
PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VÂI TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, 
miercuri, pe E. M. Tiajelnikov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, la cererea acestuia.

Cu acest prilej, ambasadorul so
vietic a transmis tovarășului Nicolae 
Ceaușescu un mesaj de salut și urări 
de sănătate și succes în activitate 
din partea tovarășului Iuri Andro
pov, secretar general al C.C. al 
P.C.U.S.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Iuri Andropov un salut 
călduros și cele mai bune urări de 
succes în întreaga sa activitate.

A avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat intr-o atmosferă tovără
șească.
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PRĂȘITUL CULTURILOR
— lucrare de mare importanță pentru recoltă!

• Fiecare prașilă făcută la timp și bine asigură păstrarea în 
sol a umidității provenite din irigații și ploi, dezvoltarea nor
mală a culturilor.

® Mai mult ca oricînd, în condițiile climatice actuale plantele 
au nevoie de o îngrijire exemplară.

• De recoltă răspund toți locuitorii satelor, toți să participe zi 
de zi la lucrările de întreținere.
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Mai mult ca oricind, în aceste zile eforturile oame
nilor muncii din agricultură pentru irigarea unor supra
fețe cit mai mari — oriunde plantele au nevoie de 
apă — trebuie să se împletească strins cu preocupa
rea pentru intensificarea la maximum a lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

Din datele furnizate de Ministerul Agriculturii și In
dustriei Alimentare rezultă că stadiul efectuării prăși- 
tului nu este peste tot satisfăcător, diferă de la un 

“ la altul. Astfel, pînă în seara zilei de 24 mai, 
c i, prașilă la porumb a fost executată mecanic pe 
$ț o’ sută din suprafață, iar manual - pe 81 la sută 
din suprafață. Au încheiat această lucrare județele Olt, 
Argeș și Brăila și Sectorul agricol Ilfov. La aceeași cul
tură, prașila manuală a fost efectuată pe suprafețe mai
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mici în județele Ialomița și Călărași din zona I, Boto
șani, Vaslui, Neamț, Gorj și Satu Mare, din zona a ll-a, 
Harghita, Covasna, Brașov și Mureș, din zona a lll-a. 
Diferențe în ce privește ponderea suprafețelor prășite 
există și la alte culturi.

Este imperios necesar ca în aceste zile ritmul lucră
rilor de întreținere să crească mult. In acest scop, or
ganele județene de partid și agricole, consiliile agro
industriale și conducerile unităților agricole trebuie să 
asigure pretutindeni o puternică mobilizare a forțelor 
mecanice și umane din agricultură, a tuturor locuitori
lor de la sate la munca în cîmp, astfel incit, indiferent 
de evoluția vremii, lucrările de întreținere a culturilor 
să fie făcute la timp și bine pe toate suprafețele.

Al) ÎNDEPLINIT planul
PE 5 LUNI

unități economice 
din județul Timiș

Desfășurînd cu avînt sporit 
întrecerea socialistă pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de producție și a angaja
mentelor asumate pentru , acest 
an. colectivele de oameni ai 
muncii dintr-un număr de 43 
unități economice din județul 
Timiș anunță îndeplinirea îna
inte de termen a planului pe 5 
luni la indicatorul prbducție- 
marfă industrială. în urma a- 
vansului de timp cîștigat s-au 
creat condiții ca pină la finele 
lunii mai aceste unități fruntașe 
să livreze suplimentar econo
miei naționale laminate finite 
pline din otel, instalații si utila
je tehnologice pentru industriile 
minieră, metalurgică, de prelu
crare a lemnului, mijloace ale 
tehnicii de calcul electronice, 
materiale de construcții, produse 
chimice, bunuri de consum ș.a. 
in valoare de peste 300 milioa
ne lei. Sporul de producție are 
ta bază creșterea continuă a 
productivității muncii, indicator 
care, in perioada care a trecut 
din acest an, a fost realizat in 
proporție de 103,2 la sută. (Ce
zar Ioana).

25 unități economice 
din județul Vaslui

Acționind hotărît pentru în
deplinirea exemplară a sarcini
lor de producție și a angaja
mentelor asumate în întrecerea 
socialistă, 25 de colective de oa
meni ai muncii din tot atîtea 
unități economice ale județului 
Vaslui. între care „Moldotex" și 
„Hușana" din Huși, „Mecanica" 
— Vaslui. „Abrom" — Birlad, 
Filatura din Murgeni și altele 
au raportat realizarea înainte 
de termen a planului la produc- 
ția-marfă industrială pe 5 luni 
din acest an. Avansul de timp 
ciștigat le va da posibilitatea 
acestor destoinice colective ca, 
pînă la sfirșitul lunii, să livre
ze in plus economiei naționale 
și partenerilor externi produse 
în valoare de peste 100 milioane 
lei. (Petru Necula).

26 unități economice 
din județul Dîmbovița
Un număr de 26 de unități 

economice din județul Dîmbo
vița raportează îndeplinirea sar
cinilor planificate la producția- 
marfă pe primele 5 luni. Ca ur
mare a avansului obținut, vor 
fi livrate peste prevederi. între 
altele, cărbune, gaze asociate 
utilizabile, utilaje, materiale de 
construcții, țesături, bunuri de 
consum și alte produse în va
loare de peste 200 milioane lei. 
Acest spor de producție va fi 
obținut în întregime prin mă
suri de creștere a productivității 
muncii. (Gheorghe Manea).

i înaltă apreciere a întregului popor } 
‘ față de rezultatele rodnice ale vizitei ! 

întreprinse în Turcia de tovarășul ' 
j Nicolae Ceaușescu, împreună cu ' 
J tovarășa Elena Ceaușescu ț
j Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu j 
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Arhitectură modernă in Tîrgoviște

Cu prilejul împlinirii unui deceniu de la constituirea

I

I
I
I
I

I
I

Satisfacții
Vă asigur că nu glumesc : motorul electric care ac

ționează acum cabina liftului dv. este foarte probabil 
să se fi numit ori Bejenaru Viorel și George Dobrescu, 
ori Rodica Drăghiță și Gheorghe Anghel, ori Maria 
Drăghici șl Gheorghe Dana, ori Horia Ștefu și Radu 
Nicușor, ori Coșarcă Vasile și Constantin Grosu, ori... 
Și nu numai motorul liftului, ci și motoarele tramva
ielor, troleibuzelor, strungurilor, laminoarelor, insta
lațiilor de pompare din industria petrolieră, și in in
dustria minieră, și in irigații, și... aproape peste tot. 
tncepind de la bobinaj, trecind apoi în flux pe la 
legături, control intermediar, impregnare, montaj și 
pină la probele finale — motoarele electrice fabricate 
la întreprinderea de mașini electrice din București 
poartă scrise cu vopsea numele acelora care le-au 
bobinat. De ce așa î Tocmai pentru ca să se știe bine 
cine la ce motor a lucrat, iar eventualele greșeli să 
fie 'înlăturate de chiar cei care le-a.u comis. „N-a fost 
insă cazul", mă asigura deunăzi Viorel Bejenaru.

Mi-a plăcut optimismul celor din secția a 2-a de 
producție. Ii priveam cum lucrează și-mi ziceam că,
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PICĂTURA DE CERNEALĂ
I

Curții Superioare de Control Financiar

TELEGRAMA ADRESATA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

împlinirea unui deceniu de la 
constituirea. Curții Superioare de 
Control Financiar a 'fost marcată, 
miercuri, printr-o adunare festivă.

Intr-o atmosferă entuziastă, par
ticipanta au adresat tovarășului 
Nicolae Ceausescu, secretar general

al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, următoarea telegramă :
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iată, efortul neprecupețit traversează și incidentele și 
accidentele. Dovadă că la întreprinderea de mașini 
electrice București există oameni pentru care timpul 
trece pe lingă ore, oameni care prin faptele lor 
— obișnuite, nespectaculoase — atestă că insuccesele, 
atunci cind apar, aproape toate, nu au motive, ci nu
mai justificări. Așa sint majoritatea acelora care lu
crează aici. Insă „majoritatea" nu' înseamnă „toți". 
De aceea, in I.M.E.B. se consideră fiind nefiresc ca, 
pe lingă oameni care dovedesc in munca lor stabi
litate și abilitate, aptitudini și atitudini ferme, să fie 
tolerați și așa-numiții fluieră vint. Există dovezi că 
respectivii nu sint priviți prin ochelarii indiferenței, 
nu sint lăsați să persiste in greșeală și, cum-necum, 
sint trași pe linia dreaptă, alături de cei care dove
desc o nesfirșită hărnicie. Sigur că, în anumite ca
zuri, și întimplarea joacă un rol oarecare. Nu trebuie 
uitat insă că aproape mereu întimplarea este de partea 
celor muncitori. Aceștia din urmă sint cei care au 
făcut să triumfe acronimul I.M.E.B. peste fruntarii. 
Fiindcă trebuie să aflați : dintre cele 800 de sortimente 
fabricate aici, 650 se exportă (60 la sută din întreaga 
producție). Unde ? în 63 de țâri, dintre care multe fac 
parte din supraputerile mondiale in materie de ma
șini electrice. Nu-i de ici și nici de colo să exporți 
acasă la Realiance, Blocher, Leroy-Sommer... avindu-i 
drept concurenți pe cei de la Fuji și A.S.E.A., de 
exemplu I De unde puteți deduce că marca I.M.E.B. 
este nu numai foarte apreciată, ci și competitivă. Fap
tul se explică și prin aceea că 60 la sută sint produse 
noi și modernizate. Iar înnoirea continuă.

Zilnic, de pe rampa de expediții a I.M.E.B. pleacă 
zeci de' vagoane cu produse destinate exportului. 
Unde ? Reamintim : in 63 de țări. Iar produsele care 
umplu lunar vagoanele cu asemenea destinații, mo
toarele acestea, zic, 
lor intrauzinale și 
Gheorghe, și Maria, 
Este un motiv de

Satisfacția de a 
renume.

s-au numit o bună parte a vieții 
Viorel, si George, si Rodica, și 
și Radu, și Vasile, și Constantin... 
satisfacție, nu ’!
fi stăpin pe nume, prenume și

Mircea BUNEA
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MULT IUBITE ȘI STIMATE TOVARĂȘE 
NICOLAE CEAUȘESCU,

Cu prilejul împlinirii a zece ani de la înființarea 
Curții Superioare de Control Financiar, rod al gindirii 
dumneavoastră creatoare, vă rugăm, cu profund res
pect, să ne permiteți să dăm expresie prețuirii deose
bite ce b purtăm celui mai iubit fiu al poporului ro
mân, conducătorul înțelept al partidului și al țării 
noastre, proeminentă personalitate a lumii contempo
rane. Vă adresăm, totodată, un fierbinte omagiu, vii 
mulțumiri pentru înaltele răspunderi cu care onorați 
instituția noastră, pentru îndrumările prețioase și spri
jinul valoros pe care le dați permanent în îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin.

în cadrul preocupărilor dumneavoastră constante 
pentru așezarea pe baze științifice a întregii activități 
de conducere planificată a economiei naționale, pentru 
găsirea celor mai adecvate forme de organizare și con
ducere. corespunzător condițiilor și cerințelor din tara 
noastră, etapelor de construire a noii orinduiri. ați 
dat permanent indicații și orientări prețioase, menite 
să definească rolul și funcțiile controlului financiar in 

^economia națională.

încă de la Congresul al IX-lea al partidului, eveni
ment înscris cu litere de aur în istoria României, nu
mele și activitatea dumneavoastră teoretică și practică 
r fim in indisolubil legate de fundamentarea noilor baze 
ale dezvoltării economiei românești, ale modelului său 
social-economic. Conducind de aproape două decenii 
activitatea întregului nostru popor pe drumul făuririi 
societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintării 
patriei spre comunism, dezvoltind continuu teoria so
cialistă. revoluționară, dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ați devenit ctitorul României socialiste mo
derne, arhitectul noului mecanism economic — me
canism al dezvoltării intensive. însăși înființarea Curții 
Superioare de Control Financiar. în urma propunerii pe 
care ați făcut-o la Conferința Națională a partidului 
din 1972, se integrează organic în noile structuri insti
tuționale, menite să-și aducă contribuția, în sistemul 
democrației muncitorești, socialiste, la îndeplinirea 
obiectivelor privitoare la buna gospodărire a patrimo
niului național, la creșterea eficientei economico-finan-
(Continuare în pag. a V-a)

REDUCEREA SUBSTANȚIALA A CHELTUIELILOR MATERIALE 
-o îndatorire de răspundere a fiecărei Întreprinderi
între problemele economice de cea mai mare însemnătate dezbătute 

atît la Conferința Națională a partidului, cit și la Plenara C.C. al P.C.R. 
din. 23—24 martie 1983, o deosebită atenție a fost acordată stabilirii mă
surilor pentru reducerea mai accentuată a cheltuielilor materiale, ce
rință de cea mai mare actualitate pentru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economico-socială a patriei, de ridicare a nivelului de trai. 
In legătură cu semnificația unor măsuri adoptate și cu acțiunile care 
trebuie desfășurate in întreaga economie națională pentru transounerea 
în practică a sarcinilor de reducere mai substanțială a consumurilor de 
materii prime, materiale, combustibil și energie, am avut o convorbire 
cu tovarășul GHEORGHE NICOLESCU, secretar de stat în Comitetul 
de Stat al Planificării.

— La Plenara C.C. al P.C.R. din 
23—24 martie, secretarul gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a subliniat necesitatea re
ducerii ponderii cheltuielilor mate
riale in produsul social, astfel incit 
in anul 1985 să ajungă la circa 55 la 
sută. Care sint implicațiile economice 
ale acestei sarcini ?

— Cum se știe, produsul social 
reprezintă valoarea tuturor bunurilor 
materiale create de întregul popor 
în decursul unei perioade, de regulă 
un an. Desigur, o parte din această 
valoare o constituie cheltuielile ma
teriale, altfel spus, consumurile de 
materii prime, materiale, combustibil 
și energie, precum și cheltuielile 
pentru amortizarea mașinilor, utila
jelor etc. făcute pentru realizarea 
produselor respective. Diferența din
tre valoarea produsului social și 
cheltuielile materiale este venitul na
țional, care este format din valoarea 
nou creată de. munca depusă de în
tregul popor in anul respectiv. Deci 
o primă concluzie : la o mărime dată 
a produsului social, venitul național 
va fi cu atit mai mare cu cit chel
tuielile materiale vor fi mai reduse. 
Aceasta este. în esență, finalitatea 
măsurilor stabilite pentru diminuarea 
ponderii cheltuielilor materiale în 
produsul social, respectiv pentru 
creșterea mai accentuată a venitului 
național.

— Ce importanță are creșterea pe 
această cale a venitului național. ?

— Economiei noastre naționale, în 
actuala etapă, îi este propriu un tip 
intensiv de dezvoltare, care presu
pune accentuarea laturilor calitative, 
creșterea continuă a eficienței eco
nomice. Este calea principală stabi
lită de conducerea partidului pentru 
sporirea susținută a venitului na
țional — sursa sigură pentru asigu
rarea fondurilor necesare dezvoltării 
economico-sociale și ridicării con
tinue a nivelului de trai. Ca să fiu 
mai concret : la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 23—24 martie a.c. s-a sta
bilit începerea din acest an a ma

jorării retribuției medii nominale 
a oamenilor muncii, urmind ca. 
la încheierea acestei acțiuni, in 
trimestrul I 1984, retribuția reală 
să crească cu 5 la sută față de

de răspundere din întreprinderi sau 
foruri de resort de a „umfla" arti
ficial preturile de producție cu con
secințe în lanț, în loc să rezolve pe 
căi economice problema rentabilită
ții și eficienței, prin reducerea costu
rilor de producție.

— Ce eforturi sint necesare pentru 
atingerea obiectivului stabilit de 
conducerea partidului privind dimi
nuarea suplimentari a cheltuielilor 
materiale ?

— înfăptuirea programelor de dez
voltare, modernizarea continuă a 
economiei, îmbunătățirea structurilor 
de producție au ca efect creșterea 
permanentă a produsului social. De 
aceea și importanța diminuării chel

Elogiul cârtii
\

însemnări de George BĂLĂIȚĂ

media anului 1980. Or, fondurile 
pentru desfășurarea acestei acțiuni 
pot și trebuie realizate numai prin 
creșterea corespunzătoare a venitu
lui național. Este deci în interesul 
tuturor oamenilor muncii ca în între
prinderi, la locurile lor de muncă să 
gospodărească cu maximă chibzuință 
resursele materiale pe care le au la 
dispoziție, reducînd sever cheltuielile 
materiale în vederea sporirii benefi- 

‘ciilor, a eficientei economice, ceea 
ce la nivelul economiei înseamnă în 
ultimă instanță un plus de venit na
țional din care o mare parte revine 
celor care au participat nemijlocit 
la obținerea lui. Sporirea venitului 
național trebuie realizată pe căi eco
nomice. De aceea, o maximă im
portantă are indicația conducerii 
partidului, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, ca pînă in anul 
1985 să nu se recurgă la majorări ale 
prețurilor. Crearea condițiilor econo
mice pentru înfăptuirea acestui 
obiectiv important depinde nemijlocit 
de eforturile pe care fiecare om al 
muncii, fiecare colectiv muncitoresc, 
întregul popor le vor face pentru di
minuarea costurilor de producție, 
pentru eliminarea oricărei risipe de 
resurse materiale sau energetice. 
Așadar, scăderea cheltuielilor mate
riale reprezintă condiția esențială a 
asigurării stabilității prețurilor și, pe 
un plan mai larg, a întăririi mone
dei naționale. Cu atît mai mult tre
buie combătută tendința unor factori

tuielilor materiale este din ce în ce 
mai mare. Dacă în anul 1975 redu
cerea cu 1 la sută a ponderii chel
tuielilor materiale în produsul social 
echivala cu un plus de venit națio
nal de 8,6 miliarde lei, procentului 
respectiv i-a crescut „valoarea" la 12,5 
miliarde lei in anul 1980 și la 17.8 
miliarde lei în anul 1983. Sau un alt 
calcul edificator : fiecare procent de 
reducere față de prevederi a ponde
rii cheltuielilor materiale in produsul 
social la nivelul anului 1983 va pu
tea determina un spor de venit na
țional care asigură resurse pentru 
construirea a circa 135 000 aparta
mente. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
sublinia la plenară că pentru a ajun
ge la proporția prevăzută — 55 la 
sută — a cheltuielilor materiale în 
produsul social, pornind de la situa
ția actuală, este necesar să realizăm 
o reducere de 70—80 de lei a acestor 
cheltuieli la 1 000 lei producție-mar- 
fă, în răstimp de trei ani. Este un 
salt foarte important, care pînă acum 
se putea obține numai într-un nu
măr mult mai mare de ani. Dar. și 
aceasta este esențial, sarcina de care 
discutăm poate și trebuie să fie 
realizată.

— Pe ce premise vă intemeiați 
această afirmație ?

— Pe realitățile din economia noas
tră națională, pe faptul că această 
cerință majoră a actualei etape de 
dezvoltare a țării noastre este in mă
sură să determine mobilizarea tutu

ror energiilor și punerea în valoare 
a creativității clasei noastre munci
toare în înfăptuirea sarcinilor stabi
lite de partid. Astfel, ca urmare a 
eforturilor făcute de statul nostru so
cialist pentru dotarea cu tehnică de 
vîrf, la nivel mondial, pentru intro
ducerea unor noi tehnologii în toate 
sectoarele producției materiale, s-au 
creat condiții tehnice pentru reali
zarea producției fizice planificate cu 
consumuri materiale și energie cit 
mai reduse și. totodată, pentru creș
terea continuă a calității producției. 
De asemenea, statul nostru a făcut 
și face mari cheltuieli pentru califi
carea și ridicarea calificării persona
lului muncitor, pentru organizarea 
superioară a producției și a muncii 
care. în mod firesc, trebuie să se 
reflecte și in creșterea răspunderii 
fiecăruia în gospodărirea judicioasă 
a resurselor materiale. Pe bună drep
tate. secretarul general al partidu
lui a criticat faptul că. în multe în
treprinderi și in unele ramuri și sec
toare, în pofida condițiilor care au 
fost create, continuă să se înregis
treze consumuri specifice de mate
rii prime, materiale, combustibil și 
energie exagerate, se face risipă de 
resurse materiale, iar unele produse 
sint supradimensionate. Dealtfel, ana- 
lizindu-se cu multă atenție, in pro
funzime, normele de consum, în 
unele sectoare ale economiei s-a 
ajuns la concluzia că pot fi aplicate 
măsuri pentru reducerea cu 35 p’înă 
la 40 la sută a consumurilor specifice, 
în fiecare întreprindere, centrală și 
minister trebuie să existe programe 
clare în această privință și astfel să 
nu se poată pune sub nici o formă 
problema că nu s-ar cunoaște cum 
trebuie acționat pentru diminuarea 
cheltuielilor materiale.

— Rezultă din cele ce ați spus că 
esențială pentru sporirea venitului 
național este diminuarea mai accen
tuată a cheltuielilor materiale. Pe ce 
căi ar mai trebui să se acționeze 
pentru înfăptuirea aceluiași obiectiv?

— Reducerea cheltuielilor mate
riale nu trebuie privită ca un scop 
in sine : realitatea din întreprinderi 
demonstrează că problema ridicării 
eficientei economice este mult mai 
complexă. Bunăoară, relația dintre 
consumuri și calitate sau cea dintre 
consumuri și valorificarea superioară 
a resurselor materiale și energetice.

Convorbire realizată de 
Corneliu CARLAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Aș începe însemnă
rile mele amintind 
primele două versuri 
din Testamentul lui 
Arghezi : Nu-ți voi 
lăsa drept bunuri 
după moarte / Decît 
un nume adunat pe-o 
carte... Mi se par po
trivite pentru zile in 
care se face elogiul 
cărții. Ce vrea să spu
nă poetul ? Înainte de 
toate, el ne arată că 
plămada cărții este 
aceea a sufletului o- 
menesc. Spiritul uman 
s-a înălțat numai o- 
dată cu cartea și isto
ria cărții începe odată 
cu istoria omului și a 
societății. Cartea a a- 
părut cu mult înaintea 
hirtiei. atit de prețioa
să azi. și din ce in ce 
mai greu de găsit. Oa
menii au ars pe rug 
pentru ideile lor, dar 
și cărțile au fost arse 
pe rug, după cum bine 
se știe. Știm că acest 
lucru nu ar mai fi cu 
putință la noi si că, 
Si prin mijlocirea căr
ții, i se poate pune 
capăt pretutindeni.

Ca și omul, cartea 
este fragilă si rezis
tentă în același timp. 
Odată scrisă și tipări
tă, cartea capătă o via
tă proprie, unică, .de 
neschimbat. Cartea 
este un martor al pre
zentului, dar și o formă 
a viitorului. Așadar, 
investiția in carte este 
o investiție pe termen 
lung. Ea cere încrede
re din partea contem
poranilor. Si cu atit 
mai fericite cazurile 
pe care, în timp, le 
confirmă istoria litera
turii.

Sintem, nu numai 
după părerea mea, in
tr-un bun moment li
terar. Eliberate in par
te de idei preconcepu
te, cele mai bune cărți 
din ultimii ani sint 
egale in valoare mul

tor înfăptuiri tehnice 
de ultimă oră. Mai 
există cărți care zac în 
rafturi, e drept, dar 
destule se epuizează 
repede, se cer. se cau
tă. Oricit ar costa hâr
tia, ciștigul lecturii 
este infinit mai mare.

încă Eminescu, in- 
tr-unul din articolele 
sale, vorbind despre 
carte și lectură face a- 
ceastă observație. Și 
iată, . vorbind despre 
literatura română, 
chiar si intr-o împre
jurare ocazională, nu 
puteam să nu ajungem 
la Eminescu. Fiindcă, 
în ordinea limbii lite
rare, măsura o dă. incă 
neîntrecut, autorul Lu
ceafărului. îndrăznesc 
să adaug citeva cuvin
te omagiului pe care 
în eternitate i-l dato
răm cu toții.

Viața lui Eminescu 
a fost scurtă. Opera lui 
neterminată, gigantică 
prin proiecte, inesti
mabilă prin ce este 
constituit, rămâne pen
tru noi incă de neatins. 
Ideal și măsură. S-ar 
părea că s-a scris to
tul despre Eminescu. 
Dacă îl citești pe Căli- 
nescu, de pildă, ai o 
clipă sentimentul ba
nal, oarecum euforic, 
că ții in mină toate 
cheile, că nu mai e ni
mic de făcut. Dar îl 
recitești pe poet și te 
afli in plin miracol. O 
lume incă nedezlegată. 
Hartă cu multe pete 
albe. Trebuie să iei to
tul de la început. Ver
suri, strofe, poeme de 
mult familiare revin 
cu o putere nouă, te 
imping, deopotrivă, in 
opera poetului și in 
propriul tău univers. 
Eminescu este parte 
din conștiința națio-
(Continuare 
în pag. a IV-a)
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ÎN AGRICULTURĂ
PRĂȘITUL CULTURILOR 

-Ta timp și bine pretutindeni!
BOTOȘANI

Este mult de lucru in cîmp, dar sînt și farțe
pentru grăbirea lucrărilor

prăși tului. 
agricultură

Pentru impulsionarea 
comandamentul pentru 
din județul Botoșani a adoptat in 
ultimele zile noi măsuri. Prin folosi
rea tuturor mijloacelor mecanice și a 
forței de muncă de la sate la între
ținerea culturilor se urmărește atît 
distrugerea buruienilor, cit și men
ținerea rezervei de apă în sol. Ca 
urmare a acțiunilor întreprinse. în 
această săptămînă au fost prășite zil
nic 7 000 hectare și se apreciază că 
ritmul lucrărilor va crește la peste 
9 400 hectare. Dealtfel, in consiliile 
agroindustriale Bucecea, Coțușca. 
Dragalina și Dorohoi, ritmul zilnic 
stabilit la prășit a fost depășit. în 
schimb, în unele unități agricole din 
consiliile agroindustriale — Albești, 
Dingeni, Sulița și Trușești -— aceste 
lucrări se desfășoară încă destul de 
lent. Aceasta explică de ce, pe an
samblul județului, pină miercuri di
mineață prima prașilă manuală a 
fost efectuată doar pe 29 777 hectare, 
din cele 65 495 hectare cultivate cu 
porumb. De asemenea, la sfecla de 
zahăr, prașila a doua a fost execu
tată pe 
hectare

Poate 
Evident 
iele, rezultatele unităților din consi
liul agroindustrial Dorohoi. Aici, in 
anii trecuți, prășitul tnăntial Bc des
fășura destul de Anevoios, motivin- 
du-se că nu există forță de muncă 
suficientă. Acum, lucrările se desfă
șoară în ritm intens. Cum s-a proce
dat în actuala campanie 7 „Am ținut 
seama de locuitorii comunelor încon

10 243 hectare, din cele 15 706 
ocupate cu această cultură, 
fi grăbit ritmul prășitului ? 
că da. O dovedesc, intre ai-

MEHEDINȚI

Manual sau mecanic buruienile trebuie
mai repede distruse

aceste zile 
favorizează

jurătoare care fac naveta la Dorohoi 
— ne spune tovarășul Vasiie Giiera- 
sim, președintele consiliului agroin
dustrial. Sprijiniți de comitetul oră
șenesc de partid, aceștia au primit 
drept sarcină din partea unităților 
în care își desfășoară activitatea ca, 
in timpul liber, să participe la între
ținerea culturilor în localitățile unde 
domiciliază. Ca urmare, numărul 
celor care lucrează la prășit a crescut 
cu 2 500.

La cooperativa agricolă din Dotro- 
hoi au venit la prășit peste 200 de oa
meni ai muncii din diferite 
prinderi și instituții 
cum ne-a informat 
Obadă. președintele 
participă la udarea 
dinii de legume și a suprafețelor cul
tivate cu cartofi. Alți 200, mai ales 
de la fabricile de sticlă și de cărămi
dă, lucrează la întreținerea culturilor. 
Ca urmare, prașila a doua manuală 
la sfecla de zahăr se efectua 
timele suprafețe din cele 320 
re cultivate, iar in cel mult 
zile se va încheia și prima 
manuală la porumb.

Și la Șeiidriceni, Pomîrla. Hilișeu- 
Horia, Brăești și Văculești lucrau la 
întreținerea culturilor echipe specia
le conduse direct de șefii fermelor 
vegetale. Iată, deci, cîieva initiative 
meritorii pe care le supunem aten
ției consiliilor agroindustriale Săveni 
și Botoșani, unde la ora actuală este 
foarte mult de lucru pe cîmp.

intre- 
din ora.?. După 
irig. Gheorghe 
unității, unii 

manuală a gră-

•pe ul- 
hecta- 

două 
prașilă

Silvestri A,ILENEI 
corespondentul „Scinteii

loacele mecanice, cum se asigură 
mobilizarea forțelor umane pehtrti 
grăbirea acestor lucrări ?

Timp de o zi ne-am aflat pe ogoa
rele celor nouă cooperative agricole 
din consiliul agroindustrial Bicleș. 

Chiar dacă pină de curind s-a lucrat 
mai anevoios din cauza secetei, coo
peratorii din satul Corzu au reușit 
sa execute toate lucrările in ritmul 
stabilit.

— Noi âm trecut devreme, cu toa
te forțele, la executarea prașilelor 
mecanice si manuale — ne spune 
Ionel-Prencea, președintele coopera
tivei. Practic, buruienile nici n-au 
apucat să crească. Pe cele 255 hec
tare cu porumb efectuăm acum a 
doua prașilă mecanică, iar pe solele 
însămînțate mai devreme, unde 
plantele sînt mai viguroase, execu
tăm cea de-a doua prașilă manuală. 
Parcurgem citeva sole. Intr-adevăr, 
cultura este curată, iar densitatea 
plantelor Corespunde structurii tere
nului. hibridului cultivat si produc
ției planificate — 4 500 kg porumb 
boabe la hectar. în condiții de neiri- 
gare și în zona colinară.

Pe terenurile cooperativei agricole 
Dumbrava, alături de cei peste 300 
de cooperatori, organizați în forma
ții și repartizat* * pe sole, munceau 
și cadrele de conducere din unitate, 
numeroși alti locuitori ai comunei. 
Președintele cooperativei. Țirei Ha- 
ralambie. ne-a precizat că prima 
prașilă mecanică s-a efectuat pe 430 
hectare din Cele 510 hectare cultiva
te cu porumb, iar cea manuală — 
pe 365 hectare.

Ploile care âu căzut în 
în zona Mehedințiului 
dezvoltarea culturilor, dar și înmul
țirea buruienilor. De aceea, âu fost 
intensificate lucrările de întreținere 
a culturilor. Cum suit folosite mij-

In unele unități agricole din acest 
consiliu agroindustrial, pe întinse 
suprafețe buruienile au depășit în 
înălțime plantele cultivate. Viteza de 

*

*
1 Mecanizatori fruntași. In județul Buzău SG desfășoară in

tens lucrările de întreținere a culturilor. Mari suprafețe sint prăsite 
mecanic. Tractoriștii se întrec sub deviza : „Să lucrăm o zi pe lună 
Cu carburanți și lubri.fianți economisiți1-. In primele 4 luni din acest 
an ei au economisit 90 919 litri motorină. Pe primul loc in întrecere 
se situează S.M.A. Padina, cil O economie de 36 000 litri motorină. 
Pentru economiile obținute, mecanizatorii au fost premiali cu 25 000 
lei. (Stelian Cliiper). '

Muncă intensă in grădinile de legume. ln iudeiuî
Bihor. însăihihța.rea și plantarea legumelor s-au încheiat în perioada 
optimă, tar acum se desfășoară intens lucrările de întreținere. A fost 
terminată, bunăoară, prașila a dotia la varza timpurie și se execută, 
pe ultimele suprafețe, cea de-a două bilunare la cartofi. Rezultate 
bune la executarea acestor lucrări au fermele nr. 1 Salonta, nr. 9 
Arbășel și Ghiorac ale întreprinderii „Avintul" din Oradea, precum

și fermele din Sintandrei, Tăirlan, Diosig și Sălard din cadrul I.j.L.F. 
Bihor. (loan Laza).

Acordul global stimuleaiă hărnicia. In iudetul Brăila 
s-a încheiat prima prașilă la porumb și s-a trecut la executarea celei 
de-a doua prașile. La C.A.P. Chișcani lucrează peste 400 de oameni 
— cooperatori și alți locuitori ai satului. Toate suprafețele cu plante 
prăsitoare au fost repartizate pe echipe pentru ar fi lucrate în acord 
global. în ferma condușii de ing. Violeta Popescu, 170 oameni au pră
sit cele 128 hectare cu floarea-soarelui în numai trei zile. La această 
fermă dau o mină de ajutor la prășit numeroși muncitori de la Com
binatul de celuloză și hârtie, precum și de la întreprinderea „Electro- 
centrale". care sînit locuitori ai satului. (Trandafir Siiftpetru, cores
pondent voluntar).

Ce ascund „cifrele medii". In 3ude*ul Sălaj> culturile da 
primăvară, însămînfate la timpul optim, se dezvoltă foarte bine. De 
aceea. în actualitate sînt lucrările de întreținere a culturilor. Pe an
samblul județului, prima prașilă mecanică la porumb a fost execu
tată pe 59 la sută dim suprafața cultivata, iar cea manuală — in pro- 
,porție de 61 ta sută. Se constată insă ritmuri inegale intre unitățile 
agricole in ce privește executarea acestei .lucrări. In timp ce in tmir 
tâțile agricole din consiliile agroindustriale Șimleul Silvaniei si Nuș- 
falău primă prașilă este pe terminate. în cele din consiliile agroin
dustriale Ileahda și Surduc prășitul șe desfășoară foarte lent, existând 
pericolul ca buruienile să năpădească plantele cultivate. Soluția e 
una singură : sapa. (Eugen Teglaș).

lucru ătît la prașilă mecanică, cit 
și Ia cea manuală nu este incă la 
hlvelul posibilităților. Ca atare. în 
ziua de 25 mai; be ansamblul consi
liului agroindustrial prașila mecani
că s-a efectuat pe 270 hectare, iar 
cea manuală pe 165 hectare. Dacă in 
fiecare unitate forțele mecanice ar 
fi fost folosite din zori și pină în 
noapte, la Întreaga capacitate, s-ar 
fi putut prăși încă 80 de hectare. 
Nici prășitul manual nu se desfă
șoară în ritm satisfăcător. Aceasta 
explică {le ce în unele unități agri
cole lucrările de întreținere, mai 
ales la porumb, sînt întârziate. Ast
fel. la C-A.P. Bicleș, din 535 hectare 
aflate în cultură s-au prășit mecanic 
280 hectare și manual numai 185 
hectare ; la C.A.P. Albulești, porum
bul — cultivat pe 485 hectare — a 
fost prășit mecanic pe 270 hectare, 
iar manual numai pe 140 hectare ; 
la C.A.P. Poroina. prima prașilă nie- 
tanică ș-a aplicat pe 379 liectare. iar 
prima prașila manuală pe 300 hec
tare din cele 650 cu porumb în cul
tură. Se impun, așadar, o mai bună 
organizare a muncii, mobilizarea tu
turor forțelor pentru executarea, în- 
tr-un timp cit mai scurt, a lucrărilor 
de întreținere a culturilor pe toate 
suprafețele. Acum, după ploaie, pe 
întreg cuprinsul județului munca la 
prășit poate Si trebuie să fie mai 
spornică.

Virqilin TATARU
corespondentul „Scinteii”

Lucrâri de întreținere a culturilor pe terenurile cooperativei agricole Tudor Vladimirescu, județul Brăila
Foto : Cornelie IFRIM

TULCEA

In aceleași condiții de lucru-ritmuri diferite
ti) aceste zile, concomitent cu iri

garea neîntreruptă a .lanurilor, in 
unitățile agricole din județul Tulcea 
se lucrează intens la întreținerea 
culturilor prăsitoare. Datorită măsu
rilor organizatorice întreprinse de 
comandamentul județean pentru 
agricultură, de la un capăt la altul 
al județului forțele umane și meca
nice din satele tulcene lucrează la 

prășit. Se cuvine remarcat că prima 
prașilă manuală și mecanică a fost 
efectuată pe toate cele 57 400 hectare 
cultivate cu porumb. De asemehea, 
sfecla de zahăr a fost prășită a doua 
oară pe jumătate din cele 5 400 hec
tare aflate in cultură; iar cea de-a 
doua prașilă la floarea-soarelui e-a 
efectuat mecanic pe 57 ■ la sulă din 

*

*
*

suprafață și manual pe 1 860 hectare 
din cele 19 800 hectare cultivate.

In consiliul unic Casimcea, unde 
există in cultură 3 916 hectare cu 
porumb și 2 500 hectare cu floarea- 
soarelui, sute de oameni se aflau la 
prășit. Jn unitățile din acest consiliu 
se lucrează intens la efectuarea celei 
de-a doua prașile manuale la po
rumb și floarea-soarelui. La coope
rativa agricolă Războieni, preș" ' . 
tele unității, Tudor ■ Țuțuianu. 
pe cîmp, in fruntea a peste 1 . „
oameni la prășit, ne spune că i 
la sfîrșitul acestei săptâmini v 
cheia cea de-a doua prașilă mt .ă 
la porumb pe cele peste 500 hectare 
cultivate. Tn cooperativele agricole 
Rahmainu. Corugea, Casimcea, Sari- 
gliiol de Deal, la întreprinderea agri
colă de stat Casimcea — aceeași mo
bilizare de forțe; La I.A.S. Casimcea, 
peste 100 de oameni prășeau manual 
culturile, acolo unde erbicidele nu 
au distrus buruienile. Ca atare, 40 la 
sută din suprafața cultivată cu po
rumb a fost prășită și manual.

In unele unități din județ, lucră
rile de întreținere a culturilor nu se 
desfășoară in ritmul necesar. In 
timp ce în majoritatea cooperativelor 
agricole și ihitreprinderilor agricole 
de stat porumbul a fost prășit a 
doua oară pe suprafețe însemnate, 
in consiliile agroindustriale Babadag 
și Topolog această lucrare nici nu a 
început. S-ar putea crede că aceste 
diferențe ar fi determinate de sta
diul diferit a:l vegetației culturilor. 
Nicidecum 1 Aproape peste tot plan
tele se dezvoltă normal. Răminerile 
în urmă la prășit se datoresc 
neajunsurilor existente in organiza
rea muncii in anumite unități din 
aceste consilii agroindustriale, lată’ 
de ce, îndeosebi in aceste unități, se 
impun măsuri mult mai hotărite 
pentru intensificarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

Neculai AMIMULESEI 
corespondentul „Scinteii”

__________________ >

TOATE INVESTIȚIILE 
să producă la termenele planificate!

REDUCEREA SUBSTANȚIAL/
A CHELTUIELILOR MATERIALE

In acest an și in perspectivă, industria noastră minieră trebuie să 
aducă o mare contribuție ia dezvoltarea bazei energetice și de materii 
primi; a țării. Potrivit sarcinilor stabilite de conducerea partidului, pro
ducția de cărbune urmează să sporească in ritm susținut — de Ia circa 
150 000 toile Pe zi cit se realizează în prezent la 200 000 tone pe zi la 
stîrșitul acestui an, pentru ca la finele anului 1984 să ajungă Ia 230 000— 
240 000 lone pe zi; Creșteri la fel <ie importante va marca și producția 
de minereuri feroase și neferoase, de substanțe nemetalifere. Pentru în
făptuirea acestor sarcini, pe baza indicațiilor date de tovarășul Nieolae 
Ceaușescu, secretarul general al partidului, la Consfătuirea de lucru de la 
C.C. al P.C.R., in întreaga industrie minieră s-a trecut la programul de 
lucru continuu, au fost luate o serie de măsuri de perfecționare a orga
nizării producției și a muncii, de folosire mai hună a mijloacelor din 
dotare. Concomitent cu aceste măsuri, de mare importanță pentru spo
rirea producției in această ramură sînt punerea in funcțiune la termen 
a noilor cariere și mine, dezvoltarea celor existente, creșterea gradului 
de mecanizare, în care scop statul nostru alocă importante fonduri de in
vestiții. Tn legătură cu modul in care se înfăptuiește programul de in
vestiții pe acest an din industria minieră, am avut o convorbire cu ing. 
ION JITARU. director in Ministerul Minelor.

— Concret, asupra căror obiective 
si lucruri de investiții trebuie con
centrate eforturile in acest an ?

Pentru creșterea substanțialii a 
producției de cărbune, sarcină priori
tară trasată de conducerea partidu
lui, trebuie su descopertăm în acest 
an in cariere lin volum de steril cu 
7(1 la sută mai mare decît anul tre
cut. iar in subteran, in vederea asi
gurării frontului de lucru — atit în 
sectorul de cărbune, cit și de mine- 
i' iiri — este necesar să realizăm cu 
S'l la sută mai multe lucrări miniere 
de .deschidere. Totodată, urmează să 
montăm un important volum de uti
laje și instalații. Sint sarcini deose
bit de importante, pentru înfăptuirea 
cărora ne-am pregătit din vreme. 
Intre măsurile pe care le-am adop
tat in acest scop amintesc pe cele 
privind creșterea numărului echipe
lor de montaj și îmbunătățirea orga
nizării acestora la liniile tehnologice 
din carierele de lignit — excavatoare 
eu rotor, benzi, mașini de haldat ; 
intensificarea ritmului de montaj la 
liniile de mare capacitate pentru 
prepararea minereului de la Roșia 
Poieni. Moldova Nouă, Coranda- 
Hondol, Valea Morii ; urgentarea 
execuției lucrărilor miniere pentru 
introducerea a noi complexe meoani- 
zate, de mare capacitate, in mine’e 
de huilă din Valea Jiului ; creșterea 
indicelui de folosire a utilajelor 
principale de carieră : excavatoare 
cu cupă, foreze, autobasculante ș.a. 
și a utilajelor specifice lucrărilor de 
investiții'din subteran — combine de 
înaintare, mașini de extracție, utilaje 
rle transport. Deosebit de aceasta, au 
fost luate o serie de măsuri de pre
gătire și ridicare a calificării profe
sionale a oamenilor, in concordanță 
eu gradul de complexitate al utilaje*  
lor și instalațiilor folosite in activi
tatea de investiții din minerit.

Ce rezultate s-au obținut pină 
arum in realizarea programului de 
investiții ?

In majoritatea unităților minie
re, planul de investiții pe patru luni 
din acest an a fost realizat și de
pășit. Este cazul lucrărilor de inves

tiții din cadrul Combinatului minier 
Ploiești, Combinatului minier Rovi-

ÎN INDUSTRIA MINIERĂ

Intrarea in exploatare a noilor 
capacități productive - condiție 

hotăritoare a sporirii producției 
de cărbune

EXIST# RESTANTE, DM EXIST# SI POSDWJTSTI CERTE 
PENTRU DEPSȘ1RE*  LOR

nari, întreprinderii miniere Horezu, 
întreprinderii miniere Voivozi, Cen
tralei minereurilor Deva și între
prinderii miniere Mehedinți. în pe
rioada care a trecut de la începutul 
anului au fost puse în funcțiune o 
feerie de capacități care asigură, 
printre altele, creșterea importantă, 
a producției în bazinul Gorjului, 
și de minereuri complexe, la mina 
Herja — Maramureș ; totodată, s-au 
terminat lucrările miniere pen
tru punerea in exploatare a unei pri
me capacități de șisturi bituminoase 
la Anina. De asemehea, ătl fost re
cuperate unele rămîneti în ufmă la 
lucrări de investiții din âhii prece
dent! și s-au creat condiții pentru a 
se incepe în acest ăn producția la 
Cojmănești-Gorj, Amaradia-'flrîiâ, 
Husnicioara-Mehedinti, Roșia Poieni, 
Moldova NoUă, Valea MOrii-Brad, 
Coranda-Hondol, Baia de Aramă, 
Mahmudia ș.a. De asemenea, în ca
riere, în Subteran și la preparați! au 

fost montate un număr important 
de utilaje.

— Totuși, pe ansamblul ministeru
lui și intr-o serie de unități există 
anumite rămineri in urmă in reali
zarea planului de investiții. Care sint 
cauzele ?

— La lucrările de construcții-mon- 
taj restanța pe patru luni din acest 
an este relativ redusă — de numai 
1,4 la sută — șl va fi recuperată in
tegral iii cursul acestei luni. Rămi- 
nerea in urmă este mai mare la to
talul investiții, dar există posibili
tăți ca și la acest indicator planul 
Să fie îndeplinit pină lâ sfirșttbl 
acestui trimestru. Probleme mai deo
sebite se ridică in legătură cil asi
gurarea de către anumite unități 
constructoare de mașini a complexe
lor mecanizate pentru străte groase 
din minele Văii Jiului, a trei exca
vatoare cil rotor și a unei mașini dă 

haldat pentru întreprinderea mi
nieră Mehedinți și cariera Roșia de 
Jiu, a utilajelor pentru carierele 
Sfîntu Gheorghe și Urdari-Gorj, a 
morilor pentru linia de preparare 
nr. 3 de la Moldova Nouă. Greutăți 
în realizarea planului a creat și lipsa 
forței de muncă la unele obiective 
aflate în execuția Trustului de con
strucții și montaje miniere, plecunl 
și a unităților de construcții de Jâ 
Motru și Rovinari. In fine, se cu
vine amintită și neasigurarea la timp 
a unor documentații, în special pen
tru anufnite obiective noi, prevăzute 
a fi începute în acest an.

— Din ceea că ne-ăți spUS, retultă 
tă răspunderea pentru întârzierile 
existente tn realizarea Unor obiectivă 
tie Investiții aparține furnizorilor de 
utilaje și, deopotrivă, unităților de 
proiectare și construcții din Cadrul 
Ministerului Minelor. Cum vă propu
neți să acționați pentru eliminarea 
acestor neajunsuri și recuperarea 

neintîrziată, așa cum ați precizat 
anterior, a răminerilor in urmă ?

— Situațiji realizării investițiilor 
este urmărită permanent, la față lo
cului, de colective de specialiști și 
cadre de conducere din minister, 
care au sarcina să rezolve operativ 
toate problemele ce se ridică pe șan
tiere. Recent, conducerea ministeru
lui a analizat stadiul de ansamblu al 
lucrărilor de investiții, hotărind o 
serie de măsuri suplimentare pentru 
fiecare obiectiv in parte. Pornind de 
la cerințele stringente ale economiei 
naționale, o atenție cu iotul deose
bită acordăm creșterii capacității de 
extracție a huilei pentru cocs în Va
lea Jiului, stabilindii-se in acest sens 
urgentarea lucrărilor de deschidere 
de la minele Lupeni și Lupeni-Sud, 
a celor de dezvoltare de la cariera 
Cimpu lui Neag, montarea neintîr
ziată, pe măsura livrării, a comple
xelor pentru strate groase și pu
nerea in fuhețiune a preparatiilor de 
la Petrila și Livezenl. în sectotiil de 
minereuri avem în vedere grăbirea 
montării utilajelor de la noile linii 
de preparare de Ja Moldova Nouă, 
Roșia Poieni, Valea Morii și Coranda- 
Hondol. Pentru completarea forței de 
muncă necesare, împreună cu orga
nele locale de partid au fost inițiate 
acțiuni de recrutare și de calificare 
a muncitorilor in meserii deficitare, 
iar pentru urgentarea finalizării do
cumentațiilor s-au stabilit grafice 
cu termene săptămînale de predare 
a acestora, pentru avizare, la orga
nele de resort. în ce privește li
vrarea utilajelor restante. împreună 
cu unitățile producătoare și forurile 
de resort ale acestora, atl fost în
tocmite programe de fabricație, în 
strinsă corelare cu graficele de reali
zare a Investițiilor, programe a că- 
roi1 înfăptuire se analizează săptămi- 
hal. Evident, răspunderea principală 
pentru respectarea termenelor stabi
lite in aceste programe revine pro
ducătorilor, dar ministerul nostru a 
luat măsura de a trimite delegați 
permanenți la principalele Uzine fur
nizoare, pentral a urmări staditil 
execuției fiecărui utilaj și a realiza, 
totodată, legăturii între producător, 
proiectant și montor in vederea efec
tuării operative a adaptărilor ne
cesare impuse de situația concretă 
a fiecărui obiectiv. Totodată, se cu
vine menționat faptul că unitățile 
beneficiare de investiții au preluat 
de la constructor efectuarea cu for
țe proprii a unor importante lu
crări, au trecut la executarea in ate
lierele proprii a unui mare volum de 
Utilaje și instalații, iar acum orga
nizăm o serie de echipe, formate din 
muncitori din unitățile beneficiare, 
care vor efectua diferite lucrări de 
montaj pe șantierele industriei 
miniere.

Convorbire realizată de 
Corneliu cAri an

(Urinare din pag. n

Nu servește la nimic să se realizeze 
produse necorespunzătoare calitativ, 
chiar cu costuri mai reduse, pentru 
că asemenea produse nu-și găsesc 
valorificare, nu contribuie la spori
rea produsului social și a venitului 
național. Dimpotrivă, produsele care 
nu satisfac o cerință socială de con
sum afectează veniturile societății, 
ale oamenilor muncii. După cum. se 
bate pasul pe loc și, bineînțeles, 
contribuția la constituirea venitului 
național rămîne minimă în condițiile 
in care din materiile prime de care 
dispunem unele unități fabrică ace
leași și aceleași produse, demodate, 
rămase în urma progresului tehnic. 
Cs valori de întrebuințare scoatem 
din fiecare gram de materie primă, 
din fiecare kWh consumate in pro- 
desul productiv? Este problemă pe 
care sintem cu toții interesați să ne-o 
punem in fiecare moment, in orice 
împrejurare. Și mai ales fiecare să 
fie convins că trebuie să fie bun gos
podar, Să gîndească în spirit creator 
pehtru rezolvarea efectivă a proble
melor eficienței producției.

— Care sint căile de reducere a 
cheltuielilor materiale și energetice 
pe care se va pune un accent cu to
tul deosebit in perioada următoare ? 

în primul find, pe reducerea 
normelor de consum. Desigur, nu 
„din condei", ci prin aplicarea Unor 
măsuri suplimentare de reproiectare 
constructivă și tehnologică, de orga
nizare superioară a fabricației și de 
calificare corespunzătoare a forței 
de muncă. Un rol important îh aceas
tă acțiune tevine forțelor de con
cepție, de proiectare, specialiștilor și 
muncitorilor cu experiență. Acesta 
este mijlocul hotăritor in reducerea 
consumurilor materiale. Astfel, în 
construcția de mașini, prin reduce
rea cu 2 la sută a consumului de 
metal se poate realiza o economie 
de filetai, care înseamnă, totodată, 
economii importante de minereu de 
fier, cOcs, combustibil și energie, din 
care se pot fabrica 23 000 tractoare 
și 35 000 autoturisme Dacia. în al 
doilea rind, este vorba de valorifica
rea mai intensă a resurselor mate
riale refolosibile care sint mai iefti
ne decît resursele materiale noi și 
pot fi asigurate mal lesne. Pentru a 
ilustra eficacitatea acestei acțiuni 
este suficient să ne referim numai 
La faptul că în anul 1983 consumul 
intern de cupru, plumb și zinc ur
mează să se asigure in proporție de 
40—60 la sută prin folosirea mate
rialelor recuperabile, ceea ce va 
determipă realizarea unor importante 
economii valutare.
“ Pentru a cointeresa mai deplin 

întreprinderile, colectivele muncito

rești, pe fiecare om ăl muncii în 
parte in sporirea eficienței produc
ției, conducerea partidului a stabilit 
o serie de măsuri de perfecționare a 
mecanismului economico-financiar. 
Vă rugăm să vă referiți pe scurt la 
esența acestor măsuri.

— Măsurile respective au în vede
re tripla calitate a oamenilor mun
cii, de proprietari, producători și be
neficiari, necesitatea întăririi auto- 
conducerii muncitorești și autogestiu- 
nii economico-financiare. Dintre 
acestea, m-aș referi în mod deosebit 
la aplicarea mai fermă â principiilor 
socialiste de retribuire a muncii, le
garea Veniturilor oamenilor muncii 
de rezultatele obținute, măsuri care 
vor influența puternic obținerea unor 
beneficii maxime, sporirea contribu
ției fiecărui colectiv de oameni ai 
muncii la creșterea venitului națio
nal. Stimularea eforturilor pentru re
ducerea mai accentuată a consumu
rilor materiale se va realiza prin 
acordarea de premii pentru econo
miile de materii prime și materiale, 
prin sporirea fondului de participare 
a oamenilor muncii la realizarea pro
ducției, a beneficiilor și la împărți
rea beneficiilor, care în medie pe 
economie va reprezenta 4 la sută din 
veniturile realizate de oamenii mun
cii din retribuție, față de 2 la sută 
cit este în prezent. După cum se cu
noaște, mărimea fondului de parti
cipare depinde nemijlocit de efi
ciența activității fiecărei întreprin
deri, care are la bază, in primul rind, 
preocupările pentru reducerea costu
rilor de producție, îndeosebi a celor 
materiale. în același sens vor acțio
na și măsurile pentru generalizarea 
acordului global, in care posibilitățile 
de creștere a retribuirii sint legate 
și de încadrarea iu normele de con
sumuri de materii prime, materiale, 
combustibil și energie. De asemenea, 
realizarea producției nete, a cărei

MEDGIDIA : Un nou pod rutier peste Canalul 
Dunărea — Marea Neagră

La Medgidia a fost dat in folo
sință un nou obiectiv din cadrul 
complexului lucrărilor Canalului 
Dunărea — Marea Neagră. Este 
vorba de podul rutier peste ma
gistrala de ape de la kilometrul 24, 
care face legătură între zonele de 
nord și de sud ale orașului și cu 
șoseaua Constanța — Cernavoda. 
Noul pod este o construcție monu
mentală. executat din beton armat 
și oțel, de către constructorii 
Grupului II Șantiere ăl Cehtralei 
Canalului Dunărea — Mărea Nea
gră, ăvind o lungime de 689 metri. 

mărime depinde direct de volumul 
cheltuielilor materiale, este o con
diție pentru eliberarea fondului de 
retribuire pentru întregul personal 
muncitor.

— Ce răspunderi revin Comitetu
lui de Stat al Planificării, celorlal
te organe centrale pentru asigura
rea condițiilor necesare înfăptuirii 
sarcinii trasate de conducerea par
tidului privind reducerea mai accen
tuată a cheltuielilor materiale ?

— Pentru transpunerea în practi
că a importantelor sarcini rezultate 
din documentele Conferinței Națio
nale ă partidului și ale Plenarei 
C.C. al P.C.R. din martie a.cj, Co
mitetul de Stat al Planificării, îm
preună cu celelalte organe centrale, 
a elaborat o serie de programe de 
reducere a normelor de consum, de 
valorificare superioară â resurselor 
materiale, de ridicare a calității pro
duselor ș.a., menite să asigure dimi
nuarea substanțială a cheltuielilor 
materiale. Pentru ca programele 
respective să devină viabile se im
pune ca toate organele centrale, in
clusiv instituția noastră, să acorde 
unităților economice un spiâjin per
manent și calificat in vederea du
cerii la bun sfîrșit a măsurilor sta
bilite, identificării unor noi soluții 
care să contribuie nemijlocit la scă
derea costurilor. Ne revine obligația 
ca împreună cu ministerele, centra
lele și întreprinderile să acționăm 
cu toptă răspunderea pentru reali
zarea ansamblului de măsuri sta
bilite de conducerea partidului pen- 
tru scăderea mai accentuată a cos
turilor ds producție și sporirea mai 
puternică â venitului national, care 
constituie temeiul asigurării creșterii 
în continuare a Veniturilor oamenilor 
muncii, ridicării nivelului de trai a) 
întregului popor — telul suprem al 
politicii Partidului Comunist Român.

Peste deschiderea Centrală a fost 
instalat un tablier metalic lung de 
131 metri, in greutate de peste 
1 000 de tone, executat la Bocșa, 
pentru ridicarea căruia, la înălți
mea de 20 de metri deasupra ape
lor, specialiștii și constructorii 
Grupului de șantiere 5 Basarabi au 
folosit o tehnologie originală de 
riiare eficiență și siguranță. Noul 
pod asigură un trafic rutier fluent 
pc 4 benzi de circulație mărginite 
de trotuare pietonăle. (George 
Mihăescu. corespondentul ..Scin
teii-1).
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înalta apreciere a întregului popor fața de rezultatele rodnice 
ale vizitei întreprinse în Turcia de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu
Telegrame adresate tovarășului Nicolae Ceaușescu

Manifestările de înaltă considera
ție. ospitalitatea caldă, aprecierile și 
omagiile cu care ati fost primiți pe 
tot parcursul vizitei in Turcia, in
ti lnirile și convorbirile purtate la 
cel mai inalt nivel, cit și docu
mentele comune semnate constituie 
o nouă și grăitoare dovadă a înaltu
lui prestigiu și respect de care vă 
bucurați pretutindeni. dumnea
voastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca proeminentă perso
nalitate a vieții politice internațio
nale. care iși consacră întreaga gin- 
dire și acțiune revoluționară bună
stării și fericirii poporului său, slu
jirii cu devotament a idealurilor de 
dreptate și libertate ale tuturor po
poarelor, de pace și progres ale în
tregii umanități — se arată în tele
grama adresată de COMITETUL JU
DEȚEAN BRAȘOV AL P.C.R. 
Oamenii muncii brașoveni, fără 
deosebire de naționalitate, folosesc 
.și acest prilej pentru a vă încredin
ța de sentimentele lor de profund 
devotament și atașament față de 
modul magistral in care acționați 
pentru elaborarea și înfăptuirea po
liticii partidului și statului nostru 
și se angajează să acționeze cu 
ioată energia și fermitatea revolu
ționară pentru transpunerea în viață 
a hotăririlor Congresului al XII-lea 
si Conferinței Naționale.

mpreună cu întregul popor, oa- 
fltii muncii care își desfășoară ac- 
itatea pe tărimul cercetării știin- 
ce. dezvoltării tehnologiei și in- 

t ducerii progresului tehnic au 
u mărit cu profund interes și min- 
dvie patriotică strălucita desfășurare 
a vizitei de stat pe care ați in
treprins-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. in Turcia — se 
arată în telegrama CONSILIULUI 
NAȚIONAL PENTRU ȘTIINȚA ȘI 
TEHNOLOGIE. Sintem mindri. mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de a fi părtași la îm
plinirea acestei epoci de neegala
tă afirmare a României în lume, 
sub conducerea dumneavoastră clar
văzătoare și cutezătoare. Sintem 
mindri că însuși domeniul nos
tru de activitate — știința și teh
nologia — ce se bucură de cel mai 
important statut social pe care l-au 
cunoscut vreodată in țara noastră, 
primește o înaltă apreciere și pre
țuire pe toate meridianele, așa cum 
a atestat-o încă o dată, cu ocazia 
vizitei de stat în Turcia, înaltul 
omagiu adus activității științifice a 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu, eminent savant și 
om politic de largă recunoaștere in
ternațională. prin conferirea titlului' 
de „Doctor Honoris Căusa" al presti
gioasei Universități Tehnice pentru 
Orientul Mijlociu din Ankara.

însuflețiți de cele mai alese sen
timente de adincă dragoste și nemăr
ginită recunoștință, oamenii muncii 
din județul Buzău, asemenea între
gului nostru popor, iși exprimă de
plina satisfacție și mindrie patriotică 
față de strălucitele rezultate ale vizitei 
de stat pe care ați intreprins-o, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 

■ a Turcia, nouă și elocventă afirmare 
< politicii externe clarvăzătoare, 
profund științifice, pe care România 
o promovează cu consecvență, la 
elaborarea și înfăptuirea căreia dum
neavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, aduceți o contri
buție hotărîtoare, decisivă — se 
subliniază in telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN BUZĂU AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JU
DEȚEAN. Exprimîndu-ne deplinul 
acord cu înțelegerile stabilite, cure se 
constituie într-o nouă și importantă 
contribuție la întărirea prieteniei și a 
colaborării dintre popoarele român și 
turc, vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom spori 
continuu eforturile pentru înfăp
tuirea neabătută a hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, conștienți 
că astfel contribuim la înflorirea 
României socialiste. Ia creșterea 
prestigiului său in lume.

Cu cele mai alese sentimente de 
dragoste, stimă și prețuire ce le nu
tresc față de dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, comuniștii, toți oamenii 
muncii, români, maghiari și de alte 
naționalități de pe străvechile me
leaguri ale Bihorului, au urmărit cu 
viu interes, cu profundă satisfacție 
și deplină aprobare vizita de stat pe 
care, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, ați efectuat-o in Turcia — 
se arată in telegrama trimisă de CO
MITETUL JUDEȚEAN BIHOR AL 
P.C.R. Exprimindu-ne profunda recu
noștință pentru contribuția dumnea
voastră hotărîtoare la elaborarea și 
înfăptuirea politicii interne și exter
ne a partidului și statului nostru, 
pentru valoroasele inițiative con
sacrate soluționării complexelor pro
bleme ale lumii contemporane, vă a- 
sigurăm că oamenii muncii bihoreni, 
fără deosebire de naționalitate; 
își vor consacra întreaga putere de 
muncă îndeplinirii exemplare a ho- 
tărîrilor Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, spre binele poporului român, 
pentru progresul și înflorirea con
tinuă a patriei noastre.

Urmărind cu viu interes șî profun
dă satisfacție inalta solie de priete
nie și colaborare cu Republica 
Turcia, oamenii muncii clujeni își 
manifestă totala lor adeziune la con
ținutul convorbirilor purtate și a în
țelegerilor convenite, a documente
lor semnate, in care văd o nouă ex
presie de trainică prietenie româno- 
turcă, dorința comună de adîncire a 
colaborării și conlucrării prietenești 
dintre țările, popoarele noastre. în 
interesul reciproc, al cauzei păcii, 
destinderii și securității în Balcani, 
in Europa și în întreaga lume — se 
spune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN CLUJ AL P.C.R. Cu 
profundă recunoștință pentru excep
ționala activitate teoretică și practi
că ce o desfășurați in opera făuririi 
socialismului și comunismului, spre 
binele și fericirea poporului român, 
pentru modul strălucit in care con- 
cepeți și promovați in arena inter
națională inițiative, idei și orientări 
de adincă înțelepciune și admirabilă 

cutezanță revoluționară. oamenii 
muncii din județul Cluj — români, 
maghiari și de altă naționalitate — 
vă încredințează, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, de hotă- 
rirea lor fermă de a vă urma neabă
tut cu abnegație și dăruire in tot ce 
gindiți și întreprindeți pentru pros
peritatea tării și creșterea presti
giului ei pe plan mondial.

Vizita dumneavoastră in Turcia — 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu — se înscrie ca 
un moment important, cu adinei 
semnificații în bogata cronică a re
lațiilor româno-turce, ca o nouă 
contribuție la creșterea rolului și 
prestigiului României socialiste în 
edificarea încrederii și securității, 
a păcii și cooperării internaționale
— se arată in telegrama adresată de 
MINISTERUL AFACERILOR EX
TERNE. Activitatea dumneavoastră 
neobosită și fructuoasă, inițiativele 
și propunerile constructive vizînd 
asigurarea păcii și dezvoltarea colabo
rării in Balcani reprezintă un exem
plu grăitor al relațiilor de bună ve
cinătate și înțelegere între state cu 
orînduiri sociale diferite. Vă asi
gurăm, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
face totul pentru ca întreaga 
noastră viață și activitate să fie 
demne de locul de cinstire pe care 
îl ocupă România socialistă in lume 
datorită prodigioasei dumneavoastră 
activități, străbătută de fierbinte pa
triotism și responsabilitate istorică 
față de interesele vitale ale po
porului român, ale întregii omeniri.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN CONSTANȚA AL P.C.R. 
se arată : Comuniștii, toți oamenii 
muncii din județul Constanța, ase
menea întregului nostru popor, au 
urmărit cu viu interes și deplină sa
tisfacție vizita pe care dumneavoas
tră, mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ați întreprins-o, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. în Republica Turcia, vă- 
zind in această manifestare o nouă 
și înaltă solie a păcii, a prieteniei 
și colaborării României cu toate ță
rile, o expresie elocventă a politicii 
noastre consecvente de a extinde și 
amplifica rodnicele raporturi bila
terale dintre popoarele român și turc, 
pentru întărirea păcii și securității 
în Balcani. în Europa. în întreaga 
lume. Vă asigurăm, totodată, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că oamenii muncii din 
județul Constanta, puternic însufle
țiți de ardoarea, de patosul revolu
ționar cu care militați pentru pro
gresul economico-social neîntrerupt 
ai țării noastre, vor acționa cu în
treaga lor pricepere și energie crea
toare, alături de întregul nostru po
por. pentru înfăptuirea exemplară 
a istoricelor hotărâri adoptate de 
Congresul al XII-lea și Conferința 
Națională ale partidului.

Comuniștii, oamenii muncii din ju
dețul Galați au urmărit cu viu inte
res și profundă mindrie patriotică, 
vizita de stat pe care ați întreprins-o. 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Turcia, o nouă și stră
lucită ilustrare a cursului pozitiv al 
relațiilor dintre România și Turcia, 
se evidențiază in telegrama COMI
TETULUI JUDEȚEAN GALAȚI AL 
P.C.R. Primirea caldă, entuziastă, cu 
care ați fost intimpinat pe pămintul 
țării prietene, subliniază încă o dată 
marele prestigiu de care vă bucurați 
in lume ca lider al mișcării de pace 
și progres, ea susținător înflăcărat al 
idealului de libertate, suveranitate și 
independență pe care îl nutresc 
toate popoarele planetei. Ne anga
jăm solemn că. urmind minunatul 
dumneavoastră exemplu de slujire 
cu credință și devotament a cauzei 
socialismului și comunismului, vom 
acționa cu Întreaga energie și forță 
creatoare pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin în 
acest an și pe întregul cincinal, a 
tuturor obiectivelor de dezvoltare 
economică și socială stabilite de Con
gresul al XII-lea și Conferința Na
țională ale partidului.

Primirea deosebit de călduroasă ce 
v-a fost rezervată pe pămintul Tur
ciei. manifestările de profundă stimă 
și considerație cu care ați fost în
conjurat pe întregul parcurs al vi
zitei. rezultatele deosebit de rodni
ce ale convorbirilor purtate cu pre
ședintele Turciei. Kenan Evren, sint 
dovezi elocvente ale prestigiului 
României socialiste in lume, ale înal
tei aprecieri de care dumneavoastră, 
fiul cel mai iubit și stimat al po
porului român, vă bucurați pe toa
te meridianele globului pentru ac
tivitatea neobosită pusă în slujba 
marilor idealuri de pace, progres și 
prosperitate ale tuturor pbpoarelor
— se sublinia'ză in telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN IALOMI
ȚA AL P.C.R. Totodată, conferirea 
tovarășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu a titlului de 
„Doctor Honoris Causa" al Univer
sității Tehnice pentru Orientul Mij
lociu din Ankara, constituie expre
sia înaltului prestigiu international 
al operei eminentului savant și om 
politic român — tovarășa Elena 
Ceaușescu — pusă in slujba dez
voltării și înfloririi științei româ
nești, a progresului științei univer
sale. Vă asigurăm, mult stimate to
varășe secretar general, că vom ac
ționa cu toată fermitatea pentru în
făptuirea neabătută a politicii in
terne și externe a partidului si sta
tului nostru, vom urma cu credință 
pilduitorul dumneavoastră exemplu 
de muncă și viață, astfel incit, prin 
fapte demne de muncă și dăruire, 
să ne aducem o contribuție și mai 
mare la ridicarea României socia
liste pe noi culmi de progres și ci
vilizație.

Primirea cu cele mai mari o- 
noruri ce v-a fost rezervată, senti
mentele de aleasă stimă, prețuire și 
căldură deosebită cu care ați fost în
conjurat pretutindeni de poporul 
turc, de reprezentanți ai diferitelor 
cercuri ale vieții politice și sociale, 
sint o dovadă elocventă a înaltei con- 
siderațiuni și prestigiului de care vă 
bucurați, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. ca pro
eminentă personalitate politică și de 

stat a lumii contemporane — se sub
liniază in telegrama CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE GERMANA. Exprimindu- 
vă întreaga noastră gratitudine pen
tru neobosita dumneavoastră activi
tate in slujba poporului nostru, pen
tru fericirea și bunăstarea sa, vă asi
gurăm. mult stimate și iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii de naționalitate germană. împre
ună cu întregul popor, sint ferm 
hotăriți să-și aducă din plin contri
buția la înfăptuirea hotăririlor Con
gresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, pentru con
tinua propășire a patriei noastre co
mune. Republica Socialistă România.

în telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN IAȘI AL P.C.R. se 
arată : Comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe aceste străvechi meleaguri 
românești, alături de întregul nostru 
popor, au urmărit cu vie satisfacție 
și deplină mindrie patriotică vizita 
pe care ati intreprins-o dumnea
voastră, mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, Împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, în Turcia.

Exprimîndu-ne și cu acest prilej 
atașamentul nețărmurit față de po
litica promovată cu fermitate și 
consecvență de partidul și statul 
nostru, al cărei ctitor neobosit sînteți 
dumneavoastră, mult stimate tovară
șe secretar general, vă asigurăm că 
vom acționa cu energie și elan revo
luționar pentru transpunerea in 

• Dialogul la nivel inalt româno-turc, 
importantele documente semnate deschid o nouă 
etapă in dezvoltarea colaborării multilaterale prie
tenești dintre cele două țări și popoare, inscriu 
un aport de seamă la instaurarea unui climat de 
pace, cooperare și destindere in Balcani, 
in Europa și in lume

• însuflețitoare angajamente ale oamenilor 
muncii de a asigura înfăptuirea mobilizatoarelor 
obiective economice și sociale stabilite de Con
ferința Națională, a politicii României socialiste 
de înțelegere, colaborare și pace

viață a sarcinilor ce ne revin din 
hotărîrile Congresului al XII-lea și 
Conferinței Naționale ale partidu
lui, in vederea realizării planului și 
angajamentelor asumate in întrecerea 
socialistă, sporindu-ne astl’el con
tribuția la ridicarea patriei pe noi 
culmi ale civilizației, bunăstării și 
progresului, la creșterea prestigiului 
României socialiste in lume.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN MARAMUREȘ AL P.C.R. 
și a CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : în întregul ei, vizita 
reprezintă o nouă și elocventă dovadă 
a preocupării permanente a conduce
rii partidului și statului nostru, a 
dumneavoastră, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu.’ de a participa 
activ la soluționarea constructivă a 
marilor probleme ale lumii contem
porane, de a fi în primele rînduri ale 
luptei pentru dezarmare și pace.

Convinși fiind că noua dumnea
voastră solie pe pămintul Turciei 
prietene va contribui la amplificarea 
relațiilor româno-turce. la întărirea 
spiritului de încredere și bună veci
nătate intre țările balcanice, ne ex
primăm deplina adeziune fată de 
modul în care ați reprezentat și de 
această dată țara și poporul dincolo 
de hotarele patriei, față de întreaga 
dumneavoastră activitate, precum și 
hotărirea fermă de a nu precupeți 
nici un efort pentru îndeplinirea 
exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al XII- 
lea și Conferinței Naționale ale 
partidului.

Eveniment cu ample rezonante în 
viata internațională, act politic cu 
largi deschideri și semnificații spre 
dezvoltarea și întărirea climatului și 
spiritului de înțelegere și conlucra
re între popoarele din Balcani și din 
întreaga lume, vizita întreprinsă ilus
trează încă o dată, cu putere, rea
lismul. clarviziunea, spiritul dinamic, 
profund novator cu care abordați 
problemele fundamentale ale vieții 
internaționale, relevînd în chip grăi
tor inestimabila contribuție ce o 
aduceți dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
la rezolvarea numai pe calea pașni
că prin tratative, a tuturor proble
melor complexe dintre state, la în
făptuirea dezarmării generale si în
deosebi a dezarmării nucleare, la 
făurirea unei lumi fără arme și răz
boaie — se arată în telegrama CO
MITETULUI JUDEȚEAN MUREȘ 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Ne exprimăm to
tala adeziune față de poziția princi
pială, profund umanistă, pe care ati 
afirmat-o și de această dată, pentru 
realizarea unei păci trainice în Bal
cani. ca și în întreaga lume.

Manifestările de aleasă prețuire 
cu care ați fost primit și înconjurat 
peste tot. bilanțul deosebit de 
fructuos al acestei vizite consti
tuie o nouă și grăitoare do
vadă a alesei stime de care vă 

bucurați în lume pentru clarviziu
nea și realismul cu care elaborați 
întreaga politică a României, pen
tru activitatea neobosită și eroismul 
cu care acționați în folosul destinde
rii și înțelegerii internaționale, al 
cauzei păcii și colaborării pe planeta 
noastră — se relevă in telegrama 
C OMITETULUI JUDEȚEAN NEAMȚ 
AL P.C.R. și a CONSILIULUI POPU
LAR JUDEȚEAN. Exprimîndu-ne 
Întreaga prețuire și admirație pentru 
prodigioasa dumneavoastră activita
te, dăm glas, totodată, sentimente
lor de înaltă apreciere pentru to
varășa Elena Ceaușescu, pentru ma
rile sale merite de om politic și 
personalitate științifică, și îi adre
săm călduroase felicitări pentru con
ferirea titlului de „Doctor Honoris 
Causa" al Universității Tehnice pen
tru Orientul Mijlociu din Ankara.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN OLT AL P.C.R. se a- 
l'irmă : Istoria va reține la loc de 
cinste. incrustat cu litere de aur 
mesajul dumneavoastră, rolul hotări- 
tor și locul ce il dețineți în trans
formarea Balcanilor dintr-un butoi 
cu pulbere al Europei, așa cum 
a fost cunoscut pînă nu demult 
de omenire. într-o zonă a păcii, 
denuclearizată. Cu multă bucurie am 
primit vestea acordării eminentului 
om de știință și politic român, tova
rășei academician doctor inginer 
Elena Ceaușescu. a titlului de „Doc
tor Honoris Causa" al Universității

Tehnice pentru Orientul Mijlociu din 
Ankara. Este o nouă incununare a 
științei românești, o nouă recunoaș
tere a contribuției acesteia la pro
gresul și civilizația umanității.

Afinnind și cu acest prilej adeziu
nea deplină a oamenilor muncii din 
județul Olt la politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, în a cărei elaborare și promo
vare aveți rolul determinant, vă în
credințăm că vom pune în slujba 
Înfăptuirii hotăririlor Congresului 
al XII-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului întreaga forță a minții 
și brațelor noastre.

Oamenii muncii de naționalitate 
maghiară din România, intr-un glas 
cu întregul popor român, iși exprimă 
inalta apreciere și profunda satis
facție față de rezultatele bogate cu 
care s-a încheiat vizita de stat pe 
care ați întreprins-o, mult stimate 
și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu in Turcia — se arată în 
telegrama adresată de CONSILIUL 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE MAGHIARĂ DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA, 
Rezultatele deosebite ale acestei noi 
solii de prietenie și pace se înscriu 
ca o expresie a relațiilor excelente 
statornicite intre România și Tur
cia, model de conlucrare fructuoasă 
între țări cu sisteme social-politice 
diferite pe baza principiilor depli
nei egalități, ale respectului inde
pendenței și suveranității naționa
le, neamestecului in treburile inter
ne și avantajului reciproc. Cu acest 
prilej exprimăm din inimă cele mai 
calde felicitări tovarășei academici
an doctor inginer Elena Ceaușescu 
cu ocazia conferirii, în cadrul unei 
ceremonii, a titlului de „Doctor Ho
noris Causa" al Universității Tehni
ce pentru Orientul Mijlociu din An
kara, pentru impresionanta activita
te academică și remarcabilele re
zultate in domeniul cercetării.

Alături de toți fiii națiunii noastre 
socialiste, noi, sătmărenii, am 
urmărit, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cu cel mai viu interes 
desfășurarea vizitei în Turcia, mani
festările de înaltă cordialitate și con
siderație ce v-au fost rezervate pe 
întregul el traseu, văzînd în acestea 
o recunoaștere unanimă a meritelor 
dumneavoastră de eminentă perso
nalitate a lumii contemporane, a con
tribuției remarcabile pe care o adu
ceți neobosit la cauza salvgardării 
păcii, a cooperării între popoare, a 
edificării unei noi ordini economice 
și politice internaționale, a unei lumi 
mai drepte și mai bune — se eviden
țiază în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN SATU MARE AL P.C.R. 
Cu nespusă bucurie am luat cunoș
tință de caldul omagiu adus perso
nalității și activității tovarășei aca
demician doctor inginer. Elena 
Ceaușescu, prin conferirea în cadrul 
unei ceremonii a titlului de „Doctor 
Honoris Causa" al Universității Teh- 

nice pentru Orientul Mijlociu din 
Ankara. Vă încredințăm, mult 
iubite șl stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toți oamenii muncii, 
fără deosebire de naționalitate, de 
pe cuprinsul județului Satu Mare, 
infâptuiesc cu înaltă abnegație poli
tica partidului, sporind contribuția 
lor la realizarea exemplară a sarci
nilor actualului plan cincinal.

Puternic însuflețiți de sentimen
tele de dragoste fierbinte, nemărgi
nită prețuire și deosebit respect ce vi 
le poartă dumneavoastră, mult 
stimate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cel mai iubit fiu al po
porului român, toți oamenii muncii 
— români și maghiari — de pe me
leagurile Sălajului vă exprimă din 
adincul inimii lor. împreună cu pri
nosul de aleasă recunoștință, cele mai 
calde felicitări pentru rezultatele deo
sebit de rodnice ale vizitei pe care 
ați efectuat-o. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Republica Turcia, 
se arată în telegrama COMITETU
LUI JUDEȚEAN SĂLAJ AL P.C.R. 
Permiteti-ne să ne exprimăm de
plina noastră satisfacție și bucurie 
pentru faptul că și acest nou dialog 
româno-turc la nivel înalt s-a în
cheiat cu rezultate deosebit de fruc
tuoase, el reprezentind, totodată, un 
model de conlucrare între două țări 
cu structuri sociale diferite. Pri
mirea deosebit de călduroasă ce v-a 
fost rezervată, manifestările de sim
patie și admirație cu care ati fost 

înconjurați pe tot parcursul vizitei 
înseamnă o nouă și strălucită con
firmare. a excepționalelor dumnea
voastră calități de remarcabilă perso
nalitate politică a lumii contem
porane. neobosit luptător pentru afir
marea păcii și progresului in Bal
cani și în întreaga lume.

Femeile României socialiste dau cea 
mai înaltă apreciere eforturilor con
secvente pe care dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
le depuneți pentru ca în lumea de 
azi, în care există numeroase pro
bleme litigioase, conflicte și stări 
de încordare, să se renunțe la ca
lea armelor, să se asigure soluțio
narea tuturor conflictelor numai și 
numai pe calea tratativelor, pornin- 
du-se permanent de la interesele 
păcii, de la dreptul fiecărui popor de 
a se dezvolta liber și independent. 
— se arată în telegrama adresată de 
CONSILIUL NATIONAL AL FE
MEILOR DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA. Cu deosebită sa
tisfacție am luat cunoștință de con
ferirea tovarășei Elena Ceaușescu a 
titlului de „Doctor Honoris Causa" 
al Universității Tehnice pentru 
Orientul Mijlociu din Ankara, care 
se adaugă la numeroase alte titluri 
academice — expresie a înaltei con
siderații de care 6e bucură tovarășa 
Elena Ceaușescu, eminent savant 
și om politic, reflectare vie a pres
tigiului internațional al operei sale 
științifice, dedicată prosperității 
României și progresului științei uni
versale.

Animați de sentimente de aleasă 
prețuire, de dragoste și profundă 
mindrie patriotică, oamenii muncii 
din cooperația meșteșugărească, îm
preună cu întregul nostru popor, au 
urmărit cu viu interes vizita de stat 
pe care ați întreprins-o, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, împreu
nă cu tovarășa Elena Ceaușescu, in 
Turcia — se arată în telegrama adre
sată de UNIUNEA CENTRALA A 
COOPERATIVELOR MEȘTEȘUGĂ
REȘTI. Aprobînd din toată inima 
noua și strălucita dumneavoastră 
solie de pace și prietenie, rezultatele 
prestigioase ale acestei vizite, ma- 
nifestîndu-și, și cu acest prilej, de
plina lor adeziune la întreaga poli
tică internă și externă a partidului 
și statului nostru, oamenii muncii 
din cooperația meșteșugărească sint 
ferm hotărîți să muncească cu mai 
multă dăruire și pricepere, pentru a 
îndeplini în mod exemplar sarcinile 
ce le revin din documentele Con
gresului al XII-lea, din hotărîrile 
Conferinței Naționale ale partidului.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN SIBIU AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN se arată : înscrilndu-se in 
șirul acțiunilor consecvente promo
vate de țara noastră pentru întărirea 
climatului de pace și bună înțelege
re în Balcani. în Europa și în în
treaga lume, cărora dumneavoastră 

le-ați conferit o strălucire fără pre
cedent printr-o neobosită activitate 
de om politic înțelept și clarvăzător, 
dăruit nobilei cauze a instaurării in
tre state a unor relații Întemeiate pe 
egalitate, respect, colaborare — a- 
ceastă nouă vizită reprezintă o stră
lucită dovadă a consecvenței cu care 
acționați pentru aplicarea in practi
că a principiilor politicii externe a 
partidului și statului nostru. Vă asi
gurăm și cu acest prilej, mult 
iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că vom munci cu toată 
abnegația și răspunderea. că nu vom 
precupeți nici un efort pentru a ne 
spori contribuția la realizarea sarci
nilor economico-sociale din acest an 
și din întregul cincinal.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Teleorman, uniți in gin- 
duri și sentimente cu întregul popor, 
își exprimă deplina satisfacție in le
gătură cu vizita de 6tat efectuată de 
dumneavoastră, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în Turcia, expresie elocventă a 
realismului și dinamismului politicii 
externe a României, la a cărei elabo
rare și promovare aveți un rol de
terminant — se subliniază in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TELEORMAN AL P.C.R. Exprimîn
du-ne totala aprobare față de politica 
internă și externă a partidului și sta
tului nostru, noi, comuniștii, toți oa
menii muncii din Teleorman, vă asi
gurăm, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, că urmind neabătut 
exemplul dumneavoastră de dăruire 
revoluționară, de slujire devotată a 
intereselor poporului, vom acționa cu 
toată răspunderea pent™ transpu
nerea > exemplară în practică a pro
gramului de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și îna
intare a României spre comunism.

Calda și entuziasta primire ce vi 
s-a făcut pretutindeni pe pămintul 
Turciei, înaltele onoruri ce v-au fost 
rezervate, interesul deosebit mani
festat de opinia publică internațio
nală față de această nouă solie de 
pace și prietenie a poporului ro
mân constituie o strălucită confir
mare a respectului și prețuirii de 
care se bucură personalitatea dum
neavoastră proeminentă, o aleasă 
apreciere a rolului hotăritor pe care 
îl aveți în opera măreață de edifi
care a unei societăți noi. prospere și 
înfloritoare pe străvechea vatră ro
mânească, în elaborarea și promo
varea pe plan internațional a unei 
politici profund realiste, active și 
constructive — se spune în tele- ■ 
grama MINISTERULUI DE IN
TERNE. Consiliul de conducere al 
Ministerului de Interne, comuniștii, 
întregul personal își exprimă. in
tr-un singur glas, deplina adeziune 
și unanima aprobare față de rezul
tatele deosebit de rodnice ale vizi
tei de stat efectuate in Republica 
Turcia, hotărirea fermă de a înde
plini în mod exemplar, cu neslăbită 
vigilență și dăruire, misiunile și 
sarcinile încredințate de partid.

Primirea deosebit de călduroasă 
care vi s-a făcut, simpatia și bucuria 
cu care ați fost pretutindeni întimpi- 
nați, convorbirile oficiale avute cu 
șeful statului turc, cu alte persona
lități ale vieții politice din țara 
gazdă, analiza profundă a situației 
internaționale au fost pentru noi toți 
un nou prilej de legitimă mindrie 
patriotică — se subliniază in tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
TIMIȘ AL P.C.R. si a CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN. Puternic im
pulsionați de minunatul dumneavoas
tră exemplu, de slujire devotată a 
năzuințelor supreme ale națiunii ro
mâne, a idealurilor de pace și 
prietenie ale lumii contemporane, vă 
încredințăm, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, că, în lu
mina înaltelor exigențe și a prețioa
selor indicații pe care ni le-ați dat, 
vom depune eforturi sporite pentru 
înfăptuirea neabătută a sarcinilor 
care revin județului Timiș din gran
diosul program de dezvoltare mul
tilaterală a patriei noastre, libere și 
independente. România socialistă.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN TULCEA AL P.C.R. se 
relevă : Primirea prietenească pe 
pămintul Turciei este expresia stimei 
și prețuirii de care se bucură în lume 
România socialistă, o nouă confir
mare a prestigiului de care vă bucu
rați dumneavoastră, pe plan inter
național, ca eminent conducător de 
partid și de stat, ca luptător revo
luționar și neînfricat pentru triumful 
idealurilor socialismului și păcii. 
Afirmîndu-ne adeziunea deplină la 
politica internă și externă a partidu
lui și statului nostru, vă asigurăm, 

Prin mii și mii de olte telegrame sosite de pe întreg cuprinsul țârii, 
adresate de organe și organizații de partid, organizații de masă și 
obștești, ministere și instituții centrale, consilii populare, consilii ale 
Frontului Democrației și Unității Socialiste, de colective de muncă din 
unități industriale și agricole, institute de cercetare și proiectare, insti
tuții de invățâmint, știință și cultură, de colective de oameni ai muncii 
din alte sectoare de activitate se exprimă convingerea nestrămutată că 
noul dialog la nivel inalt româno-turc reprezintă o rodnică și strălucită 
contribuție la dezvoltarea relațiilor bilaterale, la extinderea și aprofun
darea raporturilor de strinsă conlucrare pe multiple planuri, existente 
între cele două țări, la întărirea climatului de încredere, securitate și 
pace în Balcani, in Europa și in lume.

însuflețiți de gindurile și simțămintele de fierbinte dragoste, adine 
respect și nemărginită recunoștință pe care le nutresc față de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu al poporului român, personalitate 
proeminentă a lumii contemporane, comuniștii, oamenii muncii de la 
orașe și sate, toți cetățenii României socialiste adresează din toată 
inima conducătorului încercat și clarvăzător al partidului și statului 
nostru cele mai calde și vii mulțumiri pentru această nouă și strălucită 
solie.

in mesaje sint exprimate profunda satisfacție și mindria patriotică, 
cele mai calde felicitări pentru înaltul titlu de „Doctor Honoris Causa" 
al Universității Tehnice pentru Orientul Mijlociu din Ankara, conferit 
tovarășei academician doctor inginer Elena Ceaușescu, eminent om 
politic și savant de renume mondial, ca o expresie elocventă a recu
noașterii tot mai largi a contribuției sale deosebite la afirmarea știin
ței românești pe plan mondial, la progresul general al umanității, la 
promovarea cauzei păcii în lume.

In numele milioanelor de cetățeni ai patriei, al întregului nostru 
popor, semnatarii telegramelor își reafirmă și cu acest prilej hotărirea 
fermă de a înfăptui cu toată răspunderea politica internă și externă 
a partidului și statului, de a acționa, cu întreaga capacitate, pentru 
realizarea exemplară a hotăririlor Congresului al XII-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului. 
______________________________________________________________7

mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, insuflețiți de 
exemplul dumneavoastră, vom milita 
cu întreaga noastră energie și forță 
creatoare pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
documentele Congresului al XII-lea 
și Conferinței Naționale ale Partidu
lui Comunist Român.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN VASLUI AL P.C.R. se 
arată : întîlntrile pe care le-ați avut 
cu cele mai reprezentative persona
lități politice ale Turciei, dialogul la 
nivel înalt și înțelegerile convenite 
in timpul acestei vizite de lucru con
stituie o nouă expresie a prestigiului 
și stimei deosebite de care se bucură 
politica externă a României socia
liste, a strălucitelor dumneavoastră 
calități de revoluționar și mare uma
nist afirmate cu putere in contribu
ția pe care v-o aduceți in soluțio
narea celor mai stringente probleme 
ale lumii contemporane. Exprimin
du-ne mindria de a avea in frun
tea partidului și statului un 
eminent conducător, oamenii muncii 
din județul Vaslui vă raportează, 
mult stimate tovarășe secretar gene
ral. că au obținut rezultate bune in 
înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale 
partidului, in prezent acționind pen
tru creșterea eficientei activității in
dustriale și înfăptuirea indicațiilor 
dumneavoastră privind dezvoltarea 
agriculturii.

împreună cu întregul nostru po
por. comuniștii și ceilalți oameni ai 
muncii din PROCURATURA REPU
BLICII SOCIALISTE ROMÂNIA au 
urmărit cu viu interes, profundă sa
tisfacție și legitimă mindrie patrioti
că. desfășurarea vizitei de stat pe 
care ați efectuat-o. împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu. in Turcia, 
eveniment ce constituie o contribu
ție deosebită la dezvoltarea pe un 
plan superior a tradiționalelor ra
porturi prietenești româno-turce, de 
conlucrare multilaterală, dintre cele 
două țări și popoare.

Convorbirile purtate, înțelegerile 
convenite și importantele documente 
semnate cu prilejul vizitei vor da un 
nou și puternic impuls bunelor relații 
de rodnică prietenie și fructuoasă 
colaborare dintre țările noastre, co
respunzător intereselor popoarelor 
român și turc, cauzei colaborării in
ternaționale.

Sentimentele de aleasă stimă și 
respect cu care ați fost înconjurat 
pretutindeni pe parcursul vizitei în 
Turcia demonstrează, o dată mai 
mult.' înalta prețuire de care vă 
bucurați în arena internațională, ca 
militant activ și neobosit pentru 
pacea lumii, pentru statornicirea 
unui climat de conlucrare și înțele
gere între popoare, pentru triumful 
celor mai de preț idealuri ale ome
nirii contemporane — se spune în 
telegrama COMITETULUI JUDE
ȚEAN VÎLCEA AL P.C.R. și a 
CONSILIULUI POPULAR JUDE
ȚEAN. Aprobînd din adîncul inimii 
rezultatele strălucite ale dialogului 
la nivel inalt purtat de dumnea
voastră pentru extinderea și ampli
ficarea bunelor raporturi bilaterale 
dintre popoarele român și turc, ex- 
primindu-ne profunda gratitudine 
pentru marea contribuție pe care ati 
adus-o și o aduceți la asigurarea 
păcii pe planeta noastră, vă încredin
țăm. mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, asemenea în
tregului popor, vom face totul pen
tru înfăptuirea exemplară a sarcini
lor ce ne revin din istoricele hotăriri 
ale celui de-al XII-lea Congres și 
Conferinței Naționale ale partidului, 
sporindu-ne necontenit aportul la 
efortul creator al națiunii noastre.

Cu inimile încărcate de bucurie și 
mindrie patriotică, comuniștii, oame
nii muncii, toți cei ce trăiesc și mun
cesc pe înfloritoarele meleaguri ale 
Vrancei dau expresie celor mai pro
funde sentimente de respect, stimă 
și dragoste nemărginită pentru ex
cepționala dumneavoastră contribu
ție la cauza păcii și înțelegerii între 
națiuni, confirmată încă o dată, cu 
prilejul recentei vizite de prietenie 
efectuate, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, in Turcia — se 
epune în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN VRANCEA AL P.C.R.

Trăim intens satisfacția pentru pri
mirea și manifestările deosebit de 
calde cu care ați fost întîmpinat 
peste tot, pentru înaltele onoruri de 
care v-ați bucurat în timpul vizitei, 
pentru largul ecou pe care îl au in 
ri.ndul oamenilor din țara prietenă 
ideile de dezvoltare liberă și inde
pendentă, ale luptei unite în vederea 
făuririi securității și colaborării paș
nice în Balcani, în Europa și în în
treaga lume.
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Ca la carte

ADRESATE CONDUCERII PARTIDULUI 
analizate și soluționate in concordanță cu legile țării, cu principiile 

eticii și echității socialiste. în spiritul grijii Uță de om 
Colectivul și-a reunit forțele
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Cu 70 de ani în urmă, primul 
cititor trecea pragul unei noi 
instituții culturale la Tg. Mureș 
— Biblioteca publică din loca
litate. azi biblioteca județeană. 
Tot atunci, un cărturar a avut 
ideea de a înființa „Cartea de 
aur" a bibliotecii. Sint consem
nate aici nume de renume ale 
culturii românești, care au trecut 
pragul prestigioasei biblioteci : 
Vasile Părvan. Nicolae Iorga, 
George Enescu, Octavian Goga...

Azi, la șapte decenii de la în
ființare, biblioteca județeană din 
Tg. Mureș este una din cele mai 
mari instituții de .profil din țară, 
care are mii și mii de cititori 
permanent!. iar numărul cărților 
împrumutate anual este de or
dinul sutelor de mii. Și totul, 
in condițiile unei serviri irepro- . 
șabile. Ca la carte !
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Dintr-un foc!
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Dintr-un foc 
aceeași zi 24 000 .... _
fondul de stat trei viței, unul 
maț frumos decit celălalt.
, Unii îl ‘invidiază cînd îl văd 
pe Teodor Simoc din satul Pău- 
șa, comuna Românași, județul 
Sălaj, umblind încoace și încolo 
cu frumoasa lui limuzină. Toți 
banii care i-au asigurat și ii 
asigură o stare bună i-a cîștigat 
și-i ciștigă prin contractarea de 
animale cu statul.

Bine-ar fi ca și cei care-l In
vidiază să facă ce face el și să 
aibă mașină și mai și !Păi, nu ?

a „pușcat" în 
lei, predind la !
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Falsul 
„apropitar"

Efectulndu-se lucrări de siste
matizare. Direcția județeană de 
poștă și telecomunicații Iași a 
fost nevoită să treacă un cablu 
telefonic și prin curțile unor ce
tățeni. Cu fiecare 
tenii respectivi s-a 
țelegerea legală de 
Numai cu Teodor 
fost chip. Folosindu-se de un 
certificat fals de moștenitor, a- 
cesta nu s-a lăsat înduplecat 
pînd nu i 3-a achitat o sumă 
mai mare.

Primul fals l-a dus pe T.C. la 
al doilea. Extinzîndu-se siste
matizarea și demolîndu-i-se casa 
moștenită ilegal, el a pretins o 
despăgubire enormă. Dar la o 
verificare mai atentă s-a desco
perit falsitatea actelor de pro
prietate, așa că lui T.C. i s-au 
încheiat acum alte acte — ade
vărate — de trimitere în jude
cată pentru tentativă de înșelă
torie.

dintre cetă- 
ajuns la tn- 
despăgubire. 
Ciobanu n-a
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„Obiectul" 
din căruța

Nici acum, Vasile G. din Deva 
nu-și explică de ce și-a luat cu 
el arma de vinătoare : „Nu cred 
că aveam de gind să merg in 
ziua aceea la vinătoare. Sau 
poate că am crezut că o să-mi 
iasă vreun iepure in 
numai atit — și știu 
că am pus arma în 
am plecat la drum".

Pe drum, i-a ieșit în cale res
taurantul „Orizont", unde a 
făcut un popas mai lung. Apoi, 
a continuat cheful la cabana 
„Bejan". Apoi s-a dus la căruță 
să se întoarcă acasă, dar in că
ruță n-a mai dat de pușca de 
vinătoare.

— Cine mi-a furat obiectul ? 
Unde a dispărut obiectul ? Ce 
mă fac eu fără obiect ? — a în
ceput el să strige în dreapta și 
in stingă.

„Obiectut" se afla la miliție. 
Și pentru că n-a avut grijă de 
el, a scăpat de-acum încolo de... 
grija lui. Nu mai are permis de 
vinătoare.

cale. $tlu 
precis — 
Căruță șl
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Cu fulgi cu tot
Noaptea pe la cîntători. Mihai 

Pasăre din Bistrița Bîrgăului s-a 
furișat in ograda unei consc
ience. Pe dibuite, a ajuns in 
cotețul cu păsări. A înșfăcat la 
întîmplare- două puicuțe și-un 
cocoș. < .

Trezite din somn, orătăniile 
au iscat o zarvă nemaipomeni
tă, incit mai-mai să-l împiedice 
pe... găinar să dea bir cu fugiții. 
Dar nici n-a apucat să se în
frupte din pradă, că Pasăre a 
fost ridicat cu fulgi cu tot, pen
tru a da seamă în fata legii.
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Un anume Florin Crăcană din 
Brașov s-a hotărit să-și instale
ze și el telefon la domiciliu. Dar 
nu pe cale legală. Ce credeți că 
l-ă trecut prin minte ? A 'tras 
pînă în casă un fir telefonic de 
la... firele stației de betoane a 
întreprinderii de construcții in
dustriale și montaje aflată in 
vecinătate, a sustras și un tele
fon și a început cu... alo ! in 
dreapta șl alo ! tn stingă, dar 
mai ales să discute interminabil 
cu o cunoștință de prin părțile 
Sibiului. In numai trei luni, în
treprinderea ă plătit 13 000 lei 
pentru... „convorbiri adiționale" 
Pe care nu le efectuase.

Acum a fost „adiționat" și 
făptașul, care este bun de plată.
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Rubrică râalizatâ de
Petre POPA 
cu sprijinul 
corespondenților „Scinteii

I

în anul trecut, atelierul nr. 6 
Țintea, aparținînd schelei de ex
tracție Băicoi, nu și-a realizat in
tegral planul la țiței. Maistrul 
Dumitru Cosmineanu, secretarul 
organizației de bază P.C.R. a 
atelierului, a scris tovarășului 
Nicolae Ceaușescu despre starea 
de indisciplină și dezordinea e- 
xistente în unitate, care au con
dus la neîmplinirile în produc
ție. solicitind verificarea faptelor 
de către activiști ai Comitetului 
Central.

Secretarul general al partidului a 
hotărit ca scrisoarea să fie dată 
spre cercetare secretarilor de resort 
ai C.C. al P.C.R. Verificările au fost 
făcute de către activiști ai Secției 
organizatorice și Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activi
tății Economice și Sociale. S-a 
constatat că șefii de atelier și 
maiștrii nu s-au preocupat în su
ficientă măsură de organizarea co
respunzătoare a locurilor de muncă, 
efectuarea la timp a lucrărilor de 
intervenții si reparații Ia sonde, 
precum și de utilizarea eficientă a 
forței de muncă.

Pe de altă parte, conducerea 
schelei și a atelierului nu au asi
gurat o aprovizionare ritmică cu 
țevi de extracție, scule de inter
venție, piese de schimb pentru tro- 
lii .și carburanți pentru mijloacele 
de transport. La atelierul nr. 6 
Țintea nu s-au luat măsuri ferme 
pentru întărirea disciplinei în pro
ducție. utilajele n-au fost în
treținute corespunzător, ceea ce a 
influențat negativ procesul de pro
ducție.

Raportul de cercetare precizează 
că între directorul schelei, Nicolae 
Furtună, și secretara comitetului 
de partid. Steluța Pădeanu, nu 
există raporturi bune, principiale 
de colaborare, au loc învinuiri re
ciproce, ceea ce îngreunează solu
ționarea problemelor cu care se 
confruntă unitatea. Directorul nu 
se consultă in permanentă cu bi
roul comitetului de partid în luarea 
unor decizii, iar secretara comite
tului de partid, în loc să orienteze 
munca politică a organizațiilor de 
partid pentru mobilizarea oameni
lor muncii la îndeplinirea sarcini
lor de plan, se preocupă de pro

bleme mărunte, iar uneori tși arogă 
atribuții ce revin conducerii ad
ministrative a unității.

Aceasta stare de lucruri s-a re
percutat și în cadrul atelierului nr. 
6 Țintea, ceea ce a provocat un șir 
de lipsuri, despre care a fost infor
mat și Comitetul orășenesc de 
partid Băicoi ; acesta a analizat 
situația, dar nu au fost stabilite 
măsuri corespunzătoare.

Dar ce nu s-a făcut atunci s-a 
remediat acum, cînd, împreună cu 
conducerea ministerului și comite
tul județean de partid, s-au luat 
măsuri pentru ’ schimbarea din 
funcție a directorului schelei. 
Furtună Nicolae, și a șefului ate
lierului nr. 6 Țintea, Sănimoiu 
Gheorghe. A fost pusă în discuția 
comitetului de partid al schelei și 
schimbată din funcția de secretar 
al comitetului tovarășa Steluța Pă
deanu și au 1'ost aleși în biroul co
mitetului de partid un număr mal 
mare de muncitori direct produc
tivi. S-a stabilit ca biroul Comite
tului orășenesc de partid Băicoi să 
sprijine mai atent activitatea orga
nizației de partid a schelei.

Unități turistice 
in județul Argeș

Județul Argeș, renumit și pen
tru pitorescul locurilor și bogăția 
folclorului, dispune de atrăgătoare 
unități turistice, care oferă condi
ții dintre cele mai bune de odihnă 
și recreare în tot cursul anului. 
Printre acestea se numără HANUL 
PIATRA CRAIULUI, amplasat pe 
șoseaua națională Pitești — Brașov, 
la 10 kilometri de localitatea Po
dul Dîmboviței. intr-un decor 
montan de o rară frumusețe. Uni
tatea are camere cu cite două, trei 
și patru paturi, dotate cu încălzire 
centrală, precum și un restaurant.

tn centrul frumoasei așezări-sta- 
tiune Rucăr o construcție cu 
arhitectură caracteristică zonei, 
imbinind in mod armonios utilul, 
modernul si specificul tradițional 
— HANUL RUCĂR — este, de 
asemenea, un agreabil loc pentru 
petrecerea concediului și. totodată, 
un punct de plecare in excursii 
către Cheile și Peștera Dîmbovi-
—- —  ---------- ---------g---------------  ------------

cioarei sau pe potecile munților 
din împrejurimi.

Prin Agenția de turism „COOP" 
din București (str. 13 Decembrie 
nr. 26. in holul casei de bilete a 
Sălii Palatului, telefon 14 52 09) se

pot face rezervări de locuri pentru 
serii complete sau numai citeva 
zile, precum și organizări de 
excursii pentru grupuri de turiști, 

în . fotografie : hanul „Piatra 
Craiului".

RECOLTA D£ LEGUME^ EȘTȚ BUNț

cu atit mai mare trebuie să fie grija pentru buna ei gospodărire

Pe drumul de la grădină 
Ia consumator - nici o pierdere!

In cooperativa agricolă — reinstaurate ordinea și disciplina
Intr-o scrisoare adresată secre

tarului general al partidului se 
arăta că președintele C.A.P. Fîn- 
tînele, județul Galați, a sâvirșit in 
ultimul timp unele abuzuri care au 
afectat îndeosebi sectorul zooteh
nic al cooperativei. Se afirma, ast
fel. că președintele C.A.P. a negli
jat problemele acestui sector, nu 
s-a îngrijit de asigurarea necesa
rului de furaje, ceea ce a dus la 
reducerea producției de lapte și 
inregistrare;i unui mare număr de 
pierderi de animale. Aceasta era 
situația la C.A.P., pentru că ani
malele proprietate personală ale 
președintelui sînt „bune și grase", 
cum se afirma în scrisoare.

într-adevăr așa stăteau lucrurile, 
au constatat activiștii Comitetului 
Central care au efectuat cercetări 
sub îndrumarea secretarului cu 
probleme agrare al C.C. al P.C.R. 
— așa cum a indicat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Președintele 
cooperativei, care deține 65 oi. 3 
taurine, 3 porci și altele, s-a îngri
jit așa cum se cuvine doar de 
animalele lui, in timp ce ale obștii

„făceau foamea". El a cumpărat 
pentru nevoile gospodăriei sale 
3 400 kg fin de la consiliul popular 
și de la întreprinderea de pajiști ; 
în primăvara anului trecut, din cota 
de furaje repartizată pentru ani
malele cooperativei, el a aprobat 
vinzarea către cooperatori a 34 
tone, din care 10 tone le-a cumpă
rat pentru propriile sale animale.

Fără îndoială că neajunsurile de 
la C.A.P. Fintînele au fost posibile 
datorită și slabei preocupări a co
mitetului comunal de partid și con
siliului popular, care nu au îndru
mat și controlat consecvent activi
tatea cooperativei, nu au analizat 
și nu au pus în discuția adunări
lor de partid activitatea cadrelor 
de conducere.

De data aceasta însă s-au luat 
măsurile cuvenite. Președintele 
C.A.P., Oancă Andrei, a fost ^libe
rat din funcție și sancționat cti vot 
de blam cu avertisment, secretarul 
comitetului de partid pe C.A.P.. 
Ciobotaru Alexandru, sancționat 
cu vot de blam, șeful fermei zoo
tehnice. Minzu Victor, scos din

funcție și sancționat cu vot de 
blam, inginerul-șef, Ghimpu Ion, 
destituit din funcție, contabilul-șet, 
Giuglină Neculai. sancționat cu vot 
de blam, secretarul comitetului co
munal de partid Scînteiești, Negra- 
ia Anton, sancționat cu vot de 
blam. Totodată se precizează că 
pentru neglijențe grave in condu
cerea sectorului zootehnic s-a dis
pus trimiterea dosarului respecti
velor abateri spre cercetare orga
nelor de stat pentru aplicarea pre
vederilor legale.

Rămine însă o Întrebare : faptele 
relatate de. la Fintînele nu s.-au 
petrecut intr-o zi, o săptămină 
sau o lună, ci în decursul unei pe
rioade îndelungate : or, în tot acest 
răstimp n-au trecut pe Ia coopera
tivă activiști și specialiști ai con
siliului unic agroindustrial, de la 
direcția generală agricolă județea
nă. de la U.J.C.A.P., ca să nu mai 
vorbim de activiști ai comitetului 
județean de partid ? Iar dacă au 
trecut, cum se face că nu au văzut 
cum stau lucrurile și nu au luat 
măsurile corespunzătoare ?

Cuvintele meșteșugite nu pot estompa adevărul...
Intr-o scrisoare adresată tovară

șei Elena Ceaușescu, un anume 
Constantin D. Traian. încadrat la 
Combinatul de celuloză si hirtie 
Drobeta-Turnu Severin, susținea 
că. fără a avea vreo vină, a fost 
implicat in cercetarea penală pri
vind' producerea unui accident la 
.punctul termic nr. 16 din cadrul 
combinatului. Scrisoarea a fost re
partizată. spre verificare, președin
telui Consiliului Central dc Con
trol Muncitoresc al Activității Eco
nomice și Sociale. La fața locului 
s-au deplasat și activiști ai Comi
tetului județean Mehedinți al 
P.C.R., specialiști de la centrală și 
ministerul tutelar.

Și. desigur, s-a dovedit încă 
o dată că adevărul nu poate ti 
escamotat prin nici un fel de cu
vinte. oricit de meșteșugite ar fi

ele. In primul rind. trebuie preci
zat că C.D. Traian asigura, sau 
mai bine zis trebuia să asigure, 
exploatarea și supravegherea insta
lației unde s-a produs accidentul. 
Dar. după cum s-a constatat in 
timpul cercetărilor, el a părăsit lo
cul de muncă timp de două ore. a 
înscris în registrul de evidentă a 
instalației chite fictive, iar după 
producerea accidentului le-a radiat, 
trecînd alte daie, pentru a induce 
in eroare organele de anchetă. 
Deci, pe bună dreptate a fost în
credințat instanțelor judiciare. în 
raportul de cercetare se arată că și 
alte afirmații din scrisoare sînt 
neadevărate, pentru „profilul mo
ral" al autorului fiind semnificativ 
faptul că în ultimii 9 ani el a mai 
suferit 3 condamnări, însumînd

aproape 7 ani închisoare, pentru 
spargeri. furturi, violuri.

Colectivul de activiști și specia
liști care s-a deplasat la combinat 
pentru verificarea scrisorii nu S^-a 
limitat, insă la analiza acesteia, ci 
a procedat la o' verificare temeini
că a situației, luînd. împreună cu 
conducerea ministerului de resort, 
a întreprinderii „Vulcan" București 
și a comitetului județean de partid, 
o seamă de măsuri vizind atit 
creșterea gradului de siguranță în 
funcționarea .. instalațiilor tehnice, 
cit și îmbunătățirea unor procese 
de producție. Se precizează, de ase
menea, că raportul a fost trimis 
comitetului județean de partid și 
M.I.L.M.C. în vederea urmăririi 
aplicării măsurilor stabilite.

Neculai ROȘCA

ELOGIUL CÂRTIIa*
(Urmare din pag. I)
nală. Oare pe măsură ce învă
țăm să vorbim, nu-l învățăm pe 
el ?... Înainte de a-l înțelege, încă 
din leagăn, auzim deasupra noastră, 
odată cu șoapta mamei, ce te legeni 
codrule... Ceva mai tirziu, pe măsură 
ce singele nostru devine conștiință, 
citim singuri cum iubirea de moșie 
e un zid / Care nu se-nfiorează de-a 
ta faimă, Baiazid... Creștem apoi, și 
din joacă ne facem tineri șl treptat 
lunecăm în bătrini... Trecut-au anii 
ca nori lungi pe șesuri... Sau : Și dacă 
ramuri bat în geam / Și se outremur 
plopii / E ca în minte să te am / 
Și-ncet să mi te-apropii... Eminescu

ne „conține" in multe din cite scriem 
astăzi. Braț molatec ca gîndirea unui 
împărat poet : iată un vers cu o pu
tere asociativă extraordinară, tema 
unui posibil lung și complicat eseu 
despre poezie... Nu credeam să-nvâț 
a muri vrodată / Pururi tînăr în
fășurat in manta-mi. / Ochii mei 
nălțăm visători la steaua Singurătă
ții...

Viața lui nu a fost deloc ușoară. 
El însuși a lăsat-o să curgă în voia 
ei. Exemplul lui de poet cetățean stă 
in fața noastră ca o spadă cu două 
tăișuri. Creatorul uneia din cele mai 
abstracte și melancolice „construc
ții" lirice din cite se cunosc este in 
egală măsură publicistul căruia nU-i

scapă nimic din realitatea vremii 
sale. Pamfletele, satirele lui lovesc 
în ignoranță și demagogie, in corup
ție și ipocrizie. Numai credința ones
tă, netrimbițată în energia și răbda
rea millouneOor de anonimi face ca 
poezia lut patriotică să dăinuie, după 
ce încă de la început depășise cadrul 
serbărilor școlare. Artistul mărește 
considerabil forța ziaristului. El, 
cum ar zice Căline seu, nu vine din 
goluri. Geniul lui filtrează toi ce s-a 
făcut plnă la el. Sînt insă ispitit 
uneori să cred că limba scrierilor 
noțstre a început cu Eminescu. Și 
Însăși cartea, ca o ființă vie prinsă 
plnă atunci de un îngheț teribil, s-a 
ridicat șl a început să trăiască numai 
la căldura suflării lui.

Condițiile climatice nu prea favorabile ale acestui an impun o grijă cu 
totul deosebită pentru valorificarea integrală a producției agricole, de toate 
felurile. Desigur, grijă gospodărească față de recoltă se cere oricînd și în 
toate împrejurările, dar cînd condițiile climatice nu sint cele mai bune, cu 
atit mai mult nu este admisibil să se creeze pierderi de recoltă, cu atit moi 
bine trebuie să se chibzuiască destinația și drumul roadelor, de la ogor plnă 
la consumator.

Pornind de la cerințele unei sporite griji gospodărești impuse de insu
ficiența ploilor, semnalăm citeva din constatările făcute in ultimele zile în 
piețe, în magazine, depozite și la unitățile de transport.

Parcurgînd piețele și magazinele 
bucureștene de legume și fructe se 
observă cantități îndestulătoare de 
varză, roșii, castraveți, salată, spa
nac. ceapă, usturoi. Două cifre : zil
nic intră în cele aproximativ 200 de 
magazine de legume ale I.L.F. peste 
1 100 tone de marfă pe care cele 
două întreprinderi de resort se stră
duiesc să le repartizeze corespun
zător in rețea, astfel incit toată lu
mea să fie mulțumită.

în multe dintre unitățile de legu
me am găsit insă și mărfuri cam 
ofilite (se pare că la acest capitol 
„recordul" nedorit este deținut, de 
magazinul „Fortuna" de la întretăie
rea șoselei Ștefan cel Mare cu calea 
Dorobanților). Pe de altă parte, in 
fiecare unitate există o lădită, două 
sau trei așezate mai la o parte. Cu 
ce rost 7 Aflăm că sint lădițe rezer
vate mărfurilor stricate. Desigur, în
țelegem, nu pot fi manipulate 1100 
tone de marfă perisabilă fără ca ni
mic să nu se degradeze. Dar cit sa 
poate degrada ?

Căutăm răspunsul la I.L.F. Ber
ceni. una dintre cele două mari 
întreprinderi care aprovizionează 
Bucureștiul cu legume. De cum’in
trăm in depozitele acestei întreprin
deri. zărim un lucru cu totul ieșit 
.din comun : pe sub niște lăzi, umplu
tei: cu diverse legume se scurgea con
tinuu, făcînd un mic piriu. zeama de 
spanac și de ceapă I Șeful de servi
ciu, inginerul Protopopescu Nicolae, 
care ne însoțea, confirmă că ceapa 
Si spanacul acela, dacă au început 
să se „topească", înseamnă că zac 
pe loc de cel puțin 2—3 săptămini. 
„Practic, n-am avut unde să le pla
săm. Unitățile de -vînzare sînt arhi
pline. Vă rugăm, mergeți cu mine la 
conducerea întreprinderii și notați 
cele ce veți vedea scris în acte".

Am mers.
I.L.F. Berceni are contracte pen

tru cantități mai mari cu aproxima
tiv 20 de unități producătoare. Săp- 
tămînal. intre I.L.F. și aceste unități 
producătoare se încheie ferm gra
fice de livrare. Dacă județele Giurgiu 
și Teleorman so încadrează in gene
ral în graficele de livrare, judelui 
Călărași, in special întreprinderea 
de producție și industrializare a le
gumelor și fructelor — Oltenița, mare 
producătoare, livrează nu după gra
fic, ci la întîmplare. De pildă, in loc 
de 7 tone pe zi de salată, trimite la 
București 3 tone, în loc de 4 tone de 
ridichi livrează două, în loc de 7 tone 
de ceapă (săptăminal), livrează 19 
tone.

I.L.F. Berceni ar putea totuși să 
facă față surplusului. Astfel, in 
această perioadă, fabrica de conserve 
„Flora" din București, subordonată 
I.L.F.-ului, ar putea produce. din 
surplusul de ceapă, stufat. Problema 
e insă că stufatul (l-am gustat, e 
foarte bun) se face cu usturoi, dar

I.P.I.L.F. Oltenița, dacă „are grijă" 
să expedieze în plus 12 tone de 
ceapă in fiecare săptămină, usturoi 
nu trimite decit o tonă în loc de 
șase ! Și. ca să-i țină isonul, unită
țile producătoare din sectorul agricol 
Ilfov produc la livrări aceleași de
reglări ca și I.P.I.L.F. Oltenița.

Nerespectarea graficelor de livrare 
duce nu numai la deprecierea pro
duselor, ci impietează și gospodărirea 
mijloacelor de transport, cu princi-

Raidul „Scinteii46
pala consecință — risipa <le carbu
ranți. Miile de tone de legume și 
zarzavaturi necesare consumului zil
nic al unui oraș de proporțiile Ca
pitalei sint aduse, în cea mai mare 
parte, cu mijloacele auto aparținînd 
„Transcom"-ului. Pe baza prevede
rilor din contractele Încheiate între 
cele două mari întreprinderi de pro
fil — I.L.F. Berceni, I.L.F. Militari
— și unitățile producătoare, ca și a 
informărilor primite zilnic de dispe
ceratele I.L.F. din partea producăto
rilor se cere „Transcom“-ului. tot 
zilnic, numărul necesar de mașini. 
Graficele de transport se întocmesc 
deci pe baza unor informații de 
ultimă oră — și n-ar trebui să mai 
survină nici o dereglare importantă. 
Se constată, totuși, numeroase și 
păgubitoare cazuri cind, pentru 
citeva sute de kilograme de marfă, 
este trimis ditamai camionul de 15 
tone. Iată citeva din „recordurile" 
(nedorite) ale lunii mai : în ziua de 
6 mai (aleasă la întimplare), mașina 
cu numărul 23-B-6431, de 5 tone, s-a 
întors de la C.A.P. Glina cu... 107 kg 
de ceapă ; de pe același traseu, de 
la C.A.P. Ștefănești. autocamionul 
21-B-3993 a adus 960 de salate și 
1 700 legături de ceapă. In ziua de 
9 mai. C.A.P. Găneasa a solicitat la 
I.L.F. Berceni două mijloace de 
transport (de 17 și 12 tone I) pentru 
o cantitate de marfă cîntărind... trei 
tone și Jumătate. A doua zi — 10 mai
— același producător cere trei ma
șini, i se trimit două, dar s-a dove
dit că ar fi fost suficientă doar una.

Nu are rost să lungim .relatarea 
exemplelor, care se repetă identice. 
Iată, in schimb, „radiografia" com
pletă a unei singure zile de lucru — 
marți. 17 mai. In această zi, I.L.F. 
Berceni a solicitat — și i s-au trimis
— 184 de mașini cu 91 de remorci, 
care au efectuat 292 de curse, totali- 
zinrl 1 990 de ore. Două treimi din 
timp autocamioanele au staționat, iar 
o parte din kilometri au fost parcurși 
în gol. Un calcul final arată că. în 
loc de 5 600 tone, cite s-ar fi putut 
încărca, s-au transportat doar 2 <116

ionc. Ceea ce înseamnă un coeficient 
de folosire de numai 43 la sută. La 
I.L.F. Militari — care a solicitat 70 
de camioane cu 41 de remorci — 
acest coeficient este și mai mic ; 
circa 33 la sută 1 Rezumind, ajun
gem la concluzia că au fost consu
mați inutil înt.r-o singură zi peste 
2 400 litri combustibil, punindu-se in 
mișcare, în plus față de nevoi, nu 
mai puțin de 84 mașini de mare 
tonaj.

Am cerut explicațiile de ri«r â. 
Mai iutii la „Transcom". pre 
rul parcului _de autovehicule < „ f

— Multe dintre aceste nea
— ne spune tovarășul Ștefan tiffi, 
director adjunct cu problem 
exploatare — s-ar evita /^.lacă 
I.L.F.-urile ar trimite mașinile Au la 
u.n singur furnizor, ca acum, ci la 
mal mulți, situați pe același traseu, 
întocmirea unor astfel de „trasee" 
sau „Itinerare" ar rezolva două lu
cruri : aducerea legumelor pe piață 
in slare cit mai proaspătă și folosi
rea judicioasă a mijloacelor de 
transport.

Consemnăm și opinia tovarășului 
Marin Militaru, director comercial 
la I.L.F. Berceni :

— In fiecare seară dispeceratul 
nostru ia legătura cu fiecare unitate 
în parte, pentru, a afla ce cantități 
de legume va livra a doua zi. Tn 
funcție de rezultatul acestui „tur de 
orizont" solicităm „Transcom"-ului 
și mijloacele de transport corespun
zătoare. Din păcate insă, partenerii 
noștri de contract promit uneori... 
pielea ursului din pădure. Consecin
ța : se umplu camioanele mai mult 
cu aer decit cu legume. Paguba o 
suportăm noi.

Lăsind însă la o. parte lipsa de 
ritmicitate a livrărilor, cu toate șra<- 
vele ei consecințe, am întrebat pe 
directorul comercial ce caută, totuși, 
in incinta întreprinderii puzderia 
aceea de camioane pline cu legume 
pe care o zăriserăm încă de la intra
rea in Întreprindere.

— Noi știam — ziarul nostru a fă
cut șl publicitate acestui lucru bun
— că la intrările in București există 
centre de dirijare a mărfii pentru 
magazinele din oraș. Deci, direct din 
cîmp, marfa foarte proaspătă nu mai 
e depozitată (legume proaspete! de
pozitate !). ci merge direct laa ' Im- 
părător. Firește, ■vânzarea ‘ . ®ște, 
omul e mulțumit. Atunci, ce caută 
marfa în depozit ?

— încă n-am deschis centrele res
pective, ne răspunde tovarășul Mi
litaru.

Un răspuns pe care nu ne esta 
ușor să-l apreciem drept concludent...

Organele în drept, și in primul 
rînd consiliile populare comunale, au 
obligația să pună degrabă ordine in 
respectarea graficelor de livrare. 
Pe de altă parte, întreprinderile de 
legume și fructe trebuie să reyină 
imediat la dirijarea mărfurilor 
direct spre magazine. Este necesar 
să se întreprindă totul pentru ca le
gumele să „curgă" liber spre piață, 
ritmic, fără depozitări inutile, fără 
pierderi trecute cu vederea pe baza 
inadmisibilei motivații : „e de 
unde 1"

Rodlca ȘERBAN 
Gheorghe GRAURE

Cei m«d autoțizati co
mentatori literari, observă 
intr-un articol („Spiritul 
universitar") din noul său 
volum Pompiliu Mareea, 
au fost și sint și mari das
căli de literatură : G. Ibră- 
ileanu. Mihail Dragomifes- 
cu, Tudor Vianu. G. Căli- 
nescu. Șerban Cioculescu. 
„Prin natura preocupărilor 
sale, universitarul e mal 
ales istoric literar, iar una 
din condițiile fundamenta
le pentru exercitarea. -în 
condiții superioare, a pro
fesiei este informarea com
pletă și, exactă, cu alte cu
vinte erudiția însăși. Im
provizația și amatorismul, 
substituirea probității ști
ințifice prin „inspirația 
momentului" sînt incom
patibile cu profesia de das
căl. Ca orice disciplină, is
toria literară se întemeiază 
pe cuceririle predecesorilor 
(...) Nu numai astăzi, ci și 
in trecut, adevărul n-a fost 
monopolul sau apanajul 
unei singure persoane". Pa 
de altă parte, a repeta nu
mai ceea ce 'au spus alții 
echivalează cu o „infirmi
tate intelectuală" : „Noi nu 
putem gindi fără cei dina
intea noastră , dar coi dina
intea noastră n-au gîndit 
în locul nostru".

Iată, formulate succint și 
memorabil, punctele esen
țiale ale unui adevărat 
program critic întemeiat 
pe rigoare, cultul adevăru
lui. cunoașterea exhaustivă 
ca formă de respect dato
rat predecesorilor, inter
pretarea nouă, originală 
prin care criticul si istori
cul literar de azi participă 
la viata valorilor. Autorul

Pompiliu Mareea. „Varie
tăți critice", editura ^Scri
sul românesc".

„varietăților critice", el în
suși universitar, este un 
erudit, spirit profund și 
comprehensiv a cărui ac
țiune critică se distinge 
prin vocația sintezei. încre
derea in marile modele, 
voința de reconciliere a va
lorilor. stilul limpede, tn 
fine, printr-o marcată nă
zuință spre un „echilibru 
între antiteze" : studiile 
sale se revendică din fon
dul de clasicitate al litera
turii romane. Constructive, 
urmărind de fiecare dată 
„istoricul" chestiunii discu
tate. cojisolidind judecățile 
și intuițiile celor dinaintea 
sa și adăugindu-le date și 
observații noi, adesea inci- 
tante, întotdeauna verifica
te și verificabile intr-o a- 
naiiză strinsă. supusa la 
obiect, studiile lui P. Mar
eea instruiesc asupra unor 
probleme fundamentale, 
oferă cititorului ipoteze șl 
soluții fertile pentru orien
tarea lui in peisajul litera
turii române. Căci Pompi
liu Mareea crede cu con
vingere inflexibilă in che
marea educativă a criticii 
și istoriei literare. în mi
siunea criticului de' a con
solida scara de valori, adu
ci nd in actualitate un punct 
de vedere istoricește con
stituit. Spiritul de continui
tate al literaturii, vocația 
constructivă, privirea ori
entată ferm pe reperele 
trecutului și valorile pre
zentului literar sînt carac
teristice demersului său 
critic. Intr-un anterior stu
diu monografic dedicat lui 
Tudor Vianu. principalele 
direcții si note ale spiritu
lui acestui mare „dascăl 
de literatură" i se păreau 
lui P. Mareea a fi tempe- 
ranta și înțelepciunea, in
telectualismul rafinat, vo-

catia sistemului : „un aris
tocrat, un Nestor al cultu
rii". coexistând cu tempe
ramentul romantic și vizio
nar al lui G. Călinescu. 
„un Ahile al artelor". Pom
piliu Mareea, el însuși, spiJ 
rit ponderat, critic calm și 
in genere senin, inspirind 
o mare încredere cititoru
lui pentru care scrie, este 
mai aproape de primul ter
men al acestei fericite an
titeze dialectice, pe arcul

istoriografia literară „fide
litatea lecturii", o salutară, 
mereu binevenită Întoarce
re la text dar. mai cu sea
mă. atunci cind exegeza ră
mine datoare sensurilor 
reale ale operei sau cind 
prețul „originalității" este 
deformarea creației. în stu
diul dedicat lui Grigore 
Alexandrescu. criticul res
tabilește profilul unui poet 
modern : „elementele dc 
proveniență romantică, in

pădit de mîhniri .și melan
colie". „un senzitiv", „un 
inadaptabil", „lin suflet de 
copil" și altele asemănă
toare izbutind, prin presti
giul autorilor, să dogmati
zeze o latură a creației in 
dauna structurii complexe 
a unui artist. Ocupindu-se 
de un asemenea „caz", 
P. Mareea restabilește, ca 
și in alte numeroase ocazii, 
portretul creației și al cre
atorului. liniile de forță ale

bea, Gorunul lui Horia, 
Sincai, Cîrlova. Cronicari 
ș.a„ poeme patriotice dem
ne de orice antologie. Ce 
explică, totuși, „curba des
cendentă" a ecoului poe
ziei lui Iosif ? — se în
treabă P. Mareea, convo- 
eînd ou o remarcabilă strin
gentă datele istoriei litera
re. Mai intii. ivirea, cam in 
aceeași vreme cu Iosif, a 
lui Octavian Goga. prove
nind tot din Ardeal șl de-

Orizonturile investigației critice
căreia se pot plasa o infi
nitate de ipostaze critice, 
egal Îndreptățite cu condi
ția. firește, de a respecta 
statutul operei devenite, in 
ochii unora, un simplu pre
text al abilității speculati
ve și... deformatoare, tn 
receptarea marilor repere 
ale conștiinței critice ro
mânești. P. Mareea adoptă 
poziția rațională și echili
brată a continuității ferti
le a modelelor, departe de 
orice partizanat îngust 
care, uneori, schimbă regi
mul coexistentei valorilor 
în luptă pentru întîietate și 
supremație („între Lovi- 
nescu si Călinescu ?“). Po- 
lemismul criticului este, in 
cele mai dese cazuri, cor
dial. iar umorul fin destin
de discuția dusă, totdeau
na. pe planul ideilor, și nu 
al persoanelor. Pompiliu 
Mareea cultivă în critica și

spiritul Iul Lamartine — 
scrie P. Mareea —• au deter
minat pe unii cercetători să 
sublinieze mai ales adeziu
nea scriitorului la roman
tism" dar, observă cu jus
tețe. poezia de început a 
lui Alexandrescu nu-i este 
caracteristică poetului. Ex
terioare. anumite elemente 
romantice sînt străine tem
peramentului său real : o 
fire lucidă, cu un spirit de 
observație foarte ascutit, 
„cu o viziune tonică asupra 
trecutului istoric, căre dă 
un caracter militant crea
ției de acest gen a lui Gr. 
Alexandrescu". In același 
Chip superior didactic este 
cercetat și sustras judecă
ților absolutizante un poet 
ca Șt. O. Iosif, peste crea
ția căruia apasă greu ase
menea formule : „un tem
perament dezarmant. în
vins înainte de luptă ; im

personalității ce scapă for
mulelor unice, ilustrând ast
fel și precaritatea unor ju
decăți critice. în cazul lui 
Șt. O. Iosif, absolutizarea 
„inadaptabilului", a laturii 
fragile, a temperamentului 
dezarmat pune in umbră 
pe autorul unor poezii in 
care. cum subliniază 
P. Mareea, predomină vi
talitatea și energia, in care 
Sint glorificate personali-*  
tăti eroice din istoria și 
cultura noastră, in care sint 
cintate virtuțile active ale 
neamului : „poezii oare au 
constituit hrana spirituală 
a numeroase generalii și 
care constituie, și astăzi, 
modele dc poezie patriotică 
și socială". într-adevăr. în 
balanța acestei laturi foar
te importante a creației lui 
Iosif trag greu poezii ca 
Haiducul. Pintea, Gruia, 
Novăceștii, Somnul lui Cor-

venind repede „etalonul 
poeziei" î,n primul deceniu 
al veacului nostru, tn al 
doilea rind, reînnoirea ma
nierei poetice și a surselor 
de inspirație prin victoria 
simbolismului asupra se
mănători smului. însă poe
tul Doinei iese din tiparul 
strimt al acestuia si „anti
cipează orientări moderne 
la poeți a căror stea a fost 
mereu i.n creștere, dar care 
sînt. mai totdeauna, aso
cia ți modelelor străine". 
Exemplele ce urmează sint 
concludente, istoricul lite
rar fiind dublat de un cri
tic fin si subtil ce desco
peră m poezia lui Iosif an
ticipări de o mare moder
nitate. sunete. melodii, 
structuri „bacoviene" și 
„argheziene". în mod ase
mănător se ocupă P. Mar
eea și de opera „unui poet 
al naturii" : Calistrat Ho

gaș. a cărei analiză stilis
tică se înscrie ca o contri
buție marcantă la mai buna 
situare a acestui „clasic" al 
literaturii române. însă 
exegeza lui Pompiliu Mitr- 
cea nu se oprește la cla
sici : percutantă, exactă, 
nuanțată, ea ii cuprinde in 
studii și cronici continind 
judecăți limpezi pe con
temporani : Zaharia Stân
cii. Marin Preda, D.R. Po
pescu, La-urentiu Fulgii, 
Marin Sorescu. Paul An
gliei, Dinu Sâl-aru (unul din 
cele mai bune articole care 
s-au scris despre „Niște ță
rani") ș.a. Cu instrumente
le istoricului literar. P. Mar
eea se ocupă.- apoi, in pa
gini de referință, de perso
najul literar, conflictul li
terar. tipologia revoluțio
narului i.n literatura actua
lă. în citeva, modest inti
tulate. „generalități", criti
cul iși definește profilul 
activ, preocupat de marile 
dezbateri contemporane, dc 
reperele ideologiei literare : 
a „coborât" adesea in ago
ra. ca toti criticii militanti 
din literatura română, for- 
mulind puncte de vedere 
pertinente in chestiuni de 
interes general, consolidind 
astfel o tradiție ilustră. 
Eseuri ca „Literatura, sin
teză a simțirii colective". 
„Cultivarea valorilor". „Ro
lul social al scriitorului". 
„Forța morală a literatu
rii". ..Vitalitatea romanului 
social", „Primatul criteriu
lui valoric" sint rodul me
ditațiilor criticului asupra 
destinului literaturij româ
ne in epoca noastră. Prin
tre numeroase observații, 
adeziuni, întrebări, dezide
rate demne de tot intere
sul, este de reținut, poate 
in primul rind. explicația

pe care P. Mareea o dă 
unei anumite deficiente 
spirituale a romanului ac
tual. Intrigat de absența 
sau raritatea „personajelor 
adine meditative, care să 
revoluționeze gindirea. care 
să provoace sensibilitatea 
și mintea cititorului prin 
dramatismul destinului lor 
uman sau prin insurgența 
sublimă a reflecției", criti
cul avansează această ipo
teză incitantă ce ni se pare 
foarte plauzibilă : „litera
tura română a parcurs in
tr-un timp prea scurt și in
tr-un ritm prea accelerat 
romantismul. Așa-zisa „ar
dere a etapelor" a lăsat nu 
numai flăcări, ci și multă 
cenușă. Noi considerăm ro
mantismul nu ca o simplă 
epocă literară (...). ci ca o 
mare epocă spirituală, ge
neratoare de elanuri crea
toare fără precedent, o 
epocă ă marilor tentative 
ale spiritului, a naturilor 
titanice și proteice". Intr-a
devăr. romantismul este 
„cea mai înaltă formă de 
existență a spiritului, e în
săși viata superioară a spi
ritului omenesc" (Iorga) 
sprd a nu mai aminti ade
ziunea structurală la ro
mantism a lui Eminescu 
(„Eu rămin cc-am fost, ro
mantic"). Forța stimulatoa
re și marele rol foi-mativ 
ale romantismului ca for
mă de existentă cu greu pot 
fi tăgăduite. Plinind ase
menea intrebări. de o ac
tualitate indiscutabilă. Pom
piliu Mareea deschide de 
fapt noi și fertile Orizon
turi meditației critice acti
ve. dezbaterii de idei pri
vind destinul literaturii ro
mâne.

C. STANESCU

I
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Vizita primului ministru al Regatului Lesotho, Ieri, în Capitală, sub înaltul patronaj

dr. Leabua Jonathan
La invitația tovarășului Constantin 

Dăscălescu, prim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. miercuri a sosit la București 
primul ministru al Regatului Lesotho, 
dr. Leabua Jonathan, care efectuează 
o vizită oficială in țara noastră.

Oaspetele este însoțit de E. R. 
Sekhonyana, ministru pe lingă pri
mul ministru, însărcinat cu planifi
carea, folosirea forței de muncă și 
problemele economice și ministru al 
afacerilor externe, R. P. . Matete, 
secretar particular al primului mi

nistru, O. F. Sefako, ambasadorul 
Regatului Lesotho la Copenhaga, Q. 
Moji, secretar permanent adjunct, 
însărcinat cu planificarea, folosirea 
torței de muncă și problemele eco
nomice, T. Ntsane, directorul Radio
difuziunii, consilieri și experți, alte 
persoane oficiale.

Pe 'aeroportul Otopeni. împodobit 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, primul ministru al Lesotho a 
fost salutat de tovarășii Constantin 
Dăscălescu, primul ministru al gu
vernului, Petre Gigea, ministrul fi

nanțelor, Maxim Berghianu, minis
trul muncii. Lucianu Drăguț, secretar 
al Consiliului de Miniștri, Constantin 
Oancea, adjunct ăl ministrului afa
cerilor exterrte. de membri ai condu
cerii altor ministere și instituții cen
trale.

în onoarea oaspeților, pe aeroport 
era aliniată o gardă militară.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Regatului Lesotho și Republicii 
Socialiste România.

(Agerpres)

ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
Miercuri după-amiază au început 

la Palatul din Piața Victoriei con
vorbirile oficiale dintre primul mi
nistru al Guvernului Republicii Socia
liste România, tovarășul Constantin 
Dăscălescu. .și primul ministru al 
Regatului Lesotho, dr. Leabua Jona
than.

în timpul convorbirilor a fost a- 
nalizat stadiul relațiilor bilaterale, 
subliniindu-se importanta pe care 
guvernele celor două țări o acordă 
dezvoltării raporturilor de prietenie 
și conlucrare dintre România și Le
sotho. Schimbul larg de vederi a pus 
in evidentă posibilitățile însemnate 
de care dispun România și Lesotho 
pentru dezvoltarea cooperării econo
mice si tehnice in domeniile geologic 
și minier, agriculturii, materialelor 
de construcții, pregătirii cadrelor si 
in sferele științei și culturii, precum 
și pentru diversificarea și amplifi
carea schimburilor comerciale. în

acest sens s-au stabilit măsuri con
crete de natură să sprijine dezvol
tarea cooperării economice si a 
schimburilor de mărfuri, urmînd ca 
organizațiile de specialitate din cele 
două țări Să negocieze modalitățile 
concrete pentru livrarea unor pro
duse <tle industriei construcțiilor de 
mașini, chimiei, materialelor de con
strucții. precum și alte mărfuri reali
zate în România. în schimbul unor 
bunuri din Lesotho. Totodată, s-a 
stabilit să se convină unele acorduri 
și înțelegeri intre cele două țări care 
să ofere cadrul adecvat intensificării 
schimburilor economice și comercia
le bilaterale.

La convorbiri iau parte tovarășii 
Gheorghe Petrescu, viceprim-minis- 
Iru al guvernului. Lucianu Drăguț, 
secretar al Consiliului de Mrhiștri, 
Constantin Oancea. adjunct al minis
trului afacerilor externe. Adrian 
Stoica, adjunct al ministrului comer

țului exterior si cooperării economice 
internaționale. Marin Constantin, 
adjunct al ministrului agriculturii și 
industriei alimentare, Gheorghe Co- 
dreanu. secretar de stat la Comite
tul de Stat al Planificării, Nicolae 
Dumitru, director general adjunct al 
RadioteleViziUnii Române. Petre Tă- 
năsie. director’ in Ministerul Afaceri
lor Externe.

Participă, de asemenea, E. R. Sek
honyana, ministru pe lingă primul 
ministru. însărcinat cu planificarea, 
folosirea forței de muncă și proble
mele economice și ministru al afa
cerilor externe. R. P, Matete. secre
tar particular al primului ministru, 
O. F. Sefako, ambasadorul Regatului 
Lesotho la Copenhaga, Q. Moji, se
cretar permanent adjunct. însărcinat 
cu planificarea, folosirea forței de 
muncă și problemele economice, 
T. Ntsane. directorul Radiodifu
ziunii.

al tovarășului Nicolae Ceaușescu, a avut ioc
Sub semnul prieteniei trainice,

Dineu oferit de primul ministru ai guvernului român,
Constantin Dăscălescu

Primul ministru al Guvernului Re
publicii Socialiste România, tovară
șul .'Constantin Dăscălescu. â oferit, 
miercuri. Iun dineu in onoarea pri
mului m’ipistru al Regatului Lesotho, 
dr. Leabua Jonathan.

Cei doii prim-miniștri au toas
tat în sănătatea președintelui Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a Maiestății Sale 
regele Motlotlehi Moshoeshoe al

II-lea, pentru dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și cooperare dintre cele 
două țări și popoare, pentru pace și 
înțelegere in lume.

în toasturi au fost evidențiate do
rința comună de a conferi noi di
mensiuni raporturilor dintre Româ
nia și Lesotho, de a se acționa in 
continuare pentru intensificarea coo
perării economice și a schimburilor 
comerciale, care să conducă la reali

zarea de legături mai strtnse între 
cele două țări și popoare.

Au participat Gheorghe Petrescu 
și Ludovic Fazekas, viceprim- 
miniștri ai guvernului, miniștrii 
Constantin Olteanu, George Ho- 
moștean, Petre Gigea, loan Folea, 
-Maxim Berghianu. Ion Petre, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte oficialitățile care îl 
însoțesc pe primul ministru al Le
sotho in țara noastră.

ADUNAREA FESTIVA CO PRILEJUI CEIEIOE-A XX-A 
ANIVERSĂRI A ORGANIZATEI UNITĂȚII AFRICANE 

ta apreciere, a corpului diplomatic 
african din România pentru partici
parea poporului prieten român și 
a conducătorului său. președintele 
Nicolae Ceaușescu, la sărbătorirea zi
lei de 25 mai. Ziua eliberării Afri
cii. Această participare, a subliniat 
vorbitorul, demonstrează amploarea 
relațiilor de cooperare dintre popoa
rele africane și poporal român prie
ten, sprijinul continuu al României 
față de cauza justă a statelor afri
cane in lupta lor pentru libertate 
și independență, solidaritatea cu po
porul Namibiei și al Africii de Sud 
impotriva regimului de apartheid.

în încheierea adunării a luat cuvîn- 
tul Raymond F. Rabehold. director 
a.i. al Centrului de informare al Or
ganizației Națiunilor Unite în Româ
nia, care, după ce a înfățișai preocu
pările Națiunilor Unite pentru solu
ționarea numeroaselor și complexelor 
probleme ale Africii, a subliniat con
tribuția activă și constantă, sprijinul 
permanent acordate de România, de 
președintele Nicolae Ceaușescu la 
rezolvarea problemelor cu care se 
confruntă continentul african si lu
mea îtitreagă.

La adunare au participat Gheorghe 
Dolgu, adjunct al ministrului aface
rilor externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, organizații de 
masă și obștești, oameni ai muncii. 

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice din țări africane acreditați 
in țara noastră, reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare africane,

. *Cu ocazia celei de-a XX-a aniver
sări a Organizației Unității Africane, 
grupul ambasadorilor africani la 
București au oferit miercuri o re
cepției

Au participat Gheorghe Vlad, mi
nistrul petrolului, Maxim Berghianu, 
ministrul muncii, Gheorghe Dolgu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Andrei, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
reprezentanți ai altor instituții cen
trale, oameni de artă și cultură, zia
riști.

Au luat parte șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră, 
membri ai corpului diplomatic.

(Agerpres)

Sub înaltul patronaj al 
lui Nicolae Ceaușescu. 
tete Republicii Socialiste 
miercuri după-amiază a avut loc în 
Capitală o adunare festivă consacra
tă celei de-a XX-a aniversări a Or
ganizației Unității Africane. Adu
narea. organizată de Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea si Liga română de prie
tenie cu popoarele din Asia și Afri
ca. a inaugurat suita acțiunilor ini
țiate în România cu prilejul Săptă- 
mînii de solidaritate cu popoarele a- 
flate sub dominație colonială din A- 
frica australă, care luptă pentru li
bertate. independentă și egalitate în 
drepturi.

în cadrul adunării s-au exprimat 
sentimentele de aleasă stimă și înal
tă apreciere față de Mesajul adresat 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
ședintelui in exercițiu al O.U.A.. do
cument in care este reafirmată ho- 
tărtrea poporului român de a fi, ca 
și pînă acum, alături de țările și po
poarele africane în lupta lor pen
tru lichidarea deplină a colonialis
mului pe pămîrutul african, pentru 
apărarea și consolidarea indepen
denței naționale.

în cuvîntul său, loan Botar, secre
tar al I.R.R.C.S., membru al Comi
tetului de conducere al Ligii române 
de prietenie cu popoarele din Asia 

' și Africa, a înfățișat contribuția im
portantă pe care O.U.A. 
tie continentală 
tivă, prezentă 
internatională 
lupta generală ; 
tru o lume mai 1 
tă. pentru eliminarea tuturor forme
lor de colonialism de pe continentul 
african. România socialistă, a arătat, 
in continuare vorbitorul, cooperează 
fructuos in forme reciproc avan
tajoase cu țările africane in dezvol
tarea agriculturii și industriei, acor- 
dînd un sprijin prețios țărilor afri
cane. Țara noastră acordă, de ase
menea. sprijin țărilor africane in do
meniul formării cadrelor cu califi
care medie și superioară necesare 
dezvoltării economiei țărilor afri
cane.

■ A luat apoi cuvîntul ambasadorul 
Republicii Arabe Egipt. Mohamed 
Wafik Hosny, care a evidențiat înal-

al colaborării rodnice
tovarășu- 
pneședin- 
România,

— organ! za - 
reprezenta
re arena 
aduce la

i larg
activă

— 6
a popoarelor pen- 
bună și mai dreap-

Cu prilejul împlinirii unui deceniu de la constituirea 

Curții Superioare de Control Financiar

TELEGRAMA ADRESATĂ TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cronica

(Urmare din pag. 1)

ciare șl valutare, la întărirea ordinii și disciplinei in 
toate domeniile de activitate.

De numele și activitatea dumneavoastră sînt. de ase
menea. legate nemijlocit dezvoltarea și restructurarea 
întregii concepții cu privire la exercitarea laturii pre
ventive a controlului, din inițiativa și feub directa dum
neavoastră conducere fiind instituționalizată și orga
nizată unitar desfășurarea acestei forme de control pe 
toate treptele organizatorice, de la întreprinderi și pinâ 
la nivelul organelor centrale. Realitățile și rezultatele 
obținute au confirmat și confirmă justețea măsurilor 
luate, întrucît. pentru societate in general, ca șl pen
tru fiecare unitate isi parte, este cu mult mai util să 
se preintimpine irosirea resurselor materiale și bă
nești, decît ca asemenea fapte să fie consemnate ul- 
tei după desfășurarea proceselor economice.
/ ■*  tind în spiritul indicațiilor dumneavoastră, al

hofej -.llor de partid și legilor țării. în cei zece ani de 
activitate, Curtea Superioară de Control Financiar a 
organizat acțiuni de control privind sporirea eficientei 
in utilizarea banului public, perfecționarea continuă a 
gestiunii economice, asigurarea evidentei fondului Uni
tar al proprietății socialiste și apărarea avutului ob
ștesc, înlăturarea risipei. întărirea ordinii și discipli
nei in unitățile socialiste. în exercitarea atribuțiilor 
sale. Curtea Superioară de Control Financiar, prin ac
țiunile organizate, ou participarea Ministerului Finan
țelor. băncilor și unor ministere. își intensifică spri
jinul acordat unităților controlate în stabilirea de so
luții și măsuri pentru prevenirea și Înlăturarea defi
ciențelor. pentru îmbunătățirea activității lor economico- 
finaticiare. Sintem conștienți. totodată,, de deficientele 
și problemele care se mai ridică în exercitarea contro
lului financiar.

în spiritul orientărilor pe care ni le dați permanent, 
ăl sarcinilor rezultate din documentele Congresului al 
XII-lea și Conferinței Naționale ale partidului, al cerin
țelor etapei de dezvoltare în care ne găsim, vă asigu
răm. mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că vom acționa. împreună cu ministerele si celelalte 
organe centrale și locale, pentru întărirea controlului și 
lărgirea sprijinului in vederea îndeplinirii de către uni
tățile socialiste a sarcinilor privind realizarea produc
ției fizice și nete și a producției marfă vîndută și înca
sată ; reducerea cheltuielilor materiale : înfăptuirea 
programelor speciale adoptate de Conferința Națională 
a partidului referitoare la dezvoltarea mai rapidă a 
bazei energetice șl de materii prime, precum și a agri
culturii ; mai buna utilizare a capacităților de pro

ducție și sporirea randamentului acestora în reali
zarea indicatorilor calitativi ; creșterea exigentei și 
răspunderii în utilizarea cu eficiență maximă a fon
durilor materiale și financiare ; sporirea mai accen
tuată a productivității muncii ; creșterea eficienței 
operațiunilor de comerț exterior și cooperare econo
mică internațională ; așezarea întregii activități eco- 
nomico-financiare pe principiile noului mecanism eco- 
nomico-financiar ; lichidarea oricărei forme de irosire 
a resurselor materiale și bănești. Vom acționa cu toată 
fermitatea și exigența pentru Ca autogestiunea eco- 
nomico-financiară să se transforme într-o realitate vie 
în fiecare unitate, pentru ca spiritul de Chibzuință și 
de responsabilitate în folosirea resurselor .materiale șî 
bănești să devină caracteristic în activitatea fiecărui 
om al muncii, indiferent de locul unde acționează șl 
de funcția pe. care o îndeplinește.

Tn numele comuniștilor, al întregului personal mun
citor al Curții Superioare de Control Financiar, vă 
adresăm. încă o dată, profunda noastră recunoștință 
pentru tot ceea ce faceți, în fruntea partidului și a sta
tului nostru. în vederea făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România, pentru bunăstarea 
și fericirea poporului, pentru o Românie independentă 
și demnă. într-o lume a păcii, cooperării și înțelegerii 
intre toate popoarele. Totodată, ne exprimăm gratitu
dinea profundă pentru grija, sprijinul permanent și 
importanta pe care le acordați domeniului nostru de 
activitate.

Conștienți de răspunderile ce ne revin, ne angajăm, 
în acest moment, in fața dumneavoastră, mult iubite 
și stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, să transpunem neabătut în viață 
sarcinile și indicațiile valoroase pe care ni le dați. să 
realizăm o nouă calitate în munca noastră, să promo
văm cu fermitate principiile eticii și echității socia
liste. să nu precupețim nici un efort pentru a ne aduce, 
alături de toți oamenii muncii, fără deosebire de națio
nalitate. întreaga contribuție la înfăptuirea obiecti
velor stabilite de Congresul al XII-lea și de Confe
rința Națională ale partidului, la propășirea tot mai 
viguroasă a scumpei noastre patrii — Republica So
cialistă România.

CONSILIUL DE CONDUCERE 
AL CURJII SUPERIOARE DE CONTROL 

FINANCIAR

Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 
afacerilor externe, a primit pe tova
rășul Jindrich Rehorek, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

Cu acest prilej s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la sta
diul actual și perspectivele relațiilor 
româno-cehoslovace șl la unele pro
bleme internaționale de interes re
ciproc.

în timpul întrevederii s-a apreciat 
dezvoltarea continuă pe care o cli- 
nosc relațiile de prietenie și cola
borare frățească dintre cele două 
țări, în care rolul hotăritor îl aU in- 
tîlnirile șl convorbirile rodnice din
tre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Gustav Husak. Totodată, a fost ex
primată 
tinde in 
multiple 
România 
niul politicii internaționale, în folosul 
celor două țări și popoare, al cauzei 
socialismului, păcii și înțelegerii în 
lume.

A luat parte Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

A fost prezent Josef Simon, amba
sadorul Cehoslovaciei la București.

dorința comună de a ex- 
continuare colaborarea pe 
planuri, conlucrarea între 
și Cehoslovacia în dome-

în zilele de 23—25 mâi 1983. la 
Ministerul Afacerilor Externe âu 
avtit loc consultări între adjunctul 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România. Con
stantin Oancea. și primul adjunct al 
ministrului afacerilor externe al Re
publicii Socialiste Cehoslovace. Jin
drich Rehorek. j

Au fost examinate aspecte ale dez
voltării relațiilor româno-cehoslova
ce și s-a făcut un schimb de păreri 
asupra unor probleme internaționale 
actuale.

La convorbiri a participat Josef 
Simon, ambasadorul Cehoslovaciei 
la București.

*
Tovarășul Ștefan Andrei, ministrul 

Afacerilor externe. l-a primit, 
miercuri, pe Pierre Schori. ministru 
secretar de stat la Ministerul Aface
rilor Externe al Suediei, care face o 
vizită oficială in țara noastră. Au 
fost discutate probleme ale dezvol
tării relațiilor bilaterale, precum și 
ale evoluției situației în Europa și 
în lume.

La primire a participat Per Bertil 
Kollberg. ambasadorul Suediei la 
București.

Vizita delegației parlamentare sovietice
Membrii delegației parlamentare 

sovietice, condusă de tovarășul I.E. 
Poliakov, membru al C.C. al 
P.C.U.S.. vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al Republicii Sovietice So
cialiste Bieloruse, care se află in vi
zită oficială de prietenie în țara 
noastră, au fost, miercuri, oaspeți ai 
județului Vîlcea. In cadrul unei in- 
tilniri cu tovarășul Teodor Coman, 
președintele Comitetului Executiv al 
Consiliului popular județean Vîlcea, 
parlamentarii sovietici au luat cuno
ștință despre aspecte ale dezvoltării 
economico-sociale a județului. După 
întrevedere. delegația a depus o

coroană de flori la Monumentul eroi
lor sovietici din municipiul Rimnicu 
Vîlcea. S-au vizitat apoi Combina
tul chimic și Combinatul dez prelu
crare a lemnului din localitate. A- 
pSreciind realizările celor două colec
tive, parlamentarii sovietici le-au 
adresat calde felicitări si le-au urat 
noi succese.

La amiază, președintele consiliului 
popular județean a oferit un dejun 
in cinstea oaspeților.

Delegația sovietică este însoțită de 
tovarășul llie Văduva, vicepreședinte 
al Comisiei pentru politică externă 
și cooperare economică internațio
nală a M.A.N.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru intervalul 25 

mai, ora 21, 29 mai, ora 21, în (ară : 
Vremea va fi în general instabilă. Ce
rul va fi variabil cu înnorări mai 
accentuate în cursul după-amiezelor. 
Vor cădea averse locale de țbloi înso
țite de descărcări electrice îndeosebi în 
zonele de deal și de munte. Vîntul va 
sufla moderat cu intensificări trecă
toare. Temperaturile minime var fi cu
prinse între 6 și 16 grade, iar cele ma
xime între 16 și 26 de grade. în Bucu
rești : Vremea va fi ușor instabilă cu 
cerul schimbător favorabil ploii de 
scurtă durată. Vîntul va sufla slab pînă 
la moderat. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 11 și 14 grade, iar cele 
maxime între 24 și 27 de grade. (Corne- 
li’u Pop, meteorolog de serviciu).

• SPORT ® SPORT ® SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

Tn zilele de 24 șl 25 mai au avut 
.loc convorbiri între tovarășul Aurel 
Duma, ministru secretar de stat la 
Ministerul Afacerilor Externe, și 
Pierre Schori, ministru secretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
al Suediei.

Desfășurate în spiritul înțelegerii 
reciproce ce caracterizează relațiile 
dintre cele două țări, convorbirile au 
prilejuit examinarea stadiului actual 
al relațiilor româno-suedeze. precum 
și identificarea unor noi posibilități 
de a intensifica Colaborarea pe plan 
economic, tehnico-științific și cultu
ral dintre România și Suedia. De 
asemenea, a fost efectuat un schimb 
de păreri cu privire la principalele 
probleme internaționale actuale si, 
în special. în legătură cu cooperarea 
șl securitatea în Europa și reuniunea 
de la Madrid, cu problemele dezar
mării, și în primul rind ale dezar
mării nucleare în Europa.

La convorbiri a participat Per Ber
til Kollberg, ambasadorul Suediei la 
București.

graficâ Republicii Socialiste
România, care se bucură de un mare 
număr de Vizitatori.

Printre cei distinși pentru calitatea 
deosebită a lucrărilor prezentate se 
află și Asociația fotografilor profe
sioniști din Pennsylvania („Profe
ssional Photographers Assn of Penn
sylvania Inc"), care a primit Cupa 
Asociației artiștilor fotografi din 
Republica Socialistă România.

★
Miercuri a avut loc la București 

semnarea protocolului de lucru pe 
anii 1983/1984 intre Radioteleviziunea 
română Și Comitetul de radlotelevi- 
ziune al Republicii Populare Demo
crate Coreene.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Gheorghe Atanasiu, 
director general adjunct al Radiote- 
leviziunii, iar din partea coreeană — 
de LI Bong Hi, Vicepreședinte al 
Comitetului de radioteleviziune al 
R.P.D. Coreene.

A fost prezent Sin In Ha, 
sadorul Republicii Populare 
erate Coreene la București.

★
CU prilejul Zilei nationale 

publicii Argentina, ambasadorul 
acestei țări la București, Federico 
Carlos Barttfeld, a oferit, miercuri la 
amiază, o recepție.

Au luat parte Ion Teoreanu, mi
nistrul educației și învățămintului, 
Eugen Proca, ministrul sănătății, 
Maria Groza, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, r Nicolae Andrei, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice inter
naționale, reprezentanți ai altor 
instituții centrale.

Au participat șefi dd misiuni di
plomatice acreditați la București, 
membri ai corpului diplomatic.

★
Miercuri a avut loc, în Capitală, 

o masă rotundă cu participarea lui 
Antonin Stejskal, președintele Co
mitetului ceh pentru pace, membru 
al Comitetului international pentru 
pregătirea Adunării mondiale pen
tru pace șl viață. împotriva războiu
lui nuclear. Au participat ziariști 
i-omâni și străini acreditați la Bucu
rești.

Au fost prezentate aspecte privind 
organizarea, tematica și semnificația 
Adunării mondiale pentru pace și 
viată. împotriva războiului nuclear, 
manifestare ce va avea loc la Praga, 
în perioada 21—26 iunie.

(Agerpres)

smba- 
Demo-

a Re-

Azi, la Palatul sporturilor 
și culturii 

Marele meci 
al campionatului 

de baschet 
Dinamo - Steaua

Prog',amul de astăzi la Palatul 
sporturilor și culturii va fi următo
rul ; ora 14,30 C.S.U. Sibiu — Farul, 
apoi I.C.E.D. — Rapid și, in conti
nuare, partida veteranilor sleliști și 
dinamoviști, iar de la ora 18,15, me
ciul vedetă Șteaua —- Dinamo.

Vom vedea deci azi cea de-a 7-a 
întiliiire din acest campionat dintre 
Steaua și Dinâftîb, cea mai impor
tantă dintre ele, fiindcă echipa ciș- 
tigătoare va cuceri, in același timp, 
titlul național.

FOTBAL. Rezultatele etapei a 30-a, în divizia A
Meciurile disputate ieri, în etapa a 

30-a a campionatului diviziei A la 
fotbal, s-au încheiat cu următoarele 
rezultate : Steaua — F.C.M. Brașov 
1—1 (0—1), Dinamo — Chimia Rm. 
Vîlcea 2—0 (1—0), Politehnica Iași — 
Petrolul 1—0 (1—0), F.C. Olt — Jiul 
3—1 (1—0), Universitatea Craiova — 
F.C. Argeș 1—0 (0—0), A.S.A. Tg. 
Mureș — F.C. Constanța 2—0 (0—0),

F.C. Bihor — S.C. Bacău 2-0 (2—0), 
Corvinul Hunedoara — Sportul stu
dențesc 1—2 (1—0), C.S. Tîrgoviște — 
Politehnica Timișoara 1—1 (0—0).

în clasament continuă să conducă 
echipa Dinamo, cu 44 puncte, urmată 
de formațiile Universitatea Craiova 
— 40 puncte (2 meciuri mai puțin), 
Sportul studențesc — 40 puncte, F.C. 
Argeș Pitești — 37 puncte.

Farul - Steaua 16-13, ieri, în derbiul de rugbi
In partidă derbi a etapei a 23-a 

a Campionatului diviziei A la rugbi, 
echipa Farul Constanta a întrecut, 
pe teren propriu, ou scorul de 16—13, 
formația Steaua. Alte rezultate : 
Sportul studențesc —- C.S.M. Sibiu 
16—12 ; Dinamo — Raipid 20—4 ; R.C. 
Grivița roșie — Știința CEMIN Baia

Mare 16—3 ; Politehnica Cluj-Napo- 
ca —r Știința Petroșani 17—6 ; Uni
versitatea Timișoara — Politehnica 
Iași 3—3.

în clasament conduce Steaua <63 
puncte), urmată de Farul Constan
ta —• 62 puncte (un meci mai mult 
disputat) și Dinamo — 61 puncte.

★
Tovarășul Vasils Pungan, minis

trul comerțului exterior șl cooperării 
economice internaționale, a primit 
miercuri un grup de oameni de afa
ceri din Statele Unite ale Americîi, 
condus de George G. Gellert, pre
ședinte al firmei „Atalanta Corpora
tion" din New York' și vicepreședin
te al Consiliului economic româno- 
american. Care face o vizită în tara 
noastră.

în cursul convorbirii au fost anali
zate aspecte ale colaborării economi
ce și schimburilor comerciale dintre 
cele două țări, evidențiindu-se do
rința comună de a se acționa pentru 
intensificarea colaborării bilaterale 
in domenii de interes reciprPc.

★
Așa după cum s-a mai anunțat, 

sala „Dalles" din Capitală găzduiește 
Salonul internațional de artă foto-

O Teatrul Național (14 TI 71, 
mică) : Comedie " 
19,30.
® Filarmonica 
(15 68 75, Ateneul 
simfonic. Dirijor . 
Soliști : Cristian Ifrirn, Marin Cazacu
— 19.
• Radioteleviziunea română (str. Nu
ferilor, 14 68 00) : Concert simfonic. 
Dirijor : Radu Zvorișteanu. Soliști : 
Christian Funke (R.D.G.), Marius Ni- 
cliiteanu — 19,30.
• Teatrul de operetă (14 80 11); o 
noapte la Veneția — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra"
(sala Schitu Măgureanu, 14 75 46) : Cu 
Ușile închise — 13; (sala Grădina
Icoanei, 12 44 16) : Anchetă asupra 
unui tinăr care nu a făcut nimic — 
19.
© Teatrul Foarte Mie (14 09 05): Ba
ladă cotidiană — 20.
® Teatrul de comedie (16 64 60) 1 Fe
ți toarea — 19,30.
ffi Teatrul „Nottafa” (sala Magheru, 
59 31 03) : Insomnie — 19,30.
• Teatrul Gluleștl (sala Majestic, 
14 72 34) : Așteptarea Începe în Zori
— 19.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tănase" 
(sala Savoy, 15 56 78) : Doctore, Sint 
al dumneavoastră! — 19,30.
O Ansamblul „Rapsodia 
(13 13 00) : Un șlagăr pentru 
voastră — 19.
© Teatrul „Ion Vasilescu” 
Canibala (premieră) — 19,30.
® Teatrul evreiesc de stat 
Efros Saga — 18.30. 
ffi Teatrul „Ion Creangă” 
Cine se teme de crocodil 7 
® Teatrul „Țăndărică” 
Făt-Frunios din lacrimă — 
Teatrului 
t& — 10.

de modă
sâla 

veche —

,, George
Român) :

: Mihai Brediceanu.

Enescti" 
Concert

română" 
dumnea-

(12 27 45) î

(20 39 70)

(80 26 oo) :
— 17.
(13 23 77) : 

■ 18: (sala
„Ion Vasilescu”) : Boroboa-

Pe măsura trecerii timpului se re
liefează cu tot mai multă putere 
marea Însemnătate politică pe care 
a avut-o incheierea, la București, a 
Tratatului de prietenie și colaborare 
dintre România și R.P.D. Coreeană. 
în lumina acestui adevăr sînt pe 
deplin Îndreptățite sentimentele de 
bucurie și satisfacție cu care opinia 
publică din cele două țări marchea
ză astăzi a opta aniversare a trata
tului. Pe lingă faptul că au încunu
nat o perioadă îndelungată, in care 
legăturile de trainică prietenie și 
strinsă colaborare româno-coreene 
au evoluat pe o linie mereu ascen
dentă. prevederile documentului, 
pitrtînd semnăturile tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, au 
ridicat aceste raporturi la un nivel 
superior, le-au deschis o perspectivă 
și mai amplă, le-au conferit dimen
siuni și mai largi.

Sînt realități atestate de însăși 
evoluția, în perioada celor opt ani, a 
relațiilor dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, relații care s-au 

și amplificat în cele mai 
Una dintre com-

adincit 
diverse domenii, 
ponentele esen
țiale ale tratatu
lui aniversat as
tăzi o reprezintă 
consacrarea prin
cipiilor după care 
se călăuzesc par
tidele și statele 
noastre in preo
cuparea pentru 
dezvoltarea con
tinuă a raportu
rilor dintre ele. 
ca și cu alte par
tide și țări —■ 
principiile inde
pendentei și su
veranității națio
nale. neamestecului tn treburile 
interne. întrajutorării si avantajului 
reciproc, ale dreptului fiecărui po
por de a-și decide destinele potrivit 
aspirațiilor proprii— principii de na
tură a asigura o temelie de granit 
ansamblului colaborării.

Extinderea și aprofundarea relați
ilor româno-coreene evidențiază ro
lul excepțional al întilnirilor si con
vorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
care marchează, de fiecare dată, o 
etapă ,nouă. mereu mai bogată în 
întărirea prieteniei șl conlucrării. 
Cu pregnantă a fost demonstrat 
acest rol și cu prilejul vizitei efec
tuate, anul trecut, de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în R.P.D. Core
eană. Înțelegerile dintre cei doi con
ducători. documentele încheiate sti- 
mulind puternic, în spiritul trata
tului, legăturile noastre în totalita
tea lor.

tn acest sens, adresîndu-se tova
rășului Kim Ir Sen, tovarășul 
NICOLAE CEÂUȘESCU arăta : „îmi 
este deosebit de plăcut să exprim 
prețuirea deosebită pe care partidul 
și guvernul român o dau raporturi
lor de strinsă prietenie șî colaborare 
dintre țările și popoarele noastre, 
întîinirile și convorbirile noastre 
rodnice, dragă tovarășe Kim Ir Sen, 
înțelegerile convenite împreună au 
constituit de fiecare dată puternice 
impulsuri pentru ridicarea pe noi 
trepte a acestor raporturi frățești".

La rindul1 său. relevînd că priete
nia și solidaritatea noastră constituie 
un exemplu de solidaritate revolu
ționară intre țări socialiste, bazată 
pe suveranitate, tovarășul KIM III 
SEN arăta : „După încheierea, în 
1975, la București a Tratatului de 
prietenie și colaborare între Repu
blica Populară Democrată Coreeană 
și Republica Socialistă România, 
aceste relații de prietenie și cola
borare au cunoscut o deosebită am
ploare în toate domeniile — politic, 
economie și cultural. Relațiile de 
prietenie și colaborare dintre Coreea 
și România, care se întemeiază pe 
principii revoluționare și care au în
vins vicisitudinile istoriei, se vor în
tări și se vor dezvolta toi mai mult, 
corespunzător intereselor celor două 
popoare".

Aceste relații beneficiază de con-

Tratatului de prietenie
si colaborare dintre

România si R.P.D. Coreeană5

di ții și mal favorabile ca urmare a 
completării Tratatului româno-core- 
ean prin prevederile Declarației co
mune semnate la Phenian, la nivelul 
cel mai înalt, care exprimă voința de 
a dezvolta. în continuare, conlucra
rea dintre cele două partide, schim
burile de experiență în construcția 
socialistă, de a amplifica contactele 
dintre parlamentele și guvernele ce
lor două țări, dintre organizațiile 
politice, sindicale, de tineret, de fe
mei. Totodată, pe baza Acordului 
privind direcțiile de bază ale cola
borării economice și tehnico-științi- 
fice dintre țările noastre, se acțio
nează pentru intensificarea cooperă
rii în producție, sporirea schimburi
lor de bunuri materiale, valorificarea 
unor materii prime și folosirea 
energiei nucleare în scopuri pașnice 
etc.

Prevederile Tratatului româno-co- 
reean își demonstrează fertilitatea și 
prin întărirea colaborării dintre cele 
două țări în domeniul vieții ifltema- 
ționale. în lupta împotriva politicii 
imperialiste, de forță și de amenin
țare cu forța, pentru împiedicarea 

înrăutățirii situa
ției internaționa
le. reluarea și a- 
profundarea po
liticii de destin
dere și pace. în 
vederea demo
cratizării relații
lor dintre state, 
a reducerii si în
lăturării subdez
voltării, făuririi 
noii ordini eco
nomice si poli
tice mondiale.

în spiritul 
sentimentelor de 
caldă solidaritate 

nutrite de comuniști, de între
gul popor roman față de lupta 
poporului coreean, oamenii muncii 
din țara noastră se bucură de succe
sele de seamă dobindite în făurirea 
noii orînduiri pe pămintul R.P.D. 
Coreene. Cu aceleași calde senti
mente sint urmărite în tara noastră 
eforturile poporului coreean pentru 
înfăptuirea obiectivelor stabilite de 
Congresul al Vl-lea al Partidului 
Muncii din Coreea pentru actualul 
deceniu privind creșterea in conti
nuare a forțelor de producție, a în
tregii avuții naționale. înflorirea ști
inței si culturii in „Țara dimineților 
liniștite".

Totodată, poporal român. România 
socialistă își manifestă solidaritatea 
neclintită cu cauza dreaptă a po
porului coreean — înlăturarea divi
zării arbitrare a Coreei și reunifica- 
rea pașnică și democratică a patriei, 
în lumina acestei poziții de princi
piu. țâra noastră sprijină pe deplin 
inițiativele și propunerile formulate 
de tovarășul Kim Ir Sen privind 
crearea Republicii Democrate Koryo, 
care ar asigura înfăptuirea aspirații
lor fundamentale ale coreenilor, atît 
din Nord, cit și din Sud, de a-și în
tregi patria, de a trăi intr-o tară Uni
ficată, liberă și independentă. In 
același timp. România și-a reafirmat 
in repetate rînduri sprijinul ferm 
față de poziția R.P.D. Coreene pri
vind înlăturarea primejdiei unui răz
boi în Peninsula coreeană, respinge
rea încercărilor imperialismului șl 
autorităților sud-coreene de a crea, 
„două Corei", retragerea, fără întir- 
ziere, a trupelor și bazelor militare 
străine din Coreea de Sud. inclusiv a 
armamentului nuclear, astfel ca po
porul coreean să-și poată rezolva 
problemele de sine stătător, fără nici 
un amestec din afară.

Cu prilejul celei de-a VIII-a ani
versări a Tratatului de prietenie și 
colaborare dintre România si R.P.D. 
Coreeană, poporal român își expri
mă convingerea că relațiile de strîii- 
să prietenie și colaborare multilate
rală româno-coreene vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, in interesul po
poarelor 
generale 
și păcii.

noastre, în folosul cauzei 
a socialismului, progresului

Al. CAMPEANU

t
PROGKAMUL 1

11.00 Universul femeilor
11,45 Film serial „Bulevardul Paulista-

— episodul 6
12,25 Moment folcloric
12,35
13,00
16,00
16,05

20,66 Flori de clntec românesc — melodii 
populare
Fotograme din realitate
Film serial „Omul din Atlantis”
— episodul S
Telejurnal
Ritmuri tinerești

21.00
21,30

22,03
22,15

16,30
17,4'5
20,00
20,20

Desene animate : Micuța Nell 
închiderea programului
Telex
Profesiunile cincinalului. Rețeaua 
școlară a Ministerului Petrolului
Studioul tineretului
Telesport
Telejurnal
ÎNALTA solie de pace, prie
tenie ȘI COLABORARE — VI
ZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, ÎMPREUNĂ CU TO
VARĂȘA ELENA CEAUȘESCU, IN 
TURCIA

FROGRAMUL 2
20.80 Telejurnal
20,20 ÎNALTA SOLIE DE PACE, PRIE

TENIE ȘI COLABORARE — VI
ZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE 
CEAUȘESCU, ÎMPREUNA CU TO- 
VARAȘA ELENA CEAUȘESCU, IN 
.TURCIA
Flori de cîntec românesc — melo
dii populare
Concertul orchestrei simfonice a 
Radloteleviziunil. Dirijor : Radu 
ZvorișteanU. In pauză : Crdnica 
muzicală
Telejurnal
Ritmuri tinerești

21,00

22.05
22,15

® Circul București (1101 20) : Incre
dibil, dar... adevărat ---
& Ansamblul de estradă al Armatei 
(sala C.C.A., 13 60 64) : Veselia are 
cuvîntul — 19,30.

19,30.

cinema
© Sfirșitul nopții : SCALA (11 03 72)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 13; 20, FAVO
RIT (45 31 70) — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
13; 20,15, MODERN (23 7 1 01) — 9;
11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15.
© Program de desene animate — 
11,30; 13; 14,30; 16; 17,30; Țapinarii — 
19,15 : DOINA (16 35 33).
ffi Esciipada : GRIVIȚA (17 08 58) — 9; 
11,15; 13,30; 15,43; 18; 20, COSMOS 
(27 54 95) — 9,30: 11,30; 13,30; 15,30;
17,30; 19,30.
ffi întunericul alb — 19,30; Domnul 
miliard — 15,30; 17,30.: FERENTARI 
(30 49 05).
© Mult mai de preț e iubirea : CO- 
TROCENI (49 48 43) — 15; 17,15: 19,30. 
ARTA (213186) — 15; 17.15; 19,30.
© Drumul spre Rio — ARTA (21 31 86)
— 9; 11; 13, la grădină — 20,45, FE
ROVIAR (50 51 40) — 9; 11,15; 13,30; 
15,43; 18; 20, la grădină — 20,45, MIO
RIȚA (14 27 14) — 3; 10,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.O Viraj periculos : VOLGA (79 71 26) 
-• 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, TO
MIS (2149 46) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 20,45.
® Un american la Paris : SALA 
MARE A PALATULUI — 17,15; 20.
© B.D, Intră în acțiune : MUNCA 
(21 50 97) — 15; 17.15; 19,30.
® Buletin de București : PROGRESUL 
(23 94 10) — 16; 18; 20.
ffi Concertul : CENTRAL (14 12 24) — 
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20.
® Jandarmul și extraterestrii : CAPI
TOL (16 29 17) — 9; 11,15; 13.30; 15.45:
la grădină — 20,45.
® Micul lord : VICTORIA (16 28 79) — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VIITO-

i.i,
9;

RUL (11 48 03) — S; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15.
© Văduva Iul
— 10; 20.15.
® Iubire fără
(15 61 54) — 9; ____  ____  ____  ...
20.15, EXCELSIOR (65 49 45) — 9; 11.15;
13,30; 15,45; 18; 20,10, MELODIA
(13 06 88) — 0; 11,15; 13,30; 15.45; 18:
20.15.
© Șatra: LUCEAFĂRUL (15 87.67) — 
9; 11,15: 13,30; 15.45: 18; 20.
ffi Program de documentare : TIM
PURI NOI (15 6110) — 8; 13; 15; 17; 
10.
® Ruslan și Ludmila s
(13 49 04) — 9; 12; 15; 13.
ffi Prăpastia de aur : PACEA
— 15.30; 17.30; 19,30.
© Trompetistul: FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15.30; 17,45; 20.
® Vraciul : AURORA (35 04 66)
11,30; 14; 16,30: 19.
© O simplă problemă de timp — 15; 
17,15; împotriva curentului — 19,30 :
POPULAR (35 15 17).a Zizania : PATRIA (11 86 25) — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
® Aventură în Arabia : SALA MICĂ 
A PALATULUI — 17,15; 20, FESTIVAL 
(15 63 84) — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20, GRĂDINA MODERN (23 71 01) — 
20,45.
© Tunurile din Navarone : BUZEȘTI 
(50 43 58) — 9; 12,15; 16; 19.
« Sindromul: DACIA (50 35 94) — 9; 
12; 16; 10.0 Roberto Carlos șt diamantul roz : 
LIRA (317171) — 15,30; 18; 20,15, la 
grădină — 20,45, FLACĂRA (20 33 40)
— 15.30; 17,30: 19,30.
ffi Clinele : DRUMUL SĂ»” '31 28 13)
— 15.30; 17.30/19,30.0 Un comando pentru apa grea : 
GIULEȘTI (17 55 46) — 9; 12; 16; 19. 
CULTURAL (83 50 13) — 9: 11,30;
14.15: 17; 19.45.
® Asociatul : GRĂDINA FESTIVAL 
(15 63 84) — 20,45.
ffi Ulzana, căpetenia apașilor : GRĂ
DINA GLORIA (47 46 75) — 20.45.
© Marele șarpe : GRĂDINA LUCEA
FĂRUL (15 37 67) — 20.45.

Montiel s CAPITOL

soare : BUCUREȘTI
11,15: 13.30; 15,45; 18;

UNION

(60 30 85)

(33 29 71)

9;

J
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SE INTENSIFICĂ ACȚIUNILE 
PENTRU PACE, ÎMPOTRIVA 

PERICOLULUI NUCLEAR
Demonstrații antirăzboinice în Marea Britanic

LONDRA 25 (Agerpres). — In pes
te 90 de orașe și localități din Ma
rea Britanie au avut loc, marți, 
mitinguri și demonstrații care au 
marcat ziua de acțiune împotriva 
pericolului bombelor nucleare, a 
cursei înarmărilor. La mitingurile 
care au avut Ioc, zeci de mii de 
manifestanți au subliniat că insta
larea pe teritoriul britanic a noilor 
rachete americane dotate cu focoa
se nucleare, prevăzută a se realiza

Proteste împotriva staționării unor arme 
de distrugere în masă în R.F.G.

BONN 25 (Agerpres). — Cunoscu
tul scriitor vest-german Gflnter 
Grass s-a pronunțat in favoarea 
unui referendum asupra staționă
rii rachetelor nucleare americane 
„Pershing-2“ pe teritoriul R.F.G. 
Intr-un interviu difuzat de postul 
de radio din landul Saar, prozato
rul a propus o modificare a Consti
tuției vest-germane pentru a per
mite organizarea de referendumuri 
in „probleme vitale", cum este cea 
a eurorachetelor.

Partidul Social Democrat, de opo
ziție, din R.F. Germania a cerut gu
vernului federal să informeze des
pre măsurile pe care le-a luat îm

Conferință a reprezentanților opiniei publice 
din U.R.S.S. și S.U.A.

WASHINGTON 25 (Agerpres). —
In orașul american Minneapolis a 
început o conferință a reprezentan
ților opiniei publice din U.R.S.S. 
și S.U.A. consacrată problemelor 
dezarmării și relațiilor sovieto- 

^americane. Reuniunea se desfă

Votul din Congresul S.U.A.
I în problema rachetelor „MX66

© Camera Reprezentanților a aprobat prima tranșă a creditelor 
destinate realizării acestui proiect de înarmare © Demonstrație 

de protest în fața Casei Albe
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Camera Reprezentanților a Congre
sului american a aprobat, cu 239 vo
turi pentru și 186 contra, credite in 
valoare de 625 milioane dolari des
tinate punerii la punct a noii rache
te nucleare strategice „MX“, Este 
vorba de prima tranșă din suma to
tală de 20 miliarde dolari, solicitată 
de. Pentagon pentru. acest nou, pro
iect de înarmare, care prevede con
struirea a 100 rachete intercontinen
tale „MX“. fiecare avînd 10 focoase 
nucleare, și modernizarea silozurilor 
subterane din statele Wyoming și 
Nebraska — unde se află, in pre
zent. rachetele „Minuteman", consi
derate perimate — în vederea insta
lării noii generații de rachete stra
tegice.

Agențiile A.P. și France Presse 
arată că votul din Camera Repre
zentanților indică menținerea unei 
opoziții serioase în forul legislativ 
fată de acest nou program de înar
mare nucleară care, pe lingă povara 
financiară pe care o reprezintă pen
tru contribuabili, este considerat de 
pături largi ale populației america
ne ca nefiind justificat din punct de 
vedere militar-stnategic, deoarece

Poziții și opinii înaintea întîlnirii 
de la Williamsburg

La Williamsburg. în Virginia 
(S.U.A.), pregătirile pentru apropiata 
întâlnire la nivel înalt a celor șapte 
țări occidentale cele mai industriali
zate — Statele Unite, Marea Britanie, 
R. F. Germania, Franța, Italia, Ca
nada șj Japonia — precum și a Pie
ței comune, ce va avea loc in pe
rioada 28—30 mai, sint pe încheiate. 
După fastul precedentei reuniuni, 
desfășurată in Franța, la Versailles, 
acum micul orășel american din seco
lul al XVIII-lea, fostă capitală a co
loniei Virginia, unde George Wa
shington, Thomas Jefferson și Patrick 
Henry au pus bazele statului federal, 
urmează a-i găzdui pe participant! 
într-o atmosferă austeră. Cîteva șe
dințe se vor organiza chiar în sala 
Capitoliului. locul de unde a început 
revolta coloniei americane împotriva 
dominației britanice. împrejurimile 
și-au păstrat imaginea acelor ani, 
așezarea devenind muzeu național, 
cu un. milion de vizitatori anual. 
Pentru prima oară de la deschiderea 
muzeului, in urmă cu mai bine de 
jumătate de secol, accesul vizitato
rilor va fi interzis pe durata întîl
nirii.

Așadar, o ambianță istorică, pentru 
o întilnire la nivel înalt, care, se do
rește, de asemenea, să intre in isto
rie. Numai că, după cit se apre
ciază, ea este confruntată cu nu pu
ține probleme complexe. Contactele 
preliminare, desfășurate la Wa
shington — ou prilejul vizitelor unor 
înalte personalități politice și eco
nomice vest-europene — sau în unele 
capitale ale Europei occidentale, pur
tate de emisari ai guvernului ame
rican, au dus la exprimarea unor po
ziții controversate chiar și in legă
tură cu stabilirea exactă a proble
maticii ce urmează a fi dezbătute. 
După cum informează agențiile de 
presă FRANCE PRESSE și UNITED 
PRESS INTERNATIONAL. unele 
state vest-europene — Franța. R. F. 
Germania și Italia — s-au arătat fa
vorabile unui dialog concret pe teme 
bine stabilite. Alți participanți, în 
rindul cărora Statele Unite, ar dori 
un „dialog global, nestructurat for

la sfîrșltul acestui an, poate trans
forma Marea Britanie, în cazul unui 
conflict, intr-o „țintă nucleară".

Participanții la demonstrații s-au 
grupat în fața multor baze militare 
și unități de producere a armelor 
de distrugere in masă. La Londra, 
ei au organizat stringerea de sem
nături pe o declarație prin care se 
cere încetarea producerii, amplasă
rii și experimentării armelor nu
cleare.

potriva depozitării de noi arme chi
mice sau modernizării armelor chi
mice din R.F.G. După cum infor
mează agenția D.P.A., deputatul 
social-democrat Hermann Scheer, 
expert in problemele dezarmării, 
s-a referit, miercuri, la relatări din 
presa americană, potrivit cărora 
Statele Unite au depozitat cel pu
țin 10 la șută din sutele de mii de 
tone de gaze paralizante in R.F.G. 
Cu acest prilej, el a reafirmat ce
rerea adresată de P.S.D. guvernu
lui federal de a informa Bundesta- 
gul asupra numărului real și locu
lui de depozitare a armelor chimice 
americane staționate in R.F.G.

șoară sub egida Institutului din 
Washington pentru studierea poli
ticii, a Uniunii asociațiilor sovietice 
de prietenie, societății „U.R.S.S. —
S.U.A." și a Institutului pentru 
S.U.A. și Canada al Academiei de 
științe a U.R.S.S.

S.U.A. dispun deja de suficiente for
te nucleare.

Amintind faptul că in decembrie 
1982 Cameră Reprezentanților, unde 
majoritatea o dețin democrații, a 
respins cererea Administrației de a 
se aloca fonduri de un miliard de 
dolari pentru acest program, obser
vatorii de la Washington apreciază 
că bătălia de fond in jurul proiectu
lui „MX" nu s-a desfășurat încă, în
trucât Congresul poate bloca în lu
nile următoare grosul fondurilor 
necesare pentru producerea noilor 
rachete strategice intercontinentale.

★
WASHINGTON 25 (Agerpres). — 

Un grup de femei americane, repre
zentante ale organizațiilor care mi
litează pentru dezarmare și pace, 
au inițiat o demonstrație antirăzboi
nică în fața Casei Albe. Participan
tele la demonstrație purtau pancarte 
cu lozinci împotriva războiului nu
clear și a proiectului de construire 
a noilor rachete strategice americane 
denumite generic „MX".

Poliția a intervenit pentru disper
sarea demonstrației. Au fost arestate 
cinci participante la manifestație.

mal și care să permită șefilor de sta
te. și guverne participante maximum 
de contacte personale". (A.F.P.).

Dincolo insă de tematica întîlni
rii, in actualele condiții economice 
atit de vitrege, cu situații sociale ase
mănătoare celor existente în timpul 
crizei din anii ’30, la Williamsburg se 
vor face inevitabil simțițe ecourile 
unor asemenea probleme urgente 
cum ar fi necesitatea combaterii in
flației și a șomajului, datoriile ex
terne ale țârilor in curs de dezvol
tare. urgența ou care se impune re
lansarea economiei mondiale ș.a. La 
puține zile inaintea intilnirii, deose
birile de vederi și de poziții, in unele 
probleme, chiar divergențele în le
gătură cu accentul asupra unuia sau 
unora din dosarele menționate sint 
mai evidente decit aricind in trecut. 
Statele vest-europene acuză deschis 
politica monetaristă promovată de 
Administrația americană, măsurile 
cu caracter protectionist, menținerea 
dobinzilo.r la niveluri inalte — ceea 
ce protejează dolarul, dar supune la 
presiuni drastice celelalte mo
nede vest-europene. în special fran
cul francez. în concepția țări
lor capitaliste europene și a Ja
poniei, asemenea măsuri au efecte

în rezolvarea conflictelor 
din America Centrală cîștigă teren 

ideea tratativelor
Una din „zonele fierbinți" ale lu

mii, America Centrală, cunoaște in 
continuare o serioasă tensiune, ul
timele desfășurări adăugind noi e- 
lemente care încarcă atmosfera, și 
așa plină de neliniști, a istmului din
tre Nordul si Sudul Americii. „E- 
xistă riscul real al izbucnirii unui

Intîlnirea reprezentantului P. C. R. 
cu secretarul general al Partidului 

Elvețian al Muncii
BERNA 25 (Agerpres). — Repre

zentantul Partidului Comunist Ro
mân la lucrările celui de-aâ XII-lea 
Congres al Partidului Elvețian al 
Muncii, tovarășul Petru Enache. 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.. s-a întâlnit cu tovarășul 
Armând Magnin, secretar general al 
Partidului Elvețian al Muncii.

Cu acest prilej, din partea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
au fost transmise tovarășului Armând 
Magnin un călduros mesaj de salut, 
felicitări pentru realegerea sa in 
funcția de secretar general al Parti
dului Elvețian al Muncii și urări de 
noi succese în activitatea de înaltă 
răspundere încredințată de partid.

Tovarășul Armând Magnin a ru
gat să se transmită tovarășului

A 20-a aniversare a Organizației Unității Africane
Declarațiile președintelui in

NAIROBI 25 (Agerpres). — în dis
cursul rostit cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări de la crearea Orga
nizației Unității Africane (O.U.A.). 
președintele in exercițiu al O.U.A., 
Daniel Arap Moi. președintele Ke- 
nyei. a declarat că Namibia — teri
toriu ocupat ilegal de Africa de Sud 
— reprezintă ultimul vestigiu al co
lonialismului pe pămintul african. El 
a reamintit. în context, că unul din
tre țelurile fundamentale ale O,U.A. 
îl constituie lupta pentru indepen
dență. decolonizare și emancipare 
socială a statelor de pe continent.

Reuniunea 
Comitetului Executiv 

al O.E.P.
DAMASC 25 (Agerpres). — La Da

masc a avut loc o reuniune a Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.), 
condusă de Yasser Arafat, președin
tele acestui organism, informează 
agenția W.A.F.A. Un purtător de 
cuivint oficial al O.E.P. a declarat că 
au fost examinate rezultatele vizitei 
întreprinse de Yasser Arafat in ta
berele de refugiați palestinieni din 
nordul Libanului. Comitetul Execu
tiv aii O.E.P. — relevă sursa citată — 
a analizat situația populației pales
tiniene din Liban și a adoptat o 
serie de măsuri politice și adminis
trative. in urma acțiunilor represive 
ale forțelor israeliene asupra aces
teia.

Au fost trecute, de asemenea, în 
revistă rezultatele deliberărilor din 
Consiliul de Securitate al O.N.U. în 
problema respectivă.

ÎN NORDUL SALVADORULUI
Constituirea unei junte revoluționare 

regionale de guvernămînt
SAN SALVADOR 25 (Agerpres). — 

într-un comunicat oficia], transmis 
de postul de radio al Frontului Fa- 
rabundo Marti pentru Eliberare Na
țională (F.M.L.N.) din Salvador, 
„Radio Venceremos". s-a anunțat că 
în regiunea de nord a țării, in 
departamentul Chaiatenango, a fost 
constituită o „Jurită revoluționară 
regională de guvernămînt" — trans
mit agențiile France Presse și Asso
ciated Press. Hotărîrea a 1’ost luată 
in cadrul primei sesiuni a „Adunării 
populare regionale din Chaiatenan
go", care a avut loc săptămîna tre
cută și la care au luat parte repre
zentanți ai F.M.L.N., ai organizațiilor 
democratice -salvadoriene care fac 
parte din Frontul Democratic Revo
luționar, ai Bisericii Populare salva

(DIN ACTUALITATEA POLITICĂ)
profund negative asupra raporturilor 
economice și financiare internațio
nale, întirziind reluarea creșterii eco
nomice, au consecințe deosebit de 
grele asupra statelor in curs de dez
voltare. Statele Unite se mențin insă 
pe pozițiile lor. Răceala cu care a 
fost primită suita de propuneri ale 
președintelui Mitterrand privind ne
cesitatea unui nou sistem monetar 
internațional pare să confirme ceea 
ce sublinia cotidianul „New York 
Times", și anume că „Statele Unite 
nu vor avansa nici o inițiativă ma
joră la viitoarea întilnire economică 
de la Williamsburg".

De fapt, 'rezultatele precedentelor 
întâlniri de acest gen demonstrează 
că nici una din ele n-a putut reduce 
sau îngusta manifestările crizei eco
nomice, care durează de circa 10 ani. 
Pentru că, este la fel de bine cu
noscut că într-o lume a interdepen
dențelor economice crescânde, solu
țiile viabile nu pot fi in nici un caz 
emanația unor decizii Unilaterale 6au 
aparținind doar unui grup de state, 
chiar dacă acestea dețin o pondere 
însemnată în economia lumii ; numai 
un larg și rodnic dialog internațio
nal, organizat pe baze democratice, 
cu luarea in considerare intr-adevăr 
a intereselor tuturor, ar putea asi
gura o nouă perspectivă economică, 
menită să ducă la dezvoltarea armo
nioasă și lichidarea anomaliilor ce se 
manifesta în prezent în viața econo
mică și financiară mondială.

T. IOAN

război generalizat în America Cen
trală". declara, pe marginea acestor 
evenimente, ministrul nicaraguan al 
apărării, Humberto Ortega. într-o 
măsură sau a<lta, neliniștea este îm
părtășită și in celelalte capitale din 
regiune, unde o serie de personali
tăți politice fac insistente apeluri la 

Nicolae Cea.ușescu salutări frățești, 
sentimentele sale de aleasă stimă și 
considerație, împreună cu cele mai 
calde urări de sănătate și fericire 
personală, de noi succese in munca 
de mare răspundere ce o desfășoară 
pentru prosperitatea poporului’ ro- 
,mân, pentru construirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România.

S-au relevat cu satisfacție bunele 
raporturi de prietenie și colaborare 
existente între Partidul Comunist 
Român și Partidul Elvețian al Mun
cii, bazate pe principiile stimei și 
respectului reciproc, și s-a exprimat 
convingerea că dezvoltarea lor va 
contribui la întărirea prieteniei dintre 
România și Elveția, în interesul am
belor popoare, al cauzei păcii și în
țelegerii în Europa și în Întreaga 
lume.

exercițiu, Daniel Arap Moi
în același timp. Daniel Arap Moi 

a declarat că O.U.A. va acorda în
tregul sprijin material și moral sta
telor africane care au avut de sufe
rit de pe urma atacurilor’ trupelor 
regimului de la Pretoria. Africa de 
Sud — a menționat el — nemul
țumită de faptul că nu poate instala 
regimuri marionetă în statele afri
cane vecine, recurge la agresiuni ar
mate împotriva acestor state suve
rane și independente din Africa 
australă.

CEREMONIA RllNVESTIPdl 
PREȘEDINTELUI SUDANULUI
KHARTUM 25 (Agerpres). — Pre

ședintele Sudanului, Gaafar Nimeiri. 
a depus miercuri jurămintul în Adu
narea Populară cu ocazia preluării 
celui de-al treilea mandat preziden
țial.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, pre
ședintele Sudanului a arătat că va 
depune toate eforturile pentru a asi
gura înfăptuirea programului de pro
movare a progresului economic si 
social și de valorificare superioară a 
resiirselor naționale in interesul țării.

Referindu-se la aspecte ale situa
ției din zonă, el și-a exprimat spriji
nul fată de lupta poporului palesti
nian pentru recunoașterea dreptului 
său la autodeterminare și la crearea 
unui stat propriu independent. De 
asemenea, șeful statului sudanez a 
arătat că țara sa sprijină eforturile 
pentru restabilirea suveranității Li
banului asupra teritoriului național 
și pentru încetarea amestecului străin 
în această tară.

doriene. precum și ai altor organizații 
de masă și obștești din Salvador. 
Participanții au hotărit. totodată, 
crearea unui Consiliu popular local.

A fost lansat un apel populației să 
revină și să-și reia activitatea în 
locurile natale, „Frontul Farabundo 
Marti pentru Eliberare Națională 
avînd capacitatea militară de a-i 
proteja pe cetățeni și gospodăriile 
lor împotriva unor eventuale in
cursiuni ale armatei salvadoriene".

Departamentul Chaiatenango a 
trecut sub controlul F.M.L.N. la 
începutul lunii aprilie. El are o 
suprafață de aproximativ 2 000 kmp 
și o populație de 183 000 locuitori. Pe 
teritoriul său se află 33 de localități 
urbane și rurale.

reglementarea negociată a probleme
lor. inregistrindu-se de acum mai 
multe inițiative in această direcție.

Dintre factorii care alimentează .în
cordarea din zonă se detașează, in 
momentul de față. înmulțirea și in
tensificarea atacurilor lansate de pe 
teritoriul Hondurasului contra Re
publicii Nicaragua de grupuri con
trarevoluționare. alcătuite în cea 
mai mare parte din membri ai fos
tei Gărzi Naționale somoziste.

Curind după răsturnarea dictaturii 
lui Somoza. in 1979. . teritoriul Hon
durasului a servit ca loc de refu
giu atit pentru gărzile somoziste. cit 
și pentru alte elemente ostile gu
vernului revoluționar de la Mana
gua care, in ultimul timp, au por
nit deschis la acțiuni agresive pe 
scară largă, urmărind restaurarea 
fostelor rinduieli in Nicaragua. în 
mai mult'e rinduri. comunicate ofi
ciale difuzate la Managua denun
țau concomitent atacurile declanșa
te de gărzile, somoziste și partici
parea directă a trupelor honduriene 
la operațiunile militare ostile. Con
comitent, conform relatărilor presei, 
porțiuni din teritoriul costarican ser
vesc ca loc de pornire a atacurilor 
unui alt grup de trupe antisandi- 
niste împotriva statului Nicaragua.

Creșterea încordării și riscul ca ea 
să ducă la declanșarea unui conflict 
annat între cele două țâri, cu po
sibila implicare a statelor vecine, a 
determinat o intensă activitate di
plomatică in zonă. Din suita iniția
tivelor de pace se distinge cea a 
„grupului . de la Contadora" (Ve
nezuela. Mexic. Columbia si Pana
ma), ca și misiunea de mediere a 
secretarului general al O.N.U. La in- 
tilnirea miniștrilor de externe ai ce
lor patru țări amintite nu s-au de
finitivat încă recomandările privind 
inițierea unui proces de soluționare 
pașnică a conflictelor din regiune, 
urmind ca o nouă întilnire să se des
fășoare la sfîrșitul acestei luni. în 
miezul dezbateriloi’ s-a aflat nece
sitatea ca țările zonei să manifeste 
reținere și prudență, evitînd orice 
act de natură să deterioreze și mai 
mult atmosfera. în același timp, re
prezentanții „grupului de la Conta
dora" (denumirea provine de la lo
calitatea de pe o insulă panameză 
unde a avut loc prima reuniune a 
grupului) au făcut apel la neinter
venția in treburile interne ale sta
telor zonei, hotărîndu-se. totodată.

PREZENȚE 
ROMÂNEȘTI 

PESTE HOTARE
® „Electronum11 

la expoziția 
„Automatizarea 83“
MOSCOVA 25 — Trimisul

Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite :

La Moscova s-a deschis, 
miercuri, Expoziția internațio
nală „Automatizarea ’83“, la 
care participă peste 300 de fir- 
me, întreprinderi și organizații 
din 27 de țări. întreprinderea 
română „Electronum" expune 
diverse sisteme, echipamente șl 
elemente pentru automatizarea 
proceselor industriale, între care 
sisteme automate de testare 
asistate de calculator, sisteme 
de conducere prin calcul a pro
ceselor tehnologice din unele 
ramuri industriale, echipament 
pentru automatizarea mașinilor- 
unelte, sisteme de prelucrarea șt 
transmiterea datelor, . sisteme 
electronice și pneumatice de re
glare automată, subsisteme de 
c.omandă și acționare reglabilă 
a roboților industriali.

A. K. Antonov, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., M. S. Șkabardnia, mi
nistrul construcției de aparate, 
mijloace de automatizare și sis
teme de dirijare, reprezentanți 
ai conducerii Camerei de co
merț și industrie, ai unor insti
tuții centrale sovietice, au vizi
tat standul românesc, fiind în
tâmpinați și conduși de Troian 
Dudaș, ambasadorul României 
în U.R.S.S. Oaspeții sovietici au 
exprimat aprecieri pozitive in 
legătură cu modul de prezen
tare și calitățile tehnice ale pro
duselor expuse.

® Los Angeles : 
„Luna culturii 

românești “
WASHINGTON 25 (Agerpres). 

— La Universitatea California 
din Los Angeles se desfășoară 
manifestări in cadrul „Lunii 
culturii românești". Au fost pre
zentate . conferințe despre arhi
tectura veche românească, mu— 
zică, 'populară și filmul româ
nesc, au fost organizate seri 
muzicale și artistice. De aseme
nea, au avut loc proiecții de 
filme artistice. Ambasadorul 
României in S.U.A., Mircea Ma
liții, a conferențiat despre rela
țiile româno-americane.

Expozițiile de pictură, sculp
tură, tapiserie și caricatură 
românească au fost vizitate de 
tm număr mare de studenți și 
profesori.

BEIJING

Prima sesiune a Comisiei 
mixte chino-americane

BEIJING 25 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă informează că la 
Beijing au luat sfîrșit lucrările pri
mei sesiuni a Comisiei mixte chino- 
americane de colaborare economică 
și comercială. Se așteaptă ca rezul
tatele sesiunii să dea un impuls re
lațiilor economice bilaterale, comer
țului și cooperării tehnice, informea
ză agenția China Nouă.

★
Premierul Consiliului de Stat al

R. P. Chineze. Zhao Ziyang. l-a pri
mit pe ministrul comerțului al
S. U.A., Malcolm Baldrige, aflat la 
Beijing cu prilejul primei sesiuni a 
Comisiei mixte. După cum relevă a- 
genția China Nouă, premierului 
Zhao Ziyang i-a fost remis un mesaj 
din partea președintelui S.U.A., 
Ronald Reagan.

trimiterea unei misiuni de Obser
vatori la frontiera dintre Nicaragua 
Si Costa Rica. in legătură cu pro
punerea costaricariă de a se insta
la acolo o „forță de pace", sub e- 
gida Organizației Statelor Ameri
cane.

Ideea instalării unei forțe multi
naționale a O.S.A. la frontiera ni- 
caraguano-costaricană nu este ac
ceptată de guvernul sandinist. care 
vede in ea o „ușă deschisă pentru 
o angajare militară a S.U.A.", cum 
aprecia coordonatorul juntei nlcara- 
guane. Daniel Ortega.

Guvernul nicaraguan și-a expri
mat in cîteva rinduri dorința de a 
începe negocieri separate cu Hon
durasul și cu Statele Unite, dar au
toritățile americane au respins ideea 
negocierilor directe. Situația devine 
și mai mult complicată prin intensi
ficarea acțiunilor represive ale gu
vernului antipopular din Salvador, 
acțiuni ce se dovedesc ineficiente in 
fata- amplei mișcări de rezistentă a 
Frontului Farabundo Marti pentru 
Eliberare Națională.

Gravitatea tuturor acestor eveni
mente din America Centrală este 
ilustrată si de faptul că ele s-au a- 
flat. pentru a doua oară in decurs 
de o lună, pe agenda Consiliului de 
Securitate al O.N.U.. ca urmare a 
unei plingeri formulate de Nicara
gua contra S.U.A. și Hondurasului, 
în urma dezbaterilor, recent înche
iate. a fost adoptată în unanimitate 
o rezoluție în care este reafirmat 
..dreptul Nicaragu'ei și al tuturor ță
rilor din regiunea Americii Centra
le de a trăi in pace și securitate, 
la adăpost de ingerințele străine". 
Rezoluția sprijină, totodată, efortu
rile de negocieri ale „grupului de la 
Contadora", cerind țărilor interesate 
să coopereze din plin cu acest grup 
..printr-un dialog franc si construc
tiv. spre a-și rezolva diferendele".

în esență, documentul vine să dea 
glas îngrijorării resimțite pe plan 
internațional față de riscurile esca
ladării conflictelor din America 
Centrală, opiniei tot mai împărtăși
te că o veritabilă soluționare este 
posibilă numai prin încetarea orică
rui amestec străin in treburile ță
rilor respective, pentru ca ele să-și 
poată rezolva singure, la masa tra
tativelor. problemele cu care sint 
confruntate.

V. OROS

0 GRAVA ÎNCĂLCARE A SUVERANITĂȚII MOZAMBICULUI
Zilele acestea din Africa australă 

au sosit noi știri îngrijorătoare — 
respectiv, agențiile internaționale de 
presă au relatat despre un atac ma
siv lansat de avioane ale forțelor 
militare sud-africane împotriva unui 
cartier al capitalei Republicii Popu
lare Mozambic. Populația pașnică a 
fost bombardată și mitraliată, agre
sorii folosind armament din cel mai 
modern, inclusiv rachete, bombe cu 
fragmentație. Potrivit datelor preli
minare, acest sălbatic act de război 
a provocat victime in rindul locuito
rilor, intre care femei și copii, sol- 
dindu-se și cu considerabile pagube 
materiale.

Este bine cunoscut că această ac
țiune agresivă nu este prima de acest 
gen, ci se încadrează într-o suită de 
acte de război săvârșite cu cinism de 
regimul sud-african împotriva state
lor africane vecine, state independen
te și suverane. Comportîndu-se după 
legile junglei, violând insolent nor
mele cele mai elementare și princi
piile de bază ale dreptului internațio
nal, guvernul R.S.A. continuă să sfi
deze opinia publică internațională, 
rezoluțiile și hotărârile adoptate de 
Organizația Națiunilor Unite cu pri
vire la Africa australă.

Noua acțiune militară împotriva 
Mozambicului pune în evidență încă 
o dată faptul că, în încercarea de a 
stăvili' lupta populației africane ma
joritare din Republica Sud-Africană 
impotriva discriminării rasiale, ca și 
împotriva ocupării ilegale a Namibiei, 
regimul rasist de la Pretoria trans
formă, de fapt. Africa australă în
tr-un' focar de încordare și conflict, 
un factor de destabilizare a statelor 
din zonă și de pe întregul continent 
african, impiedicind eforturile po
poarelor spre dezvoltare pașnică și 
constructivă, punând in primejdie 
cauza generală a păcii.

Este semnifiicaitiv faptul că noua 
acțiune militară a R.S.A. impotriva 
Mozambicului are loc intir-un mo
ment in care popoarele, forțele pro
gresiste de pretutindeni si-au ex
primat elocvenit solidaritatea cu 
lupta dreaptă a popoarelor africane 
cu prilejul aniversării a 20 de ani 
de la crearea Organizației Unității 
Africane și al aniversării Zilei eli
berării Africii. în zilele in care Con
siliul de Securitate al O.N.U. exami
nează. în sesiune specială, problema 
accesului Ia independentă al Nami
biei. La aceste acțiuni, rasiștii sud-

Dezbaterile din Consiliul de Securitate :

Luări de poziție pentru reglementarea urgentă 
a problemei Namibiei

NAȚIUNILE UNTTE 25 (Ager
pres). — în Consiliul de Securitate 
al O.N.U. au continuat dezbaterile 
asupra problemei accesului Namibiei 
la independentă.

în intervenția sa, ministrul rela
țiilor externe al Cubei. Isidoro 
Malmierca. a condamnat faptul că 
regimul sud-african, ignorînd rezolu
țiile O.N.U.. prelungește ocuparea 
ilegală a Namibiei și întreprinde ac
țiuni agresive împotriva statelor 
africane vecine.

Ministrul de externe al Angolei, 
Paulo Jorge, a reamintit că. din 1975, 
țara sa este amenințată permanent 
de agresiunile Africii de Sud și a 
evidențiat necesitatea aplicării rezo
luțiilor O.N.U. in problema Nami
biei.

Găsirea căilor și mijloacelor de 
punere in aplicare a rezoluției cu 
privire la planul O.N.U. de acordare 
a independentei Namibiei trebuie să

Deschiderea Congresului fedev
al U. C. D. din

BONN 25 (Agerpres). — Miercuri 
s-au deschis la Koln lucrările celui 
de-al 31-a Congres federal al 
Uniunii Creștin-Democrate — prin
cipalul partid al actualei coaliții gu
vernamentale de la Bonn — care 
va examina principalele orientări 
de politică internă și externă ale
U.C.D. și va alege noile organe con
ducătoare ale partidului. .

Cancelarul Helmut Kohl, actualul 
președinte al U.C.D., a arătat că, 
pe plan intern, guvernul său se va 
concentra in special asupra redresă
rii economice a țării și a combaterii 
șomajului. El s-a referit, de aseme
nea, la cooperarea in cadrul Pieței 
comune, arătind, intre altele, că gu
vernul său — dat fiind programul de

CONGRESUL CULTURII BUL
GARE. La Sofia au început miercuri 
lucrările celui de-al IV-lea Con
gres al culturii bulgare, la care 
participă 2 500 de reprezentanți ai 
vieții artistice și culturale, oaspeți 
de peste hotare. Din țara noastră 
este prezentă o delegație condusă 
de Tamara Dobrin vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste. în prezidiul congresului 
s-a.u aflat Todor Jivkov. secretar 
general al C.C. al P.C.B.. președin
tele Consiliului de Stat al R.P. Bul
garia. alți conducători de partid și 
de stat. '

DEZVOLTAREA RELAȚIILOR 
DINTRE R. S. F. IUGOSLAVIA 
ȘI LESOTHO. Agenția Taniug in
formează că la Belgrad a avut loc 
o convorbire intre Mika Șpiiiak, 
președintele Prezidiului R .S. F. Iu
goslavia. și Leabua Jonathan, pri
mul ministru, al Regatului Lesotho. 
Cu acest prilej, a fost apreciată 
drept pozitivă dezvoltarea relații
lor politice și a cooperării dintre 
Iugoslavia și Lesotho in cadrul 
mișcării de nealiniere. Totodată, 
s-a subliniat necesitatea transpu
nerii in fapt, cit mai curind posi
bil. a rezoluției O.N.U. privind 
independența Namibiei, precum și 
a lichidării politicii rasiste a R.S.A.

CONVORBIRI R.D.G. — R. P. 
CHINEZA. Agenția A.D.N. inter- 
mează că la Berlin au avut loc 
convorbiri intre Herbert Krolikow- 
ski. secretar de stat, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe al 
R. D. Germane, și Qian Qichen, 
adjunct al ministrului afacerilor 

africani au găsit însă cu cale 6ă răs
pundă prin bombe !

Poporul român în mod constant 
alături si solidar cu lupta tuturor 
popoarelor pentru libertate și inde
pendență. a condamnat întotdeauna, 
cu fermitate, atit politica internă, 
antiumană. de apartheid a Republi
cii Sud-Africane. cit și actele agre
sive ale regimului de la Pretoria 
împotriva Mozambicului. în general 
a celorlalte state africane învecina
te. Republica Populară Mozambic 
este un stat independent si suveran, 
membru al O.N.U.. angajat pe ca
lea dezvoltării libere, de sine stătă
toare și nimic, nici un fel de pre
text nu poate justifica recurgerea la 
acțiuni militare impotriva sa. a te
ritoriului său național. Mai mult, 
noile acțiuni agresive comise de re
gimul de la Pretoria sint de natu
ră să agraveze și mai mult situa
ția — și așa atât de încordată exis
tentă în sudul Africii — să accen
tueze pericolele la adresa păcii și 
securității pe continentul african și 
în întreaga lume. Trebuie înțeles că 
recurgerea la politica de forță.- ac
tele agresive, calea intervențiilor ar
mate nu vor putea duce la soluțio
narea problemelor acestei zone, nu 
vor putea asigura liniștea si pacea 
dorite de populație. Singura cale 
realistă, impusă de luciditatea poli
tică. de conștiința umanității și de 
interesele păcii este abrogarea prac
ticilor apartheidului, in.cetarea ocu
pării ilegale a Namibiei, dezvoltarea 
unor relații de bună vecinătate și 
colaborare intre toate statele zonei.

Sprijinind cu hotărire lupta dreap
tă pentru libertate și independență 
a Republicii Populare Mozambic im
potriva colonialismului, neocolonialis- 
mului, rasismului și apartheidului, a 
oricăror ingerințe străine, opinia pu
blică din țara noastră,- alăturindu-se 
protestelor întregii lumi, condamnă 
cu toată hotărîrea politica agresivă 
a regimului sud-african, cere să se 
pună capăt tuturor acțiunilor contra
re legalității internaționale, cauzei 
independenței si suveranității po
poarelor. Fără îndoială, popoarele 
Africii de Sud. bucurindu-se de o 
largă solidaritate internațională. vor 
reuși să treacă cu succes prin toate 
încercările, vor obține recunoașterea 
drepturilor lor legitime la libertate, 
edifieîndu-și viața așa cura o doresc, 
pe calea păcii, independentei și pro
gresului.

I. TIMOFTE

constituie principalul obiectiv al se
siunii consiliului — a declarat mi
nistrul de externe al Zambiei. L. 
Gomo.

Reprezentantul Jamahiriei Libiene, 
Awad Burwin, a cerut să se stabi
lească un calendar privind acordarea 
independenței Namibiei.

Delegatul Algeriei, Abde-lkader 
Azzout. a exprimat regretul că ță
rile care pot avea o influentă asu
pra guvernului de la Pretoria sint 
.mai degrabă preocupate de proteja
rea intereselor .lor economice și stra
tegice, decit de exercitarea de pre
siuni pentru aplicarea planului 
O.N.U. El a adăugat că reglementa
rea problemei. Namibiei este deose
bit de urgentă, iar acest lucru a re
ieșit cu o și mai mare stripgență 
după ultima agresiune sud-africană 
contra Mozambicului.

Lucrările Consiliului de Securitate 
continuă.

R. F. Germania
economii în curs — nu este de acord 
cu sporirea contribuției vest-germa
ne la bugetul comunitar pină la ni
velul cerut.

H. Kohl a reiterat pozițiile parti
dului său favorabile întăririi alian
ței nord-atlantice; adăugind că ac
tuala coaliție guvernamentală va de
pune toate eforturile posibile pentru 
a contribui la înregistrarea unor re
zultate pozitive in negocierile so- 
vieto-americane de la Geneva pri
vind limitarea armamentelor nu
cleare in Europa.

în prima zi a lucrărilor, cancela
rul R.F.G.. Helmut Kohl, a fost re
ales președinte al U.C.D. pentru un 
nou mandat de doi ani.

externe al R. P. Chineze. Au fost 
abordate probleme ale evoluției 
actuale a situației internaționale și 
ale relațiilor dintre R.D.G. și 
R. P. Chineză.

INCIDENTE LA PARIS. Adu
narea Națională Franceză a început 
dezbaterea proiectului de lege gu
vernamental vizind reforma siste
mului de învâțămint superior, re
latează agenția France Presse. în 
timp ce in Adunarea Națională în
cepeau dezbaterile asupra proiec
tului de reformă, in zona in care 
se află clădirea parlamentului au 
izbucnit incidente între .aproxima
tiv 2 000 de studenți apropia ți 
cercurilor opoziției de dreapta și 
forțele de ordine. Cîteva zeci de 
persoane au fost rănite. Alte inci
dente au avut loc in orașele uni
versitare de provincie, menționează 
agenția citată.

..PARLAMENTUL VĂII NILU
LUI". In prezența președinților Su
danului, Gaafar Nimeiri. și Egiptu
lui. Hosni Mubarak, la Khartum 
au început lucrările primei sesiuni 
a „Parlamentului Văii Nilului", or
ganism fără puteri legislative, creat 
in baza prevederilor ..Cartei inte
grării" egipteano-sudaneze. infor
mează agenția M.E.N. în cuvintă- 
rile rostite, cei doi șefi de stat au 
subliniat necesitatea întăririi uni
tății statelor africane și s-au pro
nunțat. totodată, pentru recunoaș
terea drepturilor legitime ale po
porului palestinian și a dreptului 
poporului libanez la suveranitate 
și integritate teritorială.
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