 
dintre state și instaurării noii ordini 
economice mondiale, la realizarea 
dezarmării și. în primul rînd, a de
zarmării nucleare, la crearea unui 
climat de securitate, încredere și 
rodnică colaborare pe continentul 
european și pe plan mondial, la e- 
dificarea unei lumi care să asigure 
pacea, independența și dezvoltarea 
liberă a fiecărei națiuni.

întrevederea a decurs într-o am
bianță cordială, prietenească.

— Nu V-ați supărat fiindcă sinteți 
băieți buni, dar nu e.tjJPsc să fiți 
tratați astfel. Spune-mi, te rog, am 
auzit că n-ai numai mușchi de oțel, 
ai și suflet de aur. Cum a fost cu 
grecul acela la Balcaniada de la 
Atena ?

— Luptam cu el, îl apucasem strins, 
ca în clește, și la un moment dat 
l-am simțit ca o cirpă moale in 
brațe. Puteam să-1 pun lesne jos, în 
tuș. dar nu era omenește. L-am 
așezat ușor alături de saltea și ara 
chemat repede doctorul. Am aștep
tat să-i dea îngrijiri și să-și revină, 
și abia apoi am cerut să continuăm 
lupta. L-am bătut la puncte, m-am 
lipsit singur de-un tuș, insă om ești!

— Meritai un premiu „fair-play", 
după opinia mea. Spune-mi, în ge
neral unde te antrenezi ?

— Cum unde î La lot — cu maes
trul Ion Corneanu și ceilalți pe care-i 
știți. La noi, la Rădăuți r- cu maes
trul Virgil Gherasim, cel care m-a 
adus la acest sport și m-a crescut ca 
sportiv de performanță. A.S. Mobila 
(clubul nostru cu care sîntem pe 
locul II în serie, după Dinamo Bucu
rești) are și sală, și ce-i trebuie pen
tru pregătire înaltă, plus patru cen- 
tre-satelit în comunele învecinate.

— La Rădăuți ai învățat și me
serie ?

— Bineînțeles. Sînt angajat și ca
lificat ca muncitor tîmplar. însă anul 
acesta dau examen la Facultatea de 
educație fizică din Suceava. Vreau 
să devin student la,zi.

— Succes ! Ascultă, amice (îi zic 
într-un tîrziu), ce te faci dacă eu dau 
la ziar tot ce vorbirăm aici ?

— Dacă mai țineți minte, n-am 
nimic împotrivă. Ce, chiar credeți că 
nu m-am prins ? Dumneavoastră 
v-ați făcut că nu-mi luați interviu, 
dar și eu m-am făcut că nu observ.

— Așa e. Fane. Lasă, să veniți voi 
cu medalii de aur. d.e argint si bronz 
de la Moscova, că in rest ne înțe
legem noi...

Gheorqhe M1TRO1

României a întrecut cu scorul de 
3—0 (15—7, 15—10, 17—15) reprezen
tativa Bulgariei.
• La bazinul „23 August" din Ca

pitală a început patrulaterul de înot 
pentru juniori la care participă spor
tivi din Bulgaria, Grecia, Turcia și 
România. Din cele 36 de probe des
fășurate în prima zi, înotătorii ro
mâni au cîștigat 29, remarcîndu-se, 
în mod deosebit, Martin Liptac, Ro
bert Pinter, Mihaela Ciurea, Anca 
Pătrășcoiu și Emanuela Vasile.

Tovarășa academician doctor ingi
ner Elena Ceaușescu, prim-viceprim- 
ministru al guvernului, președintele 
Consiliului Național pentru Știință și 
Tehnologie, director general al Insti
tutului central de chimie, a primit, 
sîmbătă dimineața, la sediul institu
tului, pe academicianul Bernard 
Piillman, președintele Societății in
ternaționale de chimie quantică, di
rectorul Institutului de biologie fizi- 
co-chimică din Paris al Fundației 
„Rotschild", și pe soția sa, doctor Al- 
berte Piillman, profesor la Universi
tatea din Paris — savanți francezi de 
renume, autori ai unor teorii mo
derne din domeniul chimiei.

La primire a participat prof. Ion 
Ursu, prim-vicepreședinte al Consi
liului Național pentru Știință și Teh
nologie.

Oamenii de știință francezi au re
levat deosebita satisfacție de a se in- 
tîlni cu acad. dr. ing. Elena Ceaușescu 
și au exprimat profunda lor stimă și 
înalta apreciere pentru valoroasa ac
tivitate pe care o desfășoară pe tărî- 
mul științei, activitate larg recunos
cută pe plan internațional. Ei au sub
liniat, de asemenea, impresia deose

Vizita primului ministru 
al Republicii Zambia 

Încheierea convorbirilor oficiale
Sîmbătă dimineața s-au încheiat, 

în Capitală, convorbirile oficiale 
dintre primul ministru al Guvernu
lui Republicii Socialiste România, 
tovarășul Ilie Verdeț, și primul mi
nistru al Republicii Zambia, tovară
șul Daniel M. Lisulo.

Desfășurate într-o atmosferă de 
caldă cordialitate și deplină înțele
gere, convorbirile au oferit prilejul 
identificării unor noi căi și măsuri 
concrete menite să asigure dezvolta
rea relațiilor româno-zambiene, fina
lizarea unor acțiuni de colaborare și 
cooperare în diverse sectoare de ac
tivitate, în avantajul reciproc al ce
lor două țări și popoare, al cauzei 
păcii, progresului și colaborării in
ternaționale.

în spiritul înțelegerilor și orientă
rilor convenite in cadrul întilnirilor 
dintre președinții Nicolae Ceaușescu 
și Kenneth David Kaunda, cele două 
părți au hotărît să acționeze în di
recția lărgirii sferei de cooperare e- 
conomică, științifică și tehnică în do
meniile industriei, agriculturii. în va
lorificarea unor zăcăminte miniere, 
pentru sporirea livrărilor reciproce 
de mărfuri, contribuind astfel la ex
tinderea pe multiple planuri a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre popoarele român și zambian.

La încheierea convorbirilor, cel doi 
prim-miniștri au semnat Protocolul 
privind dezvoltarea relațiilor econo
mice intre Republica Socialistă 
România și Republica Zambia.

S-a adoptat, totodată, un comuni
cat comun asupra vizitei oficiale în
treprinse în tara noastră de către 
primul ministru al -Republicii Zam
bia.

La ceremonia semnării documentu
lui au participat Virgil Trofin, vice- 
prim-rhinistru al guvernului, minis

Publicația „Nor Ghiank“ a împlinit 30 de ani
Publicația de limba armeană „Nor 

Ghiank" („Viața nouă"), continua
toare a presei democratice si pro1- 
gresiste armene din tara noastră, a 
Împlinit 30 de ani de la apariția pri
mului număr. Cu acest prilej, sîm
bătă a avut loc. în Capitală, o adu
nare festivă.

Au participat ziariști, colaboratori 
6i cititori ai gazetei.

Redactorul sef al oublicatiei. Tacor 
Sișmanian. a înfățișat activitatea 
acesteia, tn cele țrei decenii de exis
tentă, contributja sa la reflectarea 
politicii interne si externe a tării 
noastre, la mobilizarea oamenilor 
muncii de naționalitate armeană, 
alături de toti cetățenii României so
cialiste. pentru înfăptuirea obiective
lor construcției socialiste.

Au fost rostite cuvinte de salut din 
partea secției de presă a C.C. al 
P.C.R., Consiliului ziariștilor, ziaru
lui „România liberă" si revistei 
„Magazin", precum si din partea 
unor colaboratori al gazetei.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participantii au adoptat 
textul unei telegrame adresate to
varășului Nicolae Ceausescu, secretar

DE LA C.E.C.
Dacă doriți să economisiți cu 

regularitate nu numai bani, dar și 
timp. Casa de Economii si Consem- 
natiuni vă nune la dispoziție o 
formă simplă si avantajoasă : de
punerile la C.E.C. pe bază de son- 
simțămint scris. Depunerile prin 
această formă se pot efectua lupă 
dorința dv. pe următoarele instru
mente de economisire : libretul de 
economii cu dobindă. libretul de 
economii cu dobindă si cîstiguri. 
libretul de economii pentru turism, 
libretul de economii pentru cumpă
rarea de locuințe proprietate per
sonală sau contul curent personal.

Folosind această formă de econo
misire. veți economisi timp si veți 
beneficia atît de avantajele generale 
ne care Casa de Economii si Qon- 
semnațiuni le acordă depunătorilor, 
cît si de cele specifice instrumen

bită pe care le-au făcut-o realizările 
obținute de țara noastră în domeniul 
cercetării științifice, învățămîntului 
și culturii.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
întjr-o ambiantă cordială, prieteneas
că, au fost trecute în revistă unele 
probleme actuale ale orientării și 
dezvoltării cercetării științifice mo
derne, în special în domeniul chi
miei. Au fost evidențiate bunele re
lații statornicite între oamenii de ști
ință români și francezi, necesitatea 
de a extinde și aprofunda această 
conlucrare ce servește progresului 
celor două țări și popoare, contribuie 
la dezvoltarea și întărirea legăturilor 
de prietenie dintre România și Fran
ța. A fost relevată, de asemenea, în
semnătatea intensificării contactelor 
dintre oamenii de știință de pretutin
deni în scopul progresului întregii 
umanități, al cauzei păcii, colaborării 
și înțelegerii între națiuni.

La încheierea întrevederii, savanții 
francezi, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, au vizitat citeva labora
toare ale ICECHIM, precum și expo
ziția amenajată In incinta institutului.

trul minelor, petrolului și geologiei, 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Ion M. Nicolae, 
prim-adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Gheorghe Picoș, adjunct al 
ministrului finanțelor, membri ai 
conducerii altor ministere, consilieri 
și experți.

Au fost prezenți P. K. Kasutu, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Unit al Independenței Na
ționale (U.N.I.P.), R. Chisupa. minis
trul comerțului și industriei, F. M. 
Walusiku, secretar adjunct al guver
nului pentru problemele economice 
și financiare, membri ai conducerii 
altor instituții centrale zambiene, 
consilieri și experți.

A fost prezent D. B. Moombe. în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Zambia în țara noastră.

★
în cursul aceleiași zile, primul mi

nistru al Republicii Zambia, tovară
șul Daniel M. Lisulo, împreună cu 
persoanele oficiale care îl însoțesc, 
a sosit pentru o scurtă vizită în ju
dețul Constanța.

La aeroportul M. Kogălniceanu, 
oaspetele a fost întîmpinat de Ion 
Popa, prim-vicepreședinte al Comi
tetului executiv al consiliului popu
lar județean, Gheorghe Popa, pri
marul municipiului Constanța, de 
alți reprezentanți ai organelor locale 
de partid și de stat.

Au fost vizitate stațiuni turisti
ce de pe litoral.
..in onoarea primului ministru zam
bian, tovarășul Ion Stoian, președin
tele Comitetului Executiv al Consi
liului popular județean Constanța, a 
oferit în stațiunea Neptun un dineu. 

(Agerpres)

general al P.C.R., în care se spune, 
între altele: „Oamenii muncii armeni, 
urmași ai populației stabilite ne 
pămintul românesc cu 900 de ani în 
urmă, sînt fericiți să se bucure de 
drepturi deplin egale cu oamenii 
muncii români si 'de alte naționali
tăți. să contribuie cu întreaga lor 
putere de muncă si aptitudini crea
toare la edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, la fău
rirea viitorului luminos al României, 
pe calea înaintării spre comunism.

Puternic mobilizați de exemplul 
dumneavoastră de viată si de muncă, 
de dăruire pentru binele patriei si 
ponorului, pentru cauza păcii în 
lume, ne angajăm să traducem în 
fapt îndemnurile ne care ni le adre- 

.sati, să contribuim cu toată capaci
tatea ca paginile publicației noastre 
să situeze în centrul preocupărilor 
problemele de bază ale societății 
noastre, să promovăm noul, concep
ția partidului despre lume si viată, 
făcînd din scrisul nostru o mărturie 
vie si emoționantă a istoriei con
temporane. un viguros instrument de 
mobilizare a oamenilor muncii ar
meni pentru înfăptuirea politicii 
partidului".

tului de economisire pe care con- 
simtiti să economisiți.

în cazul In care dv. v-ati hotărît 
să deveniti depunător prin consim- 
tămint scris, outeti deoune la servi
ciul financiar al unității unde lu
crați sau la ghișeul C.E.C. din uni
tate un formular (pe care îl găsiți 
la oricare unitate C.E.C. sau la 
ghișeul C.E.C. din întreprindere)' 
prin care solicitați să vi se vireze 
la C.E.C.. lunar sau chenzinal, o 
anumită sumă de bani din .retribu
ția pe care o primiți. Suma con
simțită să fie depusă, la C.E.C. 
poate fi oricînd majorată sau mic
șorată după dorința dv. Totodată 
puteti oricînd să dispuneți anularea 
consimtămîntului dat, fără vreo 
motivare. întrucît depunerile la 
C.E.C. au caracter strict voluntar.

SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

SEYCHELLES

Excelenței Sale Domnului FRANCE ALBERT RENE
Președintele Republicii Seychelles

VICTORIA-MAHE
Cu prilejul sărbătoririi Zilei naționale a Republicii Seychelles, îmi este 

plăcut să vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire personală, iar poporului țării dumneavoastră noi succese pe calea pro
gresului și prosperității.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în urmă cu patru ani. Republica 
Seychelles, după mai bine de 160 
de ani de ștăoinire colonială, si-a 
proclamat independenta.

în virtutea prevederilor constitu
ției adoptate ulterior, poporul celor 
92 de insule situate în Oceanul In
dian s-a angajat în edificarea unei 
societăți libere progresiste. Actua
lul plan de dezvoltare economică a 
tării (1978—1981) pune accent pe 
modernizarea agriculturii, a servi
ciilor. Datorită condițiilor de climă 
foarte favorabile si frumuseții deo
sebite a peisajului, turismul con
stituie sectorul principal al econo
miei : de aceea sînt prevăzute o 
serie de măsuri privind extinderea

încheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe al Spaniei

Sîmbătă s-au încheiat la București 
convorbirile ministrului afacerilor 
externe, Ștefan Andrei, cu ministrul 
afacerilor externe al Spaniei. Marce
lino Oreja Aguirre. Au fost identifi
cate noi posibilități de extindere a 
raporturilor bilaterale între România 
si Spania, pe diverse planuri. De 
asemenea, s-au definit o serie de 
acțiuni în vederea adîncirii conlucră
rii româno-spaniole, cu precădere 
pentru buna pregătire, desfășurare si 
finalizare a reuniunii de la Madrid 
din toamna acestui an.

★
în aceeași zi, cei doi miniștri de 

externe au efectuat schimbul instru
mentelor de ratificare a Convenției 
dintre guvernele României și Spa
niei pentru evitarea dublei impuneri 
cu privire la impozitele pe venit și 
pe avere, semnat la 24 mai 1979 la 
Madrid.

Au participat Aurel Duma, minis
tru secretar de stat la Ministerul A- 
facerilor Externe, și Juan Duran Lo- 
riga, director general în Ministerul

Semnarea unor documente 
româno-cubaneze

Ministrul afacerilor externe, tova
rășul Ștefan Andrei, și ministrul re
lațiilor externe al Cubei, Isidoro 
MalmierCa Peoli, au semnat, simbă- 
tă, la București, Convenția intre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Cuba privind Asistența juridi
că în materie civilă familială și pe
nală. iar- tovarășul Vasile Bulucea, 
ministrul transporturilor și telecomu- 
nicațiilor, șl ministrul cubanez al re
lațiilor externe. Acordul intre gu
vernele celor două țări privind co

„Zilele culturii lublineze"
Simbătă s-au inaugurat la lași 

„Zilele culturii lublineze". manifes
tare înscrisă in cadrul relațiilor de 
prietenie și colaborare româno- 
polone, al legăturilor și schimburilor 
pe multiple planuri între județul 
Iași si voievodatul Lublin.

Cu acest prilej, la sala „Victoria" 
a fost vernisată o expoziție de artă 
plastică poloneză, iar la Casa cărții 
s-a deschis o amplă expoziție de 
carte poloneză.

La acest dublu vernisai au luat 
parte tovarășul Petru Enache, prim- 
secretar al comitetului județean de 
partid, reprezentanți ai organelor

VREMEA ÎN
Caracterizare generală : luna iulie 

se va încadra în limite normale atît 
termic, cit si pluviometric, fiind in 
general frumoasă. Ploile, care vor fi 
îndeosebi sub formă de aversă, se 
așteaptă în a doua parte a lunii, 
prima jumătate a lunii iulie fiind în 
general fără precipitații.

între 1 și 5 iulie : vreme în ge
neral. frumoasă. Cerul, mai mult se
nin noaptea și dimineața, va pre
zenta unele înnorări mai pronunțate 
în cursul după amiezelor, cînd vor 
cădea averse. izolate de ploaie. Vîn- 
tul va sufla slab pînă la moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10 și 20 de grade, iar cele ma
xime între 24 si 32 de grade, local 
mai ridicate.
• 6 si 10 iulie : vreme călduroa

să. Cerul va fi variabil, mai mult 
senin noaptea si dimineața. în zonele 
de deal si de munte, averse locale 
de ploaie în cursul după amiezelor. 
Vînt slab pînă la moderat. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
12 si 22 de grade, iar cele maxime 
între 24 și 33 de grade, izolat mai 
ridica th.
• 11 și 15 iulie : vreme frumoasă 

cu cerul mai mult senin noaptea si 
dimineața. Vint slab. Temperatura 
va înregistra o ușoară scădere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar maximele între 24 si 32 de 
grade.
• 16 și 20 iulie : vreme căldu

roasă, cerul va fi variabil, cu înno
rări mai pronunțate în vestul tării, 
precum și în zonele de deal și de 

activității în acest domeniu. în ve
derea diversificării economiei se 
întreprind în zona platoului conti
nental al arhipelagului prospecțiuni 
si forări pentru depistarea unor 
zăcăminte petrolifere.

Corespunzător politicii sale de 
prietenie si solidaritate cu tinerele 
state angajate ne calea dezvoltării 
de sine stătătoare, tara noastră în
treține cu Republica Seychelles re
lații de colaborare bazate pe stimă 
și respect reciproc. Cursul ascen
dent al acestor raporturi este în in
teresul ambelor țări si ponoare, 
precum și al cauzei păcii si pro
gresului in lume.

Afacerilor Externe al Spaniei, alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți Ion Goliat, am
basadorul României la Madrid, și 
Jose Carlos Gonzalez-Campo Dal-Re, 
ambasadorul Spaniei la București.

★
Ministrul afacerilor externe al Spa

niei a. oferit sîmbătă un dejun în 
onoarea ministrului român ai aface
rilor externe.

★
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala ministrul afacerilor exter
ne al Spaniei, Marcelino Oreja Agui
rre, care, la invitația ministrului a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, a făcut o vizită 
oficială in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Andrei, ministrul afacerilor externe, 
de Aurel Duma, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afaperilor Exter
ne, de alte persoane oficiale.

Erau prezenți ambasadorul Româ
niei la Madrid și ambasadorul Spa
niei la București. (Agerpres) 

laborarea și cooperarea în domeniul 
poștelor și telecomunicațiilor.

La solemnitate au participat tova
rășii Ion Ccterchi, ministrul justiți
ei. Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Nico- 
lae Iscrulescu, adjunct al procuroru
lui general al Republicii Socialiste 
România, altț: tpsmune oficiale ro
mâne și CVhăneze. \

A fost, prezent Humbffto ftujello, 
ambasadorul Cubei la București.

(Agerpres)

locale de partid și de stat, oameni de 
artă si ‘cultură. un numeros Dublic,

Au fost prezenți. de asemenea. 
Jerzy Kusiak, ambasadorul Poloniei 
la București, membri ai ambasadei, 
precum si o delegație de activiști de 
partid și. ' de stat din voievodatul 
Lublin, cchdusă de Wieslaw Slad- 
kowski, secretar al Comitetului voie-j 
vodal Lublin al Partidului Muncito
resc Unit Polonez.

Seara, pe scena Teatrului Național 
din Iași, un colectiv al Teatrului 
„Julisz Osterwa" din Lublin a pre
zentat spectacolul cu piesa „Steaua 
fără nume" de Mihail Sebastian.

(Agerpres)

LUNA IULIE
munte, unde local vor cădea oloi 
sub formă de aversă însoțite de 
descărcări electrice si intensificări 
de scurtă durată ale vîntului. în 
rest, ploi izolate. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprin
se între 11 si 21 de grade, iar cele 
maxime intre 23 si 32 de grade, 
izolat mai ridicate.

• 26 și 31 iulie : vreme căldu
roasă. dar în general instabilă. Cerul 
va fi temporar noros. în sudul tării 
si în zonele de deal si de munte vor 
cădea ploi sub formă de aversă în
soțite de descărcări electrice. în rest, 
ploi locale. Izolat grindină, vîntul 
va prezenta intensificări de scurtă 
durată. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 25 si 34 de grade.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30 

iunie, 1 și 2 iulie, tn țară: Vreme ră
coroasă la început, apoi în încălzire 
ușoară. Cerul va fi variabil. Vor că
dea averse locale de ploaie, mai frec
vente în nord-estul țării, în rest averse 
izolate. Vînt moderat. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, iar valorile maxime între 18 și 
28 grade, local mai ridicate la sfîrșitul 
intervalului Izolat, condiții de grindi
nă. In București: Vreme răcoroasă la 
început, apoi în încălzire ușoară. Ce
rul va fi schimbător, favorabil aversei 
de ploaie după amiaza. Vînt moderat. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 14 și 16 grade, iar valorile maxi
me între 25 și 28 de grade.

® DIRIJABIL GIGANT 
PENTRU TRANSPORTUL 
GAZELOR. Specialiștii din 
Kiev au construit un dirijabil 
pentru transportul gazelor, care 
poate deveni un concurent al 
marilor conducte de gaze, prin
cipalul mijloc de livrare spre 
consumatori a acestei materii 
prime energetice. Acest aparat 
de zbor, lung de aoroaoe 1.5 ki
lometri. poate dezvolta o viteză 
de pină la 100 kilometri ne oră.

® POLUAREA ÎN ARC
TICA. în cadrul unui congres, 
desfășurat la Helsinki, meteoro
logi din țările nordice au infor
mat că. in lunile de iarnă, aerul

poluat din regiunea Europei 
centrale circulă spre nordul con
tinentului. cu efecte orotund 
nocive. Datorită stabilității aeru
lui în timpul iernii, temperatu
rilor scăzute si nrecinitatiilor 
reduse, particulele poluante se 
mențin, săptămîni în șir. în at
mosferă.

• CULOAREA NEA
GRĂ PERFECTĂ. Instituția 
americană „National Bureau of 
Standards" a reușit să obțină 
culoarea cea mai neagră care 
s-a putut realiza pînă acum, ca
pabilă să absoarbă 99,5 la sută 
din lumină. Pentru a se aiunge 
la acest înalt grad de absorbție 
se tratează un amestec de ni-

chel-fosfor cu salpetru: prepa
ratul rezultat, care este întins 
pe suprafața corpurilor, „înghi
te" lumina si nu o mai reflectă 
aproape deloc.

• SUBMARIN DE 
CERCETARE. Centrul pentru 
cercetări maritime din Franța 
(C.N^E.X.O.) dispune în prezent 
de primul submarin fără echipai 
uman, condus de la distantă 
prin unde sonore. Submarinul 
măsoară 4 m în lungime si poate 
fi scufundat pină la 6 000 metri 
adîncime spre a cerceta fundul 
mărit identificînd, cu utilaje și 
instrumente speciale, bogățiile 
naturale. Un aparat de fotogra
fiat fixează la fiecare 5—10 se

cunde imagini pe peliculă. Sub
marinul explorează zilnic o fișie 
de 50 ' km lungime și 7 metri 
lățime.

® FORĂRI LA 10 KM 
ADÎNCIME. în peninsula 
Kola, geologii sovietici. care 
efectuează forări Ia mare adîh- 
cime în scopuri de cercetare, au 
atins adincimea record de 10 
km. Ei au stabiliț că roca ex
trasă are o vechime de pînă la 
două miliarde ani. La adîncimi 
de 7—8 km s-au descoperit în 
straturile fierbinți soluții lichide 
si gaze.

• NUTREȚ DIN DE
ȘEURI DE HÎRTIE. La In- 
stitutul pentru tehnologie chi
mică din Fraga a fost elaborată 
o metodă de producere a nutre
țurilor din maculatură. Macula
tura este supusă mai întii unui 
proces de hidroliză, în urma că
ruia rezultă o soluție din care 
se extrage etanol, precum și 
drojdie. folosită ca nutreț in 
creșterea vitelor.

• TEZAUR DE ARTĂ. 
La Toulouse s-a redeschis par
țial, după patru ani de restau
rare, Muzeul de sculptură me

dievală, „Le Musde des Au
gustins", al ioilea !n lume pro
filat in acest iomeniu. Tot aici 
se află si > rolectie de oictură. 
unde pot fi admirate lucrări 
semnate de Murillo, Van Dyck 
și Rubens. Alte săli ale muzeu
lui, în, care vor fi expuse sculp
turi din perioada romană • și co
lecții de pictură din secolele 
XIV—XVI, vor fi deschise pu
blicului în vara anului 1981.

o VIOARĂ SILEN
ȚIOASĂ. ° nouă invenție
care foarte probabil se va bucu
ra de un mare răsunet : o vioa
ra silențioasă, destinată mai a- 
les tinerilor care vor să învețe 
să cînte la acest instrument. 
Exersatul la vioară al unui în
cepător se știe că-i deranjează pe

cei din jur, maî ales cînd se 
desfășoară într-un bloc modern, 
cu multi locatari. Instrumentul 
silențios .se aseamănă întru to
tul cu viorile clasice, cu simpla 
deosebire că e insonorizat' cu 
cauciuc. Elevul îsi poate urmări 
evoluțiile la instrument prin- 
tr-un fel de stetoscop care îl 
pune tn legătură cu coardele. 
Bineînțeles că o realizare si mai 
îmbucurătoare decît vioara si
lențioasă ar fi. de pildă, pianul, 
trombonul sau instrumentele de 
suflat insonorizate !

• UN NOU SEDIU 
AL PARLAMENTULUI 
AUSTRALIAN. La Canberra 
va fi construit, pînă țn anul 1988, 
un nou sediu al Parlamentului

Australiei. Proiectul, elaborat de 
arhitectul australian Richard 
Thorpe, va costa aproximativ 
150 milioane dolari. Noul sediu 
al Parlamentului se va înfățișa 
ca un complex imens, amintind 
de două bumeranguri uriașe.

® DESCOPERIRE AR
TISTICĂ. La Harkov 
descoperit o variantă a ce
lebrului tablou „Sfintul Jero- 
nimus", operă a pictorului ger
man din secolul XVIII Balthasar 
Denner. Tabloul a ajuns la mu
zeul din Harkov dintr-o colec
ție particulară. O analiză minu
țioasă efectuată cu ajutorul ra
zelor ultraviolete și roentgen, a 
permis descoperirea semnăturii 
artistului — acoperită de vopse
le in timpul restaurărilor.



O contribuție marcantă la întărirea 
prieteniei și colaborării dintre România 

și Republica Democrată Germană
Bunele relații dintre România șl 

Republica Democrată Germană vor 
fi ridicate pe o treaptă nouă, supe
rioară. în care colaborarea va deveni 
mai strînsă. mai rodnică. Aceasta este 
concluzia esențială a vizitei oficiale 
de prietenie pe care, la invitația 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român și Consiliului de Stat 
a! Republicii Socialiste România, a 
tovarășului Nieolae Ceaușescu, a efec
tuat-o in țara noastră delegația de 
partid și de stat a Republicii Demo
crate Germane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, Eveniment istoric 
în cronica colaborării dintre parti
dele, statele și popoarele noastre, 
această vizită, convorbirile la nivel 
înalt pe care le-a prilejuit se înscriu 
ca o contribuție importantă Ia întă
rirea prieteniei și colaborării dintre 
România și R.D.G., la promovarea 
cauzei generale a destinderii și secu
rității, a păcii și socialismului.

Cu adincă satisfacție s-a putut con
stata, cu acest prilej, că . relațiile 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Unit din Germania, 
dirit -e România și Republica Demo
crată Germană — stimulate de co
munitatea orînduirii sociale, de as
pirații și țeluri, clădite trainic pe 
temelia principiilor independenței 
și suveranității, 
egalității in drep
turi, respectului 
reciproc, întraju
torării tovărășești
— au cunoscut o 
puternică si con
tinuă dezvoltare, 
au căpătat un 
conținut tot mai 
bogat. Un rol de
terminant in a- 
ceastă privință 
au avut — așa cum se știe — 
întîlnirile și convorbirile dintre to
varășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, care, de fiecare dată, au 
deschis noi perspective colaborării 
prietenești multilaterale dintre cele 
două partide și state, in deplină con
cordantă cu cerințele construcției 
socialiste, ale întăririi unității țărilor 
socialiste, ale cauzei destinderii, 
securității și colaborării In Europa și 
In întreaga lume.

Stadiul înalt al raporturilor reci
proce, dorința comună de a le da 
dimensiuni- și mai ample și-au găsit 
pregrumte reflectări prin întreaga 
desfășurare a vizitei, prin bilanțul 
ei rodnic. Vizitele efectuate la dife
rite obiective economice, sociale si 
culturale au oferit oaspeților posibi
litatea de a cunoaște nemijlocit reali
zările remarcabile obținute de po
porul nostru în construcția socialistă
— pentru care au avut cuvinte de 
înaltă apreciere. Așa cum este știut 
și cum s-a relevat In cursul -"izitei. 
cu aceeași vie simpatie și satisfacție 
urmăresc oaîrtenn -ftltrucii .din tara 
noastră. fuccfsele pe care le obțin in 
dezwrriarea si înflorirea tării lor to- 

■Văiășii de idealuri si de luptă din 
Republica Democrată Germană.

Un moment memorabil, crin sem
nificațiile sale profunde, l-a consti
tuit solemnitatea în cadrul căreia 
tovarășul Erich Honecker a înmînat 
tovarășului Nicolae Ceaușescu Ordi
nul „KarI Marx". conferit cu prilejul 
celei de-a 60-a aniversări a zilei sale 
de naștere și a peste 45 ani de activi
tate revoluționară, ca o recunoaștere 
a, meritelor sale excepționale în opera 
de transformare socialistă a României 
și ridicare a prestigiului <:i interna
tional. in dezvoltarea relațiilor din
tre România și R.D.G., in lupta pen
tru marea cauză a socialismului, pă
cii și înțelegerii între popoare. Te
legramele și mesajele de felici
tare care sosesc din întreaga țară pe 
adresa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în legătură cu înmînarea acestei 
înalte distincții ce poartă numele în
temeietorului socialismului științific 
dau glas sentimentelor de satisfacție 
și legitimă mindrie patriotică a în
tregului nostru popor față de recu
noașterea internațională tot mai lar
gă a meritelor secretarului general 
al partidului, datorită activității că
ruia cei 15 ani de la Congresul al 
IX-lea au devenit perioada cea mai 
rodnică din istoria patriei, atît oe 
planul realizărilor în folosul poporu
lui român, cit și al afirmării ei pe 
arena mondială ca factor activ al pă
cii și progresului.

Concluziile noului dialog la nivel 
Înalt și-au găsit expresie în 
„Declarația comună", semnată de to

varășii Nicolae Ceaușescu șl Erich 
Honecker, document care, in spiritul 
Tratatului de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală din 1972, confir- 
mînd și dezvoltînd orientările De
clarației comune' din 1977, stabilește 
un amplu si fecund program de 
extindere si amplificare a rela
țiilor reciproce dintre cele două 
țări pe toate planurile — politic, e- 
conomic, tehnico-știiritific și cultu
ral și în alte domenii, corespunzător 
cerințelor actuale și de perspectivă.

Ca expresie a caracterului de lu
cru al vizitei au fost semnate un șir 
de acorduri, protocoale si programe 
menite să concretizeze modalitățile 
de colaborare convenite, să le spo
rească eficiența, ansamblul documen
telor încheiate cu acest prilej des- 
chizînd noi și ample perspective con
lucrării pe toate planurile între 
partidele și țările noastre. „Sînt în
credințat. dragă tovarășe Honecker, 
— a subliniat tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU în cuvîntarea la mitin
gul prieteniei — că transpunerea in 
viață a documentelor și acordurilor 
stabilite va asigura ridicarea pe o 
treaptă nouă, superioară, a colaboră
rii și conlucrării multilaterale dintre 
țările, popoarele și partidele noastre, 
ceea ce va contribui la accelerarea

Convorbirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker: bilanț fructuos, în folosul celor 
două țări și popoare, al cauzei socialismului și păcii

construcției socialiste In cele două 
țări, la creșterea bunăstării mate
riale și spirituale a celor două po
poare, slujind, în același timp, cau
zei generale a socialismului, pro
gresului și păcii in întreaga lume".

La rîndul său, tovarășul ERICH 
HONECKER a declarat : „Putem 
constata cu satisfacție că convorbirile 
noastre cu prietenul și tovarășul nostru 
Nicolae Ceaușescu, secretarul general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, purtătorul Ordinului „KarI 
Marx". cel mai înalt ordin al Repu
blicii Democrate Germane, ș-au des
fășurat intr-o atmosferă de priete
nie, înțelegere reciprocă și au dus 
la rezultate bune".

Pomindu-se de la rolul hotărîtor 
pe care-1 are colaborarea strînsă din
tre P.C.R. și P.S.U.G. pentru dezvol
tarea multilaterală a relațiilor dintre 
cele două tari și popoare șl apre- 
ciindu-se pozitiv realizările obținute 
pină acum, in cursul convorbirilor 
s-a exprimat voința comună de a 
întări pe mai departe conlucrarea 
dintre cele două partide, de a inten
sifica și mai mult contactele pe linie 
de partid și ale organizațiilor obștești, 
schimburile de experiență în con-' 
strucția socialistă, de a promova larg 
schimburile de păreri, consultarea 
privind dezvoltarea relațiilor recipro
ce. ca și în problemele internaționala 
actuale.

Cu deosebită satisfacție a fost re
levată in cursul convorbirilor am
ploarea deosebită pe care o au re
lațiile pe plan economic, R.D.G. ocu- 
pind în prezent locul al treilea în 
comerțul exterior al României. In 
actualul cincinal au fost nu numai 
realizate, dar și depășite prevederile 
în ce privește schimburile comerciale; 
s-au dezvoltat considerabil coopera
rea și specializarea în domenii im
portante, cum sint' construcțiile de 
mașini-unelte. electronica și electro
tehnica, mecanica fină și optica, chi
mia, metalurgia și altele. Avindu-se 
în vedere potențialul economic în 
continuă creștere al celor două țări, 
posibilitățile pe care le generează 
pentru lărgirea relațiilor economice 
reciproc avantajoase, in cursul vizi
tei s-a hotărit ca in perioada 
1981—1985 schimburile de mărfuri să 
crească cu peste 40 la sută fată de 
volumul mare din actualul cincinal, 
să se amplifice cooperarea și specia
lizarea în producție, astfel ca pon
derea produselor rezultate din acțiuni 
de cooperare și specializare să ajun
gă la o treime din totalul” schimburi
lor. încheierea protocolului privind 
rezultatele coordonării planurilor de 
dezvoltare a economiilor celor două 
țâri constituie o bază bună pentru

atingerea acestor obiective. Totodată, 
în cursul convorbirilor s-a hotărit să 
se intensifice colaborarea și coopera
rea în domeniile științei și tehnicii, 
al învățămintului și culturii.

Schimbul de păreri cu privire la 
problemele vieții internaționale a pus 
în evidență caracterul deosebit de 
complex și de contradictoriu al si
tuației create pe arena mondială, 
caracterizată printr-o puternică ac
centuare a încordării Internaționale, 
în cursul vizitei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a apreciat că datorită opo
ziției popoarelor față de acest curs 
primejdios a fost depășit nivelul cel 
mai înalt al încordării și s-a produs 
o oarecare atenuare a acesteia, deși 
continuă să se mențină încă pericole 
serioase. Concluzia profund mobiliza
toare a acestei aprecieri realiste și 
lucide este că, în împrejurările ac
tuale, cea mai înaltă îndatorire a po
poarelor, a forțelor înaintate de pre
tutindeni este aceea de a acționa șl 
mai ferm pentru oprirea agravării 
încordării, pentru reluarea și conti
nuarea cursului spre destindere, în
țelegere și colaborare pașnică între 
state.

Ca țări europene. România și Re
publica Democrată Germană sînt vi- 

■tal interesate în 
promovarea cau
zei securității și 
cooperării pe con
tinentul nostru, se 
pronunță in acest 
sens pentru pre
gătirea temeinică 
a reuniunii de la 
Madrid. menită 
să dea un pu
ternic imnuls rea
lizării integrale, 

ca un tot unitar, a Actului final 
de la Helsinki si. in primul rînd, 
adoptării unor măsuri practice de 
dezangajare militară si dezarma
re. România și R.D.G. consideră că 
pentru inițierea și desfășurarea unor 
acțiuni în această direcție o bază 
bună oferă propunerile cuprinse în 
recenta Declarație a statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia. 
Pentru a nu stimula escaladarea 
înarmărilor în Europa — și așa su- 
praînarmată — se impune anularea 
sau cel puțin amînarea hotărîrii 
N.A.T.O. privind amplasarea de noi 
rachete nucleara pe continent, în ge
nere, începerea de tratative pentru 
reducerea și înlăturarea rachetelor 
de o parte si de alta.

Imperativul unor măsuri urgente 
de dezarmare generală, si In primul 
rind de dezarmare nucleară : necesi
tatea reglementării ne căi notitice. 
prin tratative, a problemelor litigioa
se din diferite zone ale lumii : ce
rința încheierii cu rezultate pozitive 
a sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată edificării 
noii ordini economice mondiale : 
reafirmarea sprijinului si solidarității 
consecvente cu lupta nonoarelor 
Asiei. Africii. Amec-icil Latine împo
triva imperialismului, colonialismu
lui si neocolonialismului. pentru in
dependentă națională si progres 
social — sînt alte aspecte imnortante 
ale actualității internaționale abordate 
In cadrul dialogului la nivel înalt.

Convorbirile au dat expresie hotă
rîrii P.C.R. și P.S.U.G. de a contri
bui la întărirea unității și colabo
rării partidelor comuniste și munci
torești, potrivit principiilor egalită
ții, respectului reciproc și neameste
cului în treburile interne, stabilite In 
documentul Conferinței de la Berlin.

Animate de țelurile păcii scumpe 
popoarelor lor, România și R.D.G. au 
afirmat cu tărie — așa cum se arată 
în Declarația comună — hotărirea 
lor de a conlucra pe arena interna
țională între ele, precum și cu cele
lalte țări socialiste, cu toate țările 
pentru realizarea destinderii, înțele
gerii și colaborării internaționale.

Comuniștii. întregul popor român 
salută cu bucurie și profundă satis
facție rezultatele fructuoase ale vi
zitei delegației de partid și de stat 
a Republicii Democrate Germane, 
care, înserjindu-se ferm în direcția 
dezvoltării relațiilor României cu 
toate țările socialiste, va contribui 
considerabil la adincirea prieteniei și 
conlucrării dintre cele două țări și 
partide, la cauza generală a socialis
mului, la eforturile pentru întărirea 
păcii in lumea întreagă.

Ion FÎNTtNAJRU

| Adunarea Națională 
a Gabonului a ratificat 
Tratatul de prietenie 

și cooperare cu România 
LIBREVILLE 28 (Agerpres). — 

Adunarea Națională a Republicii Ga- 
boneze a ratificat Tratatul de priete
nie și cooperare intre Republica So
cialistă România și Republica Gabo- 
neză, semnat la Libreville in cursul 
vizitei oficiale de prietenie a pre
ședintelui României, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu. Au fost 
ratificate, totodată, o serie de alte do
cumente bilaterale semnate cu același 
prilej.

Primul ministru al Israelului 
a primit pe ambasadorul 

României
TEL AVIV 28 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Israelului, Menahem 
Begin, l-a primit pe ambasadorul 
Republicii Socialiste România in Is
rael, Constantin Vasiliu, în legă
tură cu începerea misiunii sale în 
această tară.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise premierului israelian 
un salut cordial, împreună cu cele 
mai bune urări de prosperitate șl 
pace pentru poporul israelian.

Premierul Menahem Begin a mul
țumit și a rugat să se transmită pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu salutul 
său cordial și ceie mai bune urări de 
fericire personală. El a evocat cu plă
cere întîlnirile și convorbirile avute 
cu președintele României, a cărui 
personalitate politică puternică este 
mult respectată și prețuită pentru 
marea contribuție pe care o aduce la 
soluționarea negociată a problemelor 
conflictuale.

în cursul convorbirii au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
raporturilor bilaterale, în interesul 
celor două popoare, al cauzei păcii și 
colaborării internaționale.

Fermă condamnare 
a acțiunilor agresive 

ale R.S.A. în Angola O rezoluție a Consiliului 
de Securitate al O.N.U.

NAȚIUNILE UNITE 28 (Ager
pres). —■ Consiliul de Securitate a 
adoptat o rezoluție care condamnă 
regimul rasist din Africa de Sud pen
tru agresiunile sale armate, „preme
ditate și prelungite", în Angola.

Rezoluția condamnă, de asemenea, 
utilizarea de către autoritățile de la 
Pretoria a teritoriului Namibiei pen
tru lansarea de atacuri împotriva 
Angolei, cerînd retragerea imediată 
a forțelor sud-africane aflate în An
gola și despăgubirea acestei'țări pen
tru pierderile umane și materiale su
ferite în urma atacurilor amintite.

Africa de Sud este avertizată că, în 
caz de repetare a unor asemenea 
acte, Consiliul de Securitate va pre
coniza aplicarea de sancțiuni inter
naționale obligatorii împotriva sa.
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PENTRU O ZONĂ DENUCLEARIZATA IN NORDUL EUROPEI. La 
Oslo au luat sfirșit lucrările unei consfătuiri a partidelor comuniste din 
Danemarca, Norvegia, Finlanda și Partidul de stingă — Comuniștii din 
Suedia Pârtieipanții au adoptat o declarație, care subliniază necesitatea 
organizării unei mișcări de masă pentru pace și destindere în nordul 
Europei, Este evidențiată necesitatea creării unei zone denuclearizate in 
această parte a continentului, a anulării hotărîrii N.A.T.O. de amplasare 
o noi arme racheto-nucleare în Europa. Totodată, a fost adresată che
marea ca socialiștii, social-democrații, alte partide politice, organizațiile 
sindicale, toate forțele iubitoare de pace din țările participante la consfă
tuire să sprijine acțiunile în direcția asigurării păcii.

de președinte al Uniunii medicale 
balcanice și secretar general al Ali
anței medicale mediteraneene, care 
a fost desemnat membru titular al 
Uniunii Asociațiilor Internaționale.

LUCRĂRILE PLENAREI C.C. AL 
P. C. ITALIAN s-au încheiat la 
Roma. A luat cuvintul Enrico Ber
ii nguer, secretar general al P.C.I., 
care s-a referit la politica internă 
și externă a tării, la relațiile dintre 
partidele politice ale stingii italiene.

„Largi perspective pentru dezvoltarea raporturilor 
de conlucrare multilaterală dintre România și R. D. Germană"

BERLIN 28 (Agerpres). — Ziarele 
apărute simbătâ in Republica De
mocrată Germană, posturile de ra
dio și televiziune au continuat să 
informeze pe larg despre vizita de 
prietenie efectuată în România de 
delegația de partid si de stat a 
R.D. Germane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
C.C. al P.S.U.G.. președintele Consi
liului de Stat. despre rezultatele 
rodnice ale acestei vizite.

..Wejies Deutschland" a apărut cu 
titlul generic „Semnarea Declar’a- 
ției comune — Erich Honecker si 
Nicolae Ceausescu la marele miting 
de la București". Ziarul consacră 
patru pagini ultimei zile a vizitei 
delegației din R.D.G. în România. Pe 
prima pagină este inserat textul De
clarației comune. subliniindu-se : 
„Prin semnarea Declarației comune 
Si printr-un impunător miting al 
prieteniei, vineri a luat sfirșit vizita 
oficială de prietenie de trei zile a 
delegației de partid si de stat a 
R.D.G. in' Republica Socialistă Româ
nia. Nicolae Ceausescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și Erich Honecker. secretar 
general al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., au relevat, in cuvântările 
rostite la marele miting al prieteniei 
de la Pa’atnl Republicii din București, 
că Declarația comună semnată de ei 
reprezintă baza pentru o nouă dez
voltare a colaborării viitoare a celor 
două tari" Tn interiorul ziarului este 
publicat Comunicatul Drivind vizita 
oficială de prietenie. Tot ne nrima 
pagină, organul C.C. al P.S.U.G. In
formează despre ultimele momente 
semnificative ale vizitei. între care

marele miting al prieteniei si cere
monia semnării documentelor ofici
ale comune.

„Cordialitate si prietenie pentru 
oaspeți la Brasov", i.înțilnire cu 
muncitorii întreprinderii de rul
menți și Eabricii de tractoare" — 
sint titlurile sub care același ziar re
latează pe larg vizita delegației 
R.D.G. la Brașov, primirea caldă re
zervată de populația orașului, apre-

Comentariile presei 
din R.D. Germană

dertle oaspeților despre calitatea 
produselor celor două întreprinderi 
vizitate și urările de noi succese, 
transmise de tovarășul Erich Honec
ker oamenilor muncii din aceste în
treprinderi. Ziarul publică textul 
cuvîntărilor celor doi șefi de partid 
și de stat la marele miting, cuvin- 
tarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
fiind inserată sub titlul „Colabora
rea noastră se va extinde in toate 
domeniile", iar cea a tovarășului 
Erich Honecker sub titlul „O pace 
durabilă este si rămine un ideal ico- 
munist".

„Berliner Zeitung" publică, sub 
titlul „Declarația comună a fost 
semnată intr-un cadru festiv la 
București", textul Declarației și tex
tul Comunicatului, relevind că la 
marele miting din Sala Palatului Re
publicii cei doi conducători de 
partid și de stat s-au pronunțat „cu 
fermitate pentru adincirea si dezvol
tarea în continuare a colaborării

multilaterale dintre partidele ti po
poarele celor două state".

,.Berliner Zeitung" reproduce In
tegral cuvîntările tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker. Ziarul 
redă cuvintarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu sub titlul „O nouă treaptă 
a colaborării", iar pe cea a tovarășu
lui Erich Honecker sub titlul „Ne 
unesc aceleași interese și țeluri".

„Colaborarea dintre R.D.G. și 
Republica Socialistă România va fi 
adîncită pe multiple planuri" — este 
titlul primei pagini a ziarului 
„Bauem-Echo".

„Der Morgen", sub titlul „Docu
mente tn spiritul alianței", subliniază 
faptul că relațiile de prietenie dintre 
cele două state se extind.

„Adincirea prieteniei frățești dintre 
R.D. Germană și Republica Socialistă 
Romania și consolidarea colaborării 
multilaterale" »ste titlul «ub care 
inserează „Neue leit" -elatările de 
pe prima jagină, n imp :e .Natio
nal Zeitung" jublică in irticol sub 
titlul „Declarația comună i ’ost <em- 
nată : Mitingul cu Erich Honecker și 
Nicolae Ceaușescu".

Ziarul tineretului, „lunge Welt", 
consacră întreaga pagină întii relată
rilor și fotografiilor referitoare la 
vizita de prietenie a delegației de 
partid și de stat a R.D.G. in Româ
nia și publică un articol sub titlul 
„Relațiile celor două popoare vor fi 
adincite", .

Posturile de radio și televiziune au 
rezervat spații largi știrilor și repor
tajelor privind semnarea documen
telor, mitingul de la București, vizi
tarea celor două întreprinderi de la 
Brașov, ceremonia plecării delegației 
R.D.G. de pe aeroportul Otopeni.

CONVORBIRI ECONOMICE RO- 
MANO-ALBANEZE. La Tirana au 
avut loc convorbiri între Ion Sto- 
ian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării econo
mice internaționale al tării noas
tre, și Marko Xega. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior al 
R.P.S. Albania. Au fost discutate 
probleme privind stadiul actual al 
schimburilor economice pe anul 
1980, precum și perspectivele lor 
pe perioada 1981—1985. Ion Stoian 
a fost primit de Nedin Hodja, mi
nistrul comerțului exterior al tării- 
gazdă, cu care a avut un schimb 
de păreri privind dezvoltarea rela
țiilor comerciale romăno-albaneze. 
La convorbiri a participat Aldea 
Militaru, ambasadorul României la 
Tirana.

state occidentale industrializate, 
șeful guvernului canadian a arătat 
că țara sa nu are intenția „să se 
plaseze în tabăra celor puternici" 
și a apreciat că țări de talie mij
locie, ca Suedia sau Norvegia, 
„aduc o contribuție importantă pa 
arena internațională".

O PLENARA A C.C. AL P. C. 
FRANCEZ s-a desfășurat la Paris. 
Georges Marchais, secretar generai 
al partidului, a prezentat un raport 
privind situația politică, economică 
și socială din Franța.

TN VEDEREA ÎNFĂPTUIRII RE
FORMEI AGRARE ÎN PERU, gu
vernul a distribuit încă 2 500 000 
hectare de teren in departamentul 
Puna.

UN NOU IMN NATIONAL, in 
locul „God Save the Queen" (imnul 
național britanic), are Canada. 
„O, Canada" — aprobat de parla
mentul canadian, la propunerea 
guvernului lui Pierre Elliott Tru
deau — a fost interpretat 
prima dată 
100 de ani, 
vreme la 
după imnul

pentru 
la Quebec, in urmă cu 
fiind utilizat in ultima 

ceremoniile oficiale 
britanic.

COMUNICATUL COMUN AN- 
GOLEZO-CONGOLEZ dat publici
tății la încheierea vizitei președin
telui M.P.L.A. — Partidul Muncii, 
președintele R. P. Angola. Jose 
Eduardo dos Santos, în R. P. Congo 
exprimă dorința celor două țări de 
a dinamiza cooperarea bilaterală, de 
a întări legăturile prin semnarea 
unui program de cooperare între 
partidele de guvernămînt din ce.lh 
două țări. Comunicatul condamnă 
cu tărie actele de agresiune comise 
de regimul rasist sud-african împo
triva Angolei și țărilor din „prima 
linie".

VIZITA ÎN SUEDIA A PRE
MIERULUI CANADIAN. Primul 
ministru al Canadei, Pierre Elliott 
Trudeau, aflat în vizită la Stock
holm, a avut întrevederi cu condu
cătorii suedezi, cu care a făcut un 
schimb de păreri asupra situației 
internaționale actuale. Referindu- 
se la recenta reuniune la nivel 
înalt de la Veneția a principalelor

DEFICITUL COMERCIAL AL 
STATELOR UNITE s-a dublat în 
luna mai. fată de cel din luna pre
cedentă. în urma reducerii cu 4,3 
la sută a exporturilor si a creșterii, 
în același timp, cu 6,4 la sută a im
porturilor. a anuntat Departamen
tul comerțului al S.U.A.

GUVERNUL KENVE1 A ACCEP
TAT SĂ EXTINDĂ ACCESUL 
FORȚELOR AMERICANE la facili
tățile militare kenyene în schimbul 
unui ajutor militar si economic, 
a anunțat Departamentul de Stat 
al S.U.A. Un acord de principiu in 
acest sens a fost semnat la Nairobi 
intre guvernele celor două țări 
a precizat purtătorul dtp 
departamentului, care a 
detaliile acordului urJ* 
definitivate in cadrul u 
biri ulterioare.

al 
că 
fie

• t 
să 
mvor-

UN FORUM MONDIAL AL OR
GANIZAȚIILOR NEGUVERNA
MENTALE. care s-a ținut sub 
tronajul reaelui Baudouin. 
avut loc la Bruxelles. Din 
noastră a participat prof.
M. Popescu-Buzeu. in calitate

pa- 
a 

țara 
dr.

ACCIDENT DE AVIAȚIE. Un 
avion „D.C.-9" apartinînd compa
niei italiene „Itavia", avînd 81 de 
persoane la bord, s-a prăbușit vi
neri seara în Marea Tireniană — 
s-a anuntat oficial la Roma. Nu au 
existat supraviețuitori. Experții 
consideră că avionul s-a prăbușit ca 
urmare a unei explozii.

APEL LA UNITATEA FORȚELOR DEMOCRATICE DIN AMERICA 
LATINĂ. La Ciudad de Mexico a luat sfirșit reuniunea unor partide so
cialiste din America Latină, la care au participat reprezentanți ai socia
liștilor din Mexic. Peru, Costa Rica, Ecuador. Chile. Venezuela și Uruguay. 
Reuniunea a lansat un apel la unitatea forțelor democratice din regiune. 
Au fost adoptate o serie de rezoluții de solidaritate cu lupta forțelor de
mocratice din America Latină și s-a anunțat crearea unui centru de in
formații socialist cu sediul la Ciudad de Mexico.

Turcia și Grecia vor continua dialogul
în vederea soluționării contenciosului dintre cele două țări
ANKARA 28 (Agerpres). — Minis

trul afacerilor externe al Greciei, 
Constantin Mitsotakis, a încheiat, la 
Ankara, convorbirile cu omologu] său 
turc. Hayrettin Erkmen. In urma 
convorbirilor, s-a hotărit „continuarea 
dialogului la nivel politic in vederea 
găsirii unei • soluții juste în conten
ciosul turt»-grec“. De asemenea, cel 
doi miniștri de externe au convenit

Creta)

ca ambele țări să se abțină în viitor 
de la acțiuni care ar putea afecta 
relațiile bilaterale.

Intr-o declarație făcută presei, 
ministrul de externe al Greciei a 
apreciat discuțiile de la Ankara ca 
fiind „foarte utile". El a relevat, 
asemenea, „necesitatea 
restabili climatul de prietenie și 
credere dintre cele două țări".

La rîndul său, ministrul turc de 
terne a declarat că „problemele din
tre cele două țări nu trebuie rezol
vate prin folosirea forței, nici prin 
presiuni din partea altor țări". In le
gătură cu problema cipriotă, șeful 
diplomației turce a spus că în ca
drul convorbirilor s-a realizat o 
identitate de păreri asupra reluării 
negocierilor dintre cele două comu
nități din insulă.
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de 
se 

in-
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CORESPONDENTA 
DIN ATENA

MEDIIERANA-SĂ DEVINĂ 0 MARE A PĂCII
Șl ÎNȚELEGERII ÎNTRE POPOARE

Concluziile reuniunii internaționale de la Iraklion 
(insula

Orașul Iraklion. capitala politico- 
administrativă a insulei Creta, leagăn 
al unor străvechi civilizații si impor
tant punct strategic. al MediteraneL 
a găzduit zilele acestea o conferință 
internațională consacrată luptei con
tra prezentei tezelor militare străine 
din Mediterana. La conferință, or
ganizată din inițiativa Comitetului 
grec pentru destindere si pace si a 
Comitetului paneienic de luptă con
tra tezelor militare străine, au luat 
parte delegați din diferite țări medi
teraneene si balcanice. între care si 
România.

Dincolo de convingerile politice si 
filozofice diferite, de țările cărora 
aparțin, oarticipantii la conferință au 
fost unanimi în a condamna creșterea 
continuă a cursei înarmărilor, care 
pune tot mai mulț în pericol uma
nitatea. ducind. în același timp, la 
irosirea a imense 
resurse materiale. 
„Dreptul la viață
— declara Tasses 
Egolfopoulos, vi
cepreședinte al
Comitetului grec pentru destindere și 
pace — este dreptul cel mai funda
mentai *1 omului, fără de care nu 
este posibilă nici existenta si nici 
exercitarea celorlalte drepturi ale 
sale. Tocmai de aceea sarcina noastră 
centrală este de a apăra pacea, de a 
lupta contra înarmărilor, pentru dez
armare".

„Pentru ee aare umanitatea trebuie 
să trăiască în permanentă sub acest 
pericol pe care ii reprezintă armele, 
pentru ce trebuie să fim amenințați 
continuu de această sabie a iui Da
mocles ?“ — se Întreba la rindul său 
delegatul turc Nigazi Dalgongi. „Noi 
avem o armă mult mal puternică 
decit toate armele existente — re
marca și deputatul cipriot Fidias Pa- 
raskeraidis. Și aceasta este arma 
prieteniei și înțelegerii intre popoare, 
arma păcii si colaborării".

tn intervențiile făcute în cadrul 
conferinței, majoritatea deleaatilor a 
evidențiat marele pericol ne care îl 
reprezintă pentru popoarele din 
această zonă si in general pentru pa
cea lumii prezenta tezelor militare 
si a flotelor militare străine in Me- 
iiterana — expresie iirectă a cursei 
alarmărilor. ,Bazele siilitare străine
— declara generalul Ghiorghios 
Koumanakos, președintele Comitetu
lui oanelenic le luptă pentru lesfiin- 
;area tezelor — ,'ePrezinlâ. oriunde 
s-ar afla in lume, nu instrument ii 
politicii de forță, un factor ie neîn
credere si insecuritate. Prezenta ba
zelor si a trupelor militare străine 
aduce, in același timp, atingerea su
veranității și independentei națio
nale a statelor pe teritoriul cărora se 
află, constituind o frină in calea dez
voltării lor economice si conditionin- 
du-le opțiunile lor politice".

tn acest sens, reprezentanți a di
ferite țări mediteraneene au prezen
tat aspecte concrete ale efectelor ne-

gative pe care prezenta bazelor mi
litare străine o are asupra respecti
velor state, evidențiind necesitatea 
lichidării lor cit mal grabnice. 
„Exemplul pe care I-a dat tara mea, 
desfiintmd bazele străine — spunea 
reprezentantul Maltei. Anthony Bal- 
dachino — poate si trebuie să fie ur
mat de toate țările mediteraneene. 
Mediterana trebuie să devină o mare 
a păcii si înțelegerii intre toate țările 
riverane, fără baze militare si fără 
flote militare străine".

Prezenta bazelor militare străine 
constituie nu numai un pericol pen
tru tarile din zonă, dar si o piedică 
in calea rezolvării multiplelor pro
bleme si stări conflictuale existente 
aici. „Toate problemele litigioase din 
regiune, indiferent cit de complicate 
sint acestea — arăta delegatul egip
tean Khalem Mohieldin — pot si tre

buie să-și găseas
că rezolvarea nu 
Pe calea forței, ei 
a tratativelor di
recte dintre sta- 
tele interesate, pe 

baza respectării Independenței și su
veranității naționale a fiecărui stat".

Avind în vedere legătura strînsă 
care există între securitatea conti
nentului european si cea a Medite- 
ranei. nu putini vorbitori s-au refe
rit la importanta apropiatei reuniuni 
general-europene de la Madrid, a În
cheierii acesteia cu rezultate pozitive. 
„Trebuie sâ acționăm in asa fel — 
declara delegatul italian Enzo Maggi 
— ea reuniunea de la Madrid să 
adopte măsuri concrete de dezanga
jare militară si de creștere a încre
derii intre statele continentului".

Cu mult Interes au fost urmărite de 
către partictoantii Ia reuniune, con
cepția si acțiunile de oolitică externă 
ale președintelui Nicolae Ceausescu, 
îndreptate spre făurirea unul sistem 
trainic de securitate europeană, spre 
înfăptuirea dezarmării, și in primul 
rind a dezarmării nucleare, spre in
tensificarea colaborării cu statele 
din Balcani și Mediterana. cu cele
lalte state ale .lumii, prezentate de 
reprezentantul Consiliului Național 
pentru Apărarea Păcii din România.

Evidențiind preocuparea pentru 
actuala tncordare din viata Interna
țională. pentru creșterea continuă a 
cursei înarmărilor din Eurona si din 
Mediterana. Iocumentul adoptat In 
cadrul conferinței jubliniazâ. srintre 
altele, moortanca oe care > oreztntă 
desființarea .uturor >a.zelor nllitare 
din .-egiune. retragerea .lavelor mi
litare străine si. to crimul rind. * ce
lor purtătoare de irme nucleare din 
Mediterana. rezolvarea tuturor con
flictelor existente orin mijloace nas- 
nice. fără a se recurge la forță si ia 
amenințarea cu forța, resoectindu-se 
independenta si suveranitatea tuturor 
statelor, precum si Integritatea lor te
ritorială.

Radu BOGDAN
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„Dimensiunile mediteraneene
ale securității 

și cooperării in Europa4* 
Masă rotundă la Dubrovnik

BELGRAD 28 (Agerpres). — La 
Dubrovnik se desfășoară o mâță ro
tundă privind dimensiunile meditera
neene, ale securității și cooperării în 
Europa, la care participă pestte'70 da 
personalități neguvernamentale din 
11 state din zona bazinului Meditera- 
nei. Scopul acesteia este de a studia 
posibilitățile de cooperare intre sta
tele din zona Mediteranei ca o parte 
a pregătirilor pentru reuniunea de la 
Madrid pentru securitate și cooperară 
în Europa.

Luind cuvintul. Aleksandar Grlici- 
kov, membru al Prezidiului C.C. al 
U.C.I., a relevat că „securiCjpa este 
indivizibilă in aspectele sar' ‘ ‘“itice, 
militare, economice și socia. -ne".

Paradoxul virușilor
Precursorii lor, de acum 500 de ani, din miezul Evului mediu, au 

fost de o cruzime și perversitate diabolică : asediindu-i pe genovezii 
din Caffa, au aruncat peste zidurile cetății de pe țărmul Mării Negre, 
cadavre infectate. Genovezii le-au îngropat, dar plecind acasă, au 
dus pe corăbiile lor un pasager clandestin : virusul variolei.

Care și-a manifestat apoi din plin puterea ucigașă, ridiculizind 
chiar și bombele atomice de azi : în cei doi ani următori, 1438 și 1439, 
epidemia a secerat în Europa 25 de milioane de vieți, j'umătate din 
populația de atunci a continentului.

După vreo trei sute de ani, un general de artilerie a avut de 
asemenea ideea folosirii unor globuri de sticlă infectate, iar mai tîrziu 
cu un secol guvernatorul Noii Scoții s-a ajutat mult in opera de exter
minare a indienilor răspîndind cuverturi ale bolnavilor de variolă.

' Mai pe urmă însă a intervenit vaccinarea obligatorie, virusului i s-au 
pus cătușe la mîini și la picioare ; chiar cînd evada nu mai putea 
provoca ravagii.

Știința a dat, știința a luat - bucuria a fost de scurtă durată.
La 8 mai, Organizația Mondială a Sănătății a anunțat eradicarea 

variolei. Performanță extraordinară căci în dezvoltarea biologică a fost 
mai facilă dispariția dinozaurilor și brontozaurilor sau, în zilele noastre, 
masacrarea bizonilor și rinocerilor, decît stîrpirea unui virus pe care 
nu-i ușor să-l strivești cu tocul sau să-l pleznești cu ranga între ochi.

Bătălia a durat 13 ani ; în 1967, cînd O.M.S. a declanșat operațiu
nea, existau in lume circa 10 milioane cazuri diagnosticate. Programul 
.a costat 313 milioane dolari ; au fost mobilizați două sute de mii de 
agenți sanitari ; ,s-au utilizat 2 miliaide 400 milioane doze de vaccin : 
40 de state - mari, mijlocii și mici, rotunde, pătrate sau dreptunghiu
lare - au cooperat intr-o manieră incredibilă, adică sincer, loial, corect.

Așa s-a ajuns la succesul epocal anunțat la 8 mai : virusul variolei 
a fost eradicat, vaccinarea a devenit inutilă, fondul de un mi
liard de dolari cheltuit anual pe vaccinuri poate fi utilizat pentru cărți, 
saxofoane, alimente său rachete - după preferințe.

Știința a dat, știința o luat - după numai cinci săptămîni...
...Cînd doi reputați profesori, somități în domeniul microbiologiei, au 

atras atenția că O.M.S. a săvirșit o eroare de proporții colosale, că 
acțiunea forului mondial de sănătate este, de fapt, deosebit de peri
culoasă, căci prin încetarea vaccinărilor omenirea rămine complet des
coperită și dezarmată, total vulnerabTă in fața variolei.

Iar această situație este atît de tentantă pentru unii strategi ai înar
mărilor, purtători de halate albe cu epoleți, incit există toate „șan
sele" ca virusul variolei să devină rapid arma bacteriologică absolută.

Mai ales că nici n-ar fi greu ; dacă cineva dorește din tot sufletul 
să înfieze ceva viruși, ii poate totuși găsi - O M.S. a autorizat un 
număr de laboratoare din cîteva țări să conserve exemplare. Și întru- 
cît depozitul unei culturi imense nu depășește dimensiunea unui dege- 
tar, e greu de spus dacă și alții, neautorizați, nu și-au păstrat ceva 
marfă ascunsă sub tejghea.

Deci, paradoxal, omenirea era mal bine apărată cind virusul va
riolei era ’obust șl înfloritor - și este grav periclitată cînd acesta a 
fost sradicat. Era bine cind era rău, și e rău cind e bine.

Rezultă că itiroirea virusului variolei nu e suficientă dacă nu e 
precedată sau ’nsoțită de eliminarea altor viruși - mult mai nocivi.

Fie și cu înfățișare respectabilă, cu ochelari, serviete, mape sau 
halate albe cu epoleți. Și avindu-l ca precursori pe adversarii geno- 
veziior de la Caffa, din miezul Evului mediu.

N. CORBU
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