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Cu prilejul participării la Conferința partidelor comuniste și muncitorești din Europa

ÎNTÎLNIRI ALE TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUSESCU
Cu tovarășul losip Broz Tito
Cu tovarășul Enrico Berlinguer 
Cu tovarășul Todor Jivkov
Cu tovarășul Santiago Carrillo în pagina a iii-A

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU

la Conferința 
partidelor 
comuniste 

și muncitorești 
din Europa

LA BERLIN ȘI-A DESCHIS LUCRĂRILE 
Conferința partidelor 

comuniste și muncitorești 
din Europa

Stimați tovarăși,
Delegația Partidului Comunist 

Român participă la Conferința par
tidelor comuniste și muncitorești 
din Europa animată de dorința ca 
lucrările acestei reuniuni să se des
fășoare cu succes, să ducă la întă
rirea solidarității și colaborării din
tre partidele noastre, la intensifi
carea luptei clasei muncitoare, a 
maselor largi populare pentru pro
gres social, securitate și pace pe 
continentul european și în întreaga 
lume.

Doresc să folosesc acest prilej 
pentru a vă adresa dumneavoastră, 
conducători și activiști revoluțio
nari eminenți, tuturor participan- 
ților la conferință, partidelor fră
țești pe care le reprezentați, în 
numele Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre- 

■n_și al meu personal, un salut 
» ist călduros și cele mai bune 
ui ...

Partidul Comunist Român apre
ciază că pregătirea în mod demo
cratic a conferinței constituie o do
vadă concretă că, atunci cînd 
se pornește de la deplina egalitate 
în drepturi, respectul reciproc și 
dorința realizării unor concluzii co
mune asupra problemelor discuta
te, este posibil să se asigure înțe
legerea și întărirea solidarității re
voluționare a partidelor comuniste 
și rr^ncitorești.

Fără îndoială că, desfășurîndu-se 
în același mod democratic, în spi
ritul deplinei egalități și respectu
lui reciproc, reuniunea noastră va 
prilejui un larg schimb liber de 
păreri asupra problemelor funda
mentale ale situației de pe conti
nentul european și din întreaga 
lume, va da un puternic imbold 
luptei maselor muncitoare, tuturor 
popoarelor de pe continent, va duce 
la creșterea rolului partidelor co
muniste și muncitorești din fiecare 
țară în apărarea intereselor vitale 
ale popoarelor, a libertăților lor 
democratice, a independenței și 
suveranității naționale.

Succesul conferinței noastre va 
constitui un factor de însemnătate 
deosebită în întreaga activitate de 
înfăptuire a securității și păcii în 
Europa și în întreaga lume.

Stimați tovarăși,
Conferința celor 29 de partide 

comuniste și muncitorești europe
ne are loc în împrejurări interna
ționale foarte complexe, aș putea 
spune hotărîtoare pentru dezvol
tarea economico-socială mondială, 
pentru destinul întregii omeniri.

Analiza în spiritul concepției 
materialismului dialectic și istoric 
a dezvoltării contemporane de
monstrează că lumea se află în- 
tr-o continuă transformare revolu
ționară, socială și națională, că 
procesul trecerii de la capitalism 
la socialism se desfășoară într-un 
ritm tot mai intens. Avîntul luptei 
revoluționare, progresiste, antiim- 
perialiste de pretutindeni a deter
minat profunde schimbări, care 
continuă să se accentueze, în ra
portul de forțe mondial. Principa
la direcție a acestor mutații constă 
în afirmarea voinței popoarelor de 
a pune capăt vechii politici impe
rialiste, colonialiste și neocolonia- 

liste, de a-și lua soarta în propri
ile mîini, devenind stăpîne pe bo
gățiile naționale și pe destinele lor. 
In determinarea acestor schimbări 
un rol esențial au țările socialiste 
care, prin succesele obținute în 
făurirea noii orînduiri sociale, prin 
politica lor externă de pace și co
laborare, exercită o influență tot 
mai puternică asupra întregii evo
luții istorice a lumii de azi. De 
asemenea, o înrîurire importantă 
au mișcările de eliberare naționa
lă, precum și țările în curs de dez
voltare care au lichidat dominația 
imperialistă, colonială și acționea
ză cu fermitate pentru propășirea 
economico-socială independentă. A 
crescut, totodată, rolul clasei mun
citoare, al țărănimii, intelectualită
ții și celorlalte categorii sociale, 
al femeilor, tineretului, al maselor 
largi populare în lupta pentru o 
politică nouă, bazată pe respectul 
independenței și suveranității na
ționale, pe dreptul popoarelor de 
a-și hotărî dezvoltarea în mod li
ber, fără nici un amestec din a- 
fară.

Este din ce în ce mai evidept că 
toate aceste procese au dus și duc 
la limitarea spațiilor de acțiune 
ale imperialismului, la restrîngerea 
sferei sale de influență care. în 
viftor, va continua să fie, neîndo
ielnic, tot mgi redusă. Criza gene
rală a societății capitaliste se am
plifică tot mai mult, agravîndu-se 
și ca rezultat al crizei economice 
mondiale, ceea ce demonstrează 
că vechea orînduire, bazată pe ex
ploatare și asuprire socială și na
țională, este inevitabil sortită dis
pariției, că nici o forță din lume 
nu poate împiedica victoria istori
că a socialismului. Desigur, orîn- 
duirea burgheză, imperialismul 
contemporan mai dispun încă de 
resurse, reprezintă încă o forță de 
care nu se poate să nu se țină sea
ma. Tocmai pornind de la realita
tea existenței în lumea de azi a 
țărilor socialiste, a statelor în curs 
de dezvoltare și a țărilor capita
liste, politica coexistenței pașnice 
apare ca o necesitate obiectivă ce 
impune dezvoltarea largă a cola
borării și înțelegerii între toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială.

Luînd în considerație tendințele 
ți realitățile lumii contemporane, 
partidul nostru consideră că des
fășurarea evenimentelor interna
ționale deschide perspective minu
nate victoriei luptei forțelor pro
gresiste, antiimperialiste, pentru 
instaurarea unei lumi mai bune și 
mai drepte pe planeta noastră.

Stimați tovarăși,
Partidul Comunist Român își în

temeiază întreaga activitate inter
națională pe hotărîrile Congresu
lui al Xl-lea, confirmate pe deplin 
de evoluția vieții mondiale. Ca 
partid de guvemămînt, considerăm 
că prima noastră îndatorire este 
edificarea cu succes a societății so
cialiste multilateral dezvoltate ți, 
în acest cadru, creșterea și moder
nizarea forțelor de producție, per
fecționarea relațiilor sociale, ridi
carea nivelului de trai material și 
spiritual al poporului, lărgirea ne
contenită a democrației socialiste, 

participarea activă a întregului 
popor la conducerea țării, făurirea 
conștientă a propriului său viitor.

In centrul activității partidului 
nostru stă edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
România. în realizarea acestui o- 
biectiv, în cincinalul încheiat anul 
trecut industria s-a dezvoltat în 
țara noastră într-un ritm anual de 
13 la sută, iar producția agricolă a 
crescut în total cu peste 25 la sută. 
S-au dezvoltat puternic învățămin- 
tul, știința, cultura, a crescut nive
lul de viață material și spiritual al 
tuturor oamenilor muncii, Crește
rea bunăstării maselor este reflec
tată elocvent în faptul că salariul 
real a crescut în acești ani cu 
peste 20 la sută, iar venitul total 
al populației a sporit cu peste 45 
la sută.

Fiind țară socialistă în curs de 
dezvoltare, România va continua 
să depună și în noul cincinal efor
turi susținute pentru creșterea și 
modernizarea forțelor de produc
ție, alocind în acest scop peste 33 
la sută din venitul național. Con
siderăm că numai prin edificarea 
unei baze tehnico-materiale puter
nice putem realiza lichidarea de
calajelor și egalizarea nivelului de 
dezvoltare cu țările socialiste dez
voltate, cu țările avansate econo
mic ale lumii, că, în general, fără 
construirea unei economii înflori
toare nu se poate asigura construi
rea societății socialiste și comunis
te. Rezultatele dobîndite pînă în 
prezent confirmă pe deplin juste
țea politicii promovate de partidul 
nostru, care aplică principiile ge
nerale ale socialismului, adevăru
rile universal valabile la condițiile 
specifice ale României.

Odată cu profundele schimbări 
care au loc în structura societății 
noastre, acționăm permanent pen
tru perfecționarea continuă a rela
țiilor de producție și sociale. în 
condițiile în care masele muncitoa
re sînt stăpîne pe forțele de pro
ducție, pe toate bogățiile naționale, 
creăm o democrație de tip nou, ra
dical diferită de democrația bur
gheză, bazată pe exploatarea și a- 
suprirea majorității poporului. In 
acest sens am creat cadrul organi
zatoric pentru participarea oame
nilor muncii la conducerea întregii 
activități economice și sociale. în 
toate întreprinderile și instituțiile 
funcționează consilii ale oamenilor 
muncii, la toate nivelurile societă
ții există organe de conducere co
lectivă.

Inspirîndu-ne din principiile uma
nismului revoluționar, acționăm 
constant pentru lărgirea orizontu
lui de cultură și dezvoltarea con
științei socialiste a maselor. în a- 
cest scop, recentul Congres al e- 
ducației politice și al culturii so
cialiste a stabilit un amplu program 
de ridicare a nivelului de cunoaș
tere al tuturor oamenilor muncii, 
pe baza celor mai noi cuceriri ale 
științei și culturii, a tot ceea ce a 
creat mai de preț geniul uman, 
pentru formarea unui om nou, con
structor conștient și devotat al so
cialismului și comunismului în 
România, luptător neobosit pentru 

idealurile, de libertate și pace ale 
tuturor popoarelor.

Stimați tovarăși,
îndeplinindu-și cu succes înda

toririle naționale, fundamentale', 
partidul nostru se achită totodată 
de obligațiile internaționale ce-i re
vin. dezvoltind larg colaborarea cu 
țările socialiste. Considerăm că a- 
ceasta corespunde progresului eco
nomic și social al fiecărei țări, afir
mării relațiilor noi, socialiste — 
opuse raporturilor generate de 
vechea orînduire bazată pe exploa
tare și asuprire — a unor relații 
întemeiate pe principiile marxism- 
leninismului, egalității în drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale ale fiecărui stat. 
Ne pronunțăm ferm pentru depă
șirea oricăror divergențe și disen
siuni, pentru soluționarea tuturor 
problemelor pe baza discuțiilor to
vărășești, de la țară la țară, în ve
derea dezvoltării colaborării și în
tăririi unității statelor socialiste, 
aceasta corespunzînd intereselor 
fiecărei națiuni, cauzei generale a 
socialismului, progresului și păcii.

De asemenea. România promo
vează relații largi cu țările în curs 
de dezvoltare, aceasta înscriindu-se 
în sfera generală a luptei împotriva 
imperialismului, pentru cauza pro
pășirii libere, de sine stătătoare, a 
fiecărei națiuni, pe calea progresu
lui și civilizației.

Totodată, țara noastră întreține 
raporturi de colaborare multilate
rală cu țările capitaliste dezvolta
te, cu toate statele lumii, fără de
osebire de orînduire socială, par
ticipă activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul mon
dial de valori materiale și spiri
tuale.

în întreaga noastră politică ți
nem seama de faptul că România, 
țară socialistă, este totodată țară 
în curs de dezvoltare, ceea ce im
primă anumite particularități atît 
construcției socialismului, cît și ac
tivității internaționale a statului. 
Este evident că făurirea societății 
socialiste într-o țară în curs de 
dezvoltare cere eforturi susținute 
din partea întregului popor pen
tru lichidarea cît mai rapidă a ră- 
mînerii în urmă și apropierea 
treptată de țările avansate din 

• punct de vedere economic. Noi 
considerăm că realizarea unei ba
ze tehnico-materiale avansate, în 
pas cu cele mai noi cuceriri ale 
științei și tehnicii contemporane, 
egalizarea nivelurilor de dezvolta
re cu țările avansate constituie o 
cerință legică a edificării cu suc
ces a socialismului și creării con
dițiilor pentru înaintarea spre co
munism.

Fără îndoială că nivelul deosebit 
la care se găsesc forțele de pro
ducție în diferite țări generează o 
largă diversitate în formele con
crete de făurire a noii orînduiri 
sociale. Cu atît mai mult se cere 
subliniat acest lucru, cu cît un nu
măr tot mai mare de state în curs 
de dezvoltare optează pentru ca
lea socialistă de construcție econo
mico-socială. înțelegerea justă a 
acestor probleme are o importan
ță practică uriașă pentru lupta re

voluționară, pentru trecerea la so
cialism, pentru victoria socialismu
lui pe scară mondială. în procesul 
transformării revoluționare a so
cietății vor apărea noi și noi forme 
de luptă și construcție socială, di
ferențiate de la o țară la alta în 
raport cu gradul dezvoltării forțe
lor de producție și cu particulari
tățile istorice, sociale și naționale. 
Luarea în considerație a acestor 
deosebiri va duce la îmbogățirea 
continuă a socialismului științific, 
a marxism-leninismului contempo
ran cu noi experiențe practice și 
concluzii teoretice.

In același timp considerăm că 
nu pot fi uitate nici un moment 
legitățile și adevărurile universal 
valabile după care trebuie să se 
călăuzească orice partid pentru 
a-și putea îndeplini cu succes mi
siunea istorică de organizare și 
conducere a maselor populare, a 
poporului, în lupta pentru progres 
economic și social, pentru liber
tate, independență națională, pen
tru pace și colaborare în lume.

Stimați tovarăși,
Au trecut 11 luni de la Confe

rința generală pentru securitate 
europeană — eveniment de impor
tanță istorică în viața continentu
lui nostru, a întregii omeniri.

Trebuie să spunem deschis că 
speranțele pe care și le-au pus po
poarele în documentele semnate la 
Helsinki nu s-au confirmat pînă 
în prezent. S-au întreprins foarte 
puține măsuri, foărte puțini pași 
concreți în direcția soluționării 
problemelor complexe, grave e- 
xistente în Europa și de rezolva
rea cărora depind libertatea, bu
năstarea, însăși viața popoarelor 
de pe continent Noi considerăm 
că documentele Conferinței pentru 
securitate și cooperare europeană 
constituie un tot unitar și că tre
buie acționat cu toată energia pen
tru realizarea lor integrală în 
practică.

Iată de ce sîntem de părere că 
reuniunea noastră trebuie să anali
zeze temeinic situația existentă pe 
continent și să dea comuniștilor o 
orientare de perspectivă pentru u- 
nirea tuturor forțelor democratice, 
progresiste, a tuturor popoarelor 
europene în lupta consacrată în
făptuirii securității și păcii în Eu
ropa și în întreaga lume. Pornim 
de la faptul că misiunea istorică 
a comuniștilor constă atît în elibe
rarea socială și națională a popoa
relor, cît și în asigurarea unei păci 
trainice pe planeta noastră, aceste 
două laturi ale activității lor con
stituind un tot unitar inseparabil.

în actualele condiții ale vieții 
politice din Europa și pe plan in
ternațional, lupta pentru dezarma
re, îndeosebi pentru dezarmarea 
nucleară, constituie principala în
datorire a comuniștilor, a tuturor 
forțelor progresiste, antiimperialis
te. Nu putem uita nici un moment 
că pe continentul nostru este con
centrat cel mai puternic arsenal 
de forțe militare și de arme mo
derne, inclusiv nucleare, cunoscut 
vreodată în istorie, că bugetele
(Continuare in pag. a IlI-a)

La 29 Iunie 1976, în capitala Re
publicii Democrate Germane, Ber
lin, au început lucrările Conferin
ței partidelor comuniste și munci
torești din Europa.

Tema conferinței : „PENTRU 
PACE, SECURITATE, COLABO
RARE ȘI PROGRES SOCIAL ÎN 
EUROPA".

Conferința a fost deschisă de to
varășul Erich Honecker, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, care a adresat un salut 
cordial delegațiilor partidelor fră
țești participante la conferință.

La conferință participă :
Delegația Partidului Comunist din 

Austria, condusă de tovarășul 
FRANZ MUHRI, președintele parti
dului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Belgia, condusă de tovarășul 
JEAN TERFVE, vicepreședinte al 
partidului ;

Delegația Partidului Socialist 
Unit al Berlinului occidental, con
dusă de tovarășul ERICH ZIEG
LER, vicepreședinte al partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Marea Britanie. condusă de to
varășul Gordon Mclennan, 
secretar general al partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
Bulgar, condusă de tovarășul TO
DOR JIVKOV, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B. ;

Delegația Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, condusă de tovarășul 
GUSTAV HUSAK, secretar general 
al C.C. al P. C. din Cehoslovacia ;

Delegația Partidului Progresist al 
Oamenilor Muncii din Cipru 
(AKEL), condusă de tovarășul 
HRISTAS PETAS. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului 
AKEL ;

Delegația Partidului Comunist din 
Danemarca, condusă de tovarășul 
KNUD JESPERSEN, președintele 
partidului ;

Delegația Partidului Elvețian al 
Muncii, condusă de tovarășul JA
KOB LECHLEITER, membru al 
Biroului Politic și secretar al C.C. 
al P.E.M. ;

Delegația Partidului Comunist 
Finlandez, condusă de tovarășul 
AARNE SAARINEN, președintele 
partidului :

Delegația Partidului Comunist 
Francez. condusă de tovarășul 
GEORGES MARCHAIS, secretar 
general al partidului ;

Delegația Partidului Socialist 
Unit din Germania, condusă de to
varășul ERICH HONECKER, se
cretar general al C.C. al P.S.U.G. ;

Delegația Partidului Comunist 
German, condusă de tovarășul 
HERBERT MIES, președintele 
partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Grecia, condusă de tovarășul 
HARILAOS FLORAKIS. prim-se
cretar al C.C. al P.C. din Grecia ;

Delegația Partidului Comunist 
din Irlanda, condusă de tovarășul 
MICHAEL O’RIORDAN, secretar 
general al partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
Italian, condusă de tovarășul EN
RICO BERLINGUER, secretar ge
neral al partidului ;

Delegația Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, condusă de tovară
șul IOSIP BROZ TITO, președin
tele U.C.I. ;

Delegația Partidului Comunist 
din Luxemburg, condusă de tova
rășul DOMINIQUE URBANY, pre
ședintele partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Norvegia, condusă de tovarășul 
MARTIN GUNNAR KNUTSEN, 
președintele partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Olanda, condusă de tovarășul 
HENK HOEKSTRA, președintele 
partidului ;

Delegația Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, condusă de tovarășul 
EDWARD GIEREK, prim-secretar 
al C.C. al P.M.U.P. ;

Delegația Partidului Comunist 
Portughez, condusă de tovarășul 

-------- ÎN ZIARUL DE AZI: --------

La a m AGRICULTURA '
Sarcini de primă urgență care solicită 
concentrarea tuturor forțelor, parti
ciparea la muncă, din zori pînă noap

tea, a tuturor locuitorilor satelor.
Suprafețele udate au crescut de cinci 

ori! Dar se poate și mai mult...

Metalul - bine gospodărit, valorificat 
superior

• De ziua învățătorului • Prețuire umanismului 
culturii românești • Rubricile noastre : Fapte, 
opinii, propuneri ; Faptul divers; Sport; De 

pretutindeni

ALVARO CUNHAL, secretar gene
ral al partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
San Marinez, condusă de tovarășul 
ERMENGILDO GASPERONI, pre
ședintele partidului ;

Delegația Partidului Comunist 
din Spania, condusă de tovarășul 
SANTIAGO CARRILLO, secretar 
general al partidului ;

Delegația Partidului de Stinga- 
Comuniștii din Suedia, condusă de 
tovarășul LARS WERNER, pre
ședintele partidului ;

Delegația Partidului Comunist din 
Turcia, condusă de tovarășul I. BI- 
LEN, secretar general al partidu
lui ;

Delegația Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, condusă de tovară
șul JANOS KADAR, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U. ;

Delegația Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, condusă de to
varășul LEONID ILICI BREJNEV, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

In prima parte a ședinței de di
mineață, prezidată de tovarășul 
Jean Terfve, vicepreședinte al Par
tidului Comunist din Belgia, au 
luat cuvîntul tovarășii Aarne Saa
rinen. președintele Partidului Co
munist Finlandez, Franz Muhri, 
președintele Partidului Comunist 
din Austria, Hristas Petas, mem
bru al Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii din Cipru 
(AKEL). și Erich Ziegler, vicepre
ședinte al Partidului Socialist Unit 
al Berlinului occidental.

In cea de-a doua parte a ședinței 
de dimineață, care a fost prezidată 
de, tovarășul Todor Jivkov. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, au 
luat cuvîntul tovarășii Leonid Ilici 
Brejnev, secretar general al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice, Knud 
Jespersen, președintele Partidului 
Comunist din Danemarca. Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român.

Prima parte a ședinței de după- 
amiază a fost prezidată de tovară
șul Knud Jespersen. președintele 
Partidului Comunist din Danemar
ca. Au luat cuvîntul tovarășii Ed
ward Gierek. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez. Santiago 
Carrillo, secretar general al Parti
dului Comunist din Spania, Michael 
O’Riordan, secretar general al 
Partidului Comunist din Irlanda.

In continuare, ședința de după- 
amiază a fost prezidată de tova
rășul Herbert Mies, președintele 
Partidului Comunist German. Au 
luat cuvîntul tovarășii: Todor Jiv
kov. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Bul
gar. Gordon McLennan, secretar ge
neral al Partidului Comunist din 
Marea Britanie, I. Bilen, secretar 
general al partidului Comunist din 
Turcia. Gustav Husak, secretar ge
neral al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Cehoslova
cia, Henk Hoekstra, președintele 
Partidului Comunist din Olanda.

In ședința de seară, prezidată de 
tovarășul Aarne Saarinen, pre
ședintele Partidului Comunist Fin
landez. au luat cuvîntul tovarășii 
Herbert Mies, președintele Partidu
lui Comunist German. Jean Terfve. 
vicepreședinte al Partidului Comu
nist din Belgia. Jakob Lechleiter, 
membru al Biroului Politic și secre
tar al C.C. al Partidului Elvețian al 
Muncii. Harilaos Florakis. prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Grecia.

în pauzele lucrărilor au avut loc 
cordiale întilniri intre membrii 
delegațiilor. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
intreținut călduros, prietenește cu 
conducători și alți reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncitorești 
participante la conferință.

Lucrările conferinței continuă.
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Recoltarea orzului și însămînțarea celei de-a doua culturi 
încheierea prașilei a treia la porumb, sfeclă de zahăr 
și floarea-soarelui
Irigarea a 300000 de hectare 
decît săptămîna trecută)

■Ml

(cu 32000 mai mult
O valoroasă inițiativă la „Textila“-Galați:

„NOTA ZECE LA... TESTARE"
Săptămîna trecută se detașează ca un răstimp de activitate la ca

pătul căruia s-au înregistrat cele mai mari izbinzi și alese fapte de 
muncă din lunile ce au trecut din acest an. La lucrările de întreținere 
a culturilor de primăvară s-a atins cifra record de 1,4 milioane hectare 
cu 354 000 hectare mai mult decît în perioada 11—17 iunie ; suprafe
țele pe care s-au aplicat udările au crescut cu 130 000 hectare ; au fost 
cosite peste 150 000 hectare cu lucerna, trifoi și finețe, insilozate circa 
400 000 tone de masă verde, iar în cimpiile sud și vest, numai in ul
timele trei zile, au fost recoltate peste 20 000 hectare cu orz.

Pentru săptămîna care a început 
avem în față un volum de lucrări pe 
cit de mare, pe atît de complex și 
stringent. O știm cu toții, nici un alt 
anotimp nu-i încărcat de atîta tensiu
ne, de atîta grabă, nu-i atit de pre
țuit de către gospodari ca anotimpul 
acesta, al plinii noi. In 2—3 zile tre
buie să încheiem recoltatul orzului 
pe toată suprafața cultivată in siste
mele de irigații și să insămințăm a 
doua cultură pentru porumbul boa
be ; mai avem de prășit, mecanio 
sau manual, circa 1,5 milioane hec
tare ; de irigat aproape 300 000 hec
tare, cu 32 000 hectare mai mult de
cît am realizat săptămina trecută, 
în unitățile agricole din sudul țării, 
cu data de 1 iulie se va declanșa re
coltatul griului ; la culturile furaje
re prima coasă la trifoi încă nu s-a 
încheiat, iar la finețe abia a început; 
un volum însemnat de lucrări sînt de 
executat în grădinile de legume, în 
livezi și podgorii.

Iată de ce întregul efort pentru 
realizarea exemplară a tuturor aces-

Sarcini de primă urgență care solicită concentrarea tuturor 
forțelor, participarea la muncă, din zori pînă noaptea, 

a tuturor locuitorilor satelor
tor obiective trebuie să aibă ca scop 
precis îndeplinirea integrală, rigu
roasă, a sarcinilor zilnice de către 
toate formațiile de muncă, de către 
toți lucrătorii de pe ogoare. Ziua de 
muncă în agricultură, in această pe
rioadă, trebuie să Înceapă odată cu 
ivirea zorilor și să sfirșească la lu
mina farurilor, iar acolo unde pro
ducția o cere ea să numere 24 de ore 
din 24. Trebuie să fie ziua care să 

cuprindă în cîmp întreaga su
flare a satelor, zi de muncă e- 
fectivă, fără ședințe interminabile 
sau alte preocupări. Nici un moment 
nu trebuie, să se piardă din vedere 
că. în agricultură, ceea ce nu se face 
la timp nu mai poate fi făcut decît 
cu prețul unor mari pierderi, și cîte- 
odată, chiar deloc. Lanul în care 

vei lăsa ca spicele să se supracoacă, 
sau buruienile să înăbușe plantele, 
ori îl vei uda numai pe jumătate iți 
va aduce, ce-i drept, o anumită re
coltă. dar întrebarea se pune : cit se 
risipește de pe urma unui asemenea 
mod de a munci pămintul ? Iată de 
ce nici un efort nu poate fi conside
rat prea mare atunci cind este vorba 
de piinea țării. Cu toții sintem inte
resați să acționăm cu responsabilita
te și spirit de buni gospodari pentru 

ca fiecare bucată de pămlnt să fie 
valorificată la întregul potențial, iar 
societatea să poată beneficia de în
treaga rodnicie a acestei avuții na
ționale. Cu forța mecanică actuală 
putem Încheia secerișul în 3—4 zile 
la orz, iar la griu în circa 12 zile de 
la Începerea lucrărilor. Există, de a

semene», condiții ca pînă sîmbătă 
în aproape toate județele să se în
cheie a treia prașilă la porumb, sfe
clă de zahăr șl floarea-soarelui. To
tul depinde de modul în care ne or
ganizăm munca, de modul în cars 
știm să folosim baza tehnlco-mate- 
rială existentă. Problema cea mai 
importantă care trebuie avută în ve
dere este ca tractoarele, combinele, 
celelalte mașini agricole să funcțio

neze la întreaga capacitate și fără 
întrerupere.

Avem de-acum realizări deosebite, 
experiența fruntașilor in folosirea 
mijloacelor mecanice, prin organiza
rea lucrului in schimburi prelungite, 
și chiar in două schimburi, acolo unde 
nevoile o impun. La întreținerea cul
turilor, bunăoară, în perioada 17—24 
iunie, într-un număr de 15 județe — 
Bihor, Galați, Arad. Iași, Botoșani, 
Vaslui, Satu-Mare ș.a. — unitățile a- 
gricole au lucrat cu peste 80 la sută 
din capacitatea totală a mijloacelor 
mecanice. In județul Brăila, prin or
ganizarea udărilor în două schim
buri, s-a ajuns la o exploatare a sis
temelor de irigații de peste 90 la 
sută din capacitatea proiectată. Dar, 
în același timp, în unele unități a- 
gricole, îndeosebi din județele Dolj, 
Teleorman, Ilfov, Alba, baza tehnică 
a fost folosită doar în proporție de 
33—46 la sută din capacitate, ceea 
ce Înseamnă 4—5 ore in medie p« 
zi, de fiecare utilaj. Or, trebuie spus 
cu toată claritatea că sarcinile mari 
care stau în fața oamenilor muncii 
din agricultură, în perioada imediat 
următoare, vor putea fi înfăptuite 
numai dacă asemenea neajunsuri vor 
fi grabnic înlăturate, numai dacă în 
fiecare unitate se va acționa stărui
tor pentru organizarea temeinică a 
producției și a muncii, pentru Întro
narea ținui spirit de ordine și disci
plină în executarea la timp și de ca
litate a tuturor lucrărilor agricole.

— Cerințele mereu crescînde ale 
îmbunătățirii calității produselor 
noastre — ne spune Victoria Lu- 
poae, președinta comitetului sindi
catului de la întreprinderea „Tex
tila" Galați — au determinat o 
analiză exigentă, in filaturi și țe
sătorii, asupra întregii noastre ac
tivități. In urma căreia s-a născut 
inițiativa „Nota zece la testare", 
care iși propune o riguroasă veri
ficare a capacității profesionale a 
lucrătorilor.

Inițiativa a pornit de la filatura 
B-2, unitate fruntașă. „Am conce
put un sistem de testare în trepte 
succesive — ne spune ing. Antoa- 
neta Mitreț, șefa secției. Mai întii, 
realizăm o instruire a personalului, 
iar apoi îl testăm. Anul trecut s-au 
făcut trei asemenea testări care 
s-au soldat cu rezultate foarte bune 
în creșterea producției și a calității 
acesteia. Din semestrul II al anului 
trecut și pînă acum nu s-a înre
gistrat nici un refuz de produs din 
partea beneficiarilor. Mai mult de- 
cît atît, peste jumătate din anga
jamentul anual îmbunătățit — care 
prevede un spor de 21 tone fire — 
a și fost realizat. Printre princi
palele autoare ale acestor succese, 
am reținut numele Irinei Radu, 
Măria Alexandrache, Paulina Mo
toc, Elena Filip, Rodica Măcișanu. 
Iordana Ioniță.

Ulterior, inițiativa s-a generali
zat in toate secțiile Întreprinderii. 
„Am făcut pînă acum două testări, 
care au cuprins circa 180 de anga
jați, ne spunea ing. Axinia Bertea, 
șefa filaturii B—1. Dacă la prima 
testare numai 26 de angajați au 
obținut note de nouă și zece, la 
cea de-a doua numărul fruntașilor 
a depășit jumătate din totalul ce
lor testați.

Inginera tehnolog Georgeta Dfa- 
conu ne argumentează cu cifre efi
ciența economică a acestor testări : 
produsele de calitatea A au avut 
in trimestrul I 1976 o pondere de 
93,7 la sută, iar în lunile aprilie 
și mai — peste 96 la sută, în timp 
ce indicatorul de plan este de nu
mai 90,7 la sută. Și această secție 
•re fruntașele ei : Maria Prodan, 
Veta Otavă, Eliza Filimon, Maria 
Bădiță. Și în celelalte secții ale În
treprinderii se simte o îmbunătăți
re a calității produselor. Un argu
ment în plus că inițiativa este de 
mare folos atît unității în ansam
blu, cît și fiecărui angajat în parte. 
Este știut că cel care muncește mal 
bine ciștigă mai bine, trăiește mal 
bine.

Dan PLAEȘU
corespondentul „Scintell*

Suprafețele udate au crescut de cinci uri! 
Dar se poate si mai mult...

Ploile căzute în ultimele zile au refăcut în mică măsură rezerva de 
apă din sol. Aceasta impune continuarea irigării culturilor cu toate 
forțele, pe toate suprafețele amenajate. Cum se desfășoară aceste lu
crări în unitățile agricole din județul Dolj ? Am revenit pe urmele 
unui material publicat săptămîna trecută în ziarul „Scînteia", pentru 
a consemna măsurile luate de organele județene de partid și agricole, 
eficienta acestor măsuri în lichidarea neajunsurilor semnalate.

La ședința comandamentului jude
țean Dolj de luni, 21 iunie, anali- 
zîndu-se activitatea de irigații, s-au 
stabilit măsuri concrete pentru înlă
turarea deficiențelor semnalate cu o 
săptămîna în urmă. O primă mă
sură prevede ca. în această săp- 
tămînă, să fie irigată o suprafa
ță de 54 700 ha, aproape de șase 
ori mai mult decît s-a progra
mat in săptămina 
precedentă. Marți, 
22 iunie, la toate 
cele 5 sisteme da 
irigații s-a orga
nizat, din iniția
tiva comitetului 
județean de par
tid, o ședință o- 
perativă de lu
cru, la care au participat membrii 
biroului comitetului județean, pre
ședinții și specialiștii din unitățile 
agricole cuprinse în complexele de 
irigații. Cu acest prilej, s-a hotărît 
scoaterea în cîmp și montarea tu
turor echipamentelor mobile de uda
re, atrăgindu-se în mod deosebit a- 
tenția cooperativelor agricjle din 
Sadova, Damian, Mîrșani, Daneți 
și Locusteni care, în toiul cam
paniei de udări, țineau echipa
mentele depozitate care pe unde a- 
pucau. Pentru folosirea la întreaga 
capacitate a Complexului de irigații 
Sadova—Corabia s-a stabilit ca uda
rea culturilor să se facă 20 de oro 
din 24, adică in trei schimburi, cum 
prevede tehnologia de exploatare a 
acestui sistem.

Să vedem, concret, cum se traduc 
în practică măsurile organizatorice 
luate de comitetul județean de par
tid pentru îmbunătățirea activității 
de irigare a culturilor. Iată ce rela
tează în acest sens corespondentul 
„Scînteii". care a trecut din nou, 
după cîteva zile, prin unități agri
cole din complexul de irigații Sa
dova—Corabia. O schimbare în bine: 
suprafața programată pentru irigat 
in această săptămină este de aproape 
20 000 hectare, față de numai 3 415 
ha, cit s-a udat în urmă cu două 
săptămini.

La cooperativele agricole Amărăș- 

La Întreprinderea agricolă de stat Sadova, țudețul Dolj, activitatea de Irigare a culturilor este temeinic organizată. 
„Ploaia artificială" nu contenește nici o clipă, ziua și noaptea. In fotografie, lanurile de porumb primesc apă 

pentru a doua oară Foto : A. Papadiuc

tii de Jos, Praporu, Mîrșani, Amă- 
răștii de Sus, Ostroveni, Bechet, Că
lărași, I.A.S. Sadova se iriga cu nu
mărul de aripi de udare planificat. 
In toate aceste unități, cadrele de 
conducere, împreună cu cooperatorii, 
au lucrat în ultimele zile pînă seara 
tirziu pentru transportarea și pu
nerea în perfectă stere de funcțio
nare a întregului echipament de u-

și ale irigațiilor
dare. Astfel, dacă în perioada 12—19 
iunie în sistemele de irigații Amă- 
răști și Dăbuleni nu erau în cîmp 
decît 50 la sută din echipamentele 
de udare. în prezent au fost scoase 
și montate aproape sută la sută din 
aripile de udare, situație valabilă și 
pentru celelalte sisteme de irigații 
din județ. Aceasta și explică de ce 
majoritatea unităților agricole se în
cadrează acum în sarcinile planifi
cate privind irigarea culturilor, în 
funcție de programarea făcută pe 
sisteme. Deci se poate spune că 
aproape in toate unitățile agricole, 
măsurile luate de comitetul jude
țean de partid au dat rezultate ime
diate.

De altfel, după cum ne spunea to
varășul Ion Georgescu, inginer-șef la 
I.E.L.I.F. — Craiova, aceasta este 
explicația faptului că în săptămina 
precedentă (19—25 iunie) s-au aplicat 
udări pe 37 000 ha, față de numai 
8 000 ha irigate in perioada 12—18 
iunie. Pentru săptămîna în curs sis
temele de irigații au fost prevăzute 
să funcționeze la întreaga capaci
tate, planificîndu-se irigarea cultu
rilor pe o suprafață de circa 
55 000 ha. După cum se vede, sarci
nile sînt destul de mari. Analiza 
modului în care s-au desfășurat în 
săptămîna trecută aplicarea udărilor 
pune în evidență și alte probleme, 
de a căror rezolvare depinde reali

zarea integrală a programelor de 
udări stabilite. Ne referim la faptul 
că unele unități agricole din siste
mul de irigații Cetate-Galicea Mare 
nu au asigurat în totalitate echipa
mentele mobile de irigare prin as- 
persiune, din care cauză, în săptă
mîna trecută, nu au putut fi irigate 
circa 2 300 ha. Pe de altă parte, în 
raidul întreprins, la C.A.P. Daneți 
am găsit depozitate circa 800 con
ducte de aluminiu, despre care to
varășul Ștefan Gugu, președintele 
cooperativei, ne spune că au rămas 
acolo încă din timpul amenajării sis
temului, fără a se cunoaște proprie
tarul lor. De asemenea, alte defi
ciențe s-au constatat în activitatea 

de remediere a 
unor defecțiuni ce 
apar la sistemele 
recent date în ex
ploatare (denive
lări, reparații la 
rețeaua de canale 
și conducte îngro
pate, căderi de 
tensiune), precum 

și în ce privește organizarea schim
bului II in toate unitățile agricole din 
sistemele de irigații, pentru aplicarea 
udărilor și pe timpul nopții. Aseme
nea lipsuri au condus la nerealizarea 
programului de udări cu Circă 
5 000 ha.

Din discuția cu factorii de răspun
dere ai întreprinderii de exploatare 
a lucrărilor de îmbunătățiri funciare 
— Craiova a rezultat necesitatea ca 
întreprinderea de pompe din Bucu
rești să asigure echipe permanente 
pentru înlăturarea defecțiunilor ce 
apar la pompele de tip VDF (11 
pompe sînt defecte în sistemul Clu- 
perceni și 34 în Cetate — GalicCa 
Mare), agregate care se află în ga
ranția furnizorului.

Așa cum arătam, în urma măsuri
lor luate de comitetul județean de 
partid, lucrurile evoluează pe un 
făgaș normal, în comparație cu acum 
două săptămini. Rezolvarea cu a- 
ceeașî operativitate și a problemelor 
semnalate vor crea cu siguranță con
diții ca unitățile agricole din jude
țul Dolj să poată iriga culturile pe 
toate suprafețele amenajate.

Aurel PAPADIUC 
Nicolae BABALAU

Recoltarea orzului la I.A.S. Călărași, județul Ialomița

METALUL bine gospodărit, 
valorificat superiorL

Metalul — gospodărit cu maximă grijă, valorificat în mod superior 1 
Această sarcină esențială, subliniată de conducerea partidului, privește 
atit pe siderurgiștii țării, cît și pe constructorii de mașini. Cum acțio
nează ei pentru înfăptuirea acestei sarcini majore, ce rezultate au ob
ținut in practică și ce rezerve trebuie puse in valoare pentru ca din 
aceeași cantitate de metal să se realizeze mai multe produse utile 
economiei ?

La Combinatul siderurgic Hunedoara

Din oțel economisit
Ca urmare a preocupărilor constan

te ale colectivului și specialiștilor 
combinatului pentru Îmbunătățirea 
structurii producției de metal. în ul
timii ani s-a înregistrat o creștere 
substanțială a ponderii oțelurilor 
calmate, de calitate și aliate in pro
ducția totală de oțel — care a ur
cat de la 47,64 la sută in 1971 la 
67,05 la sută în 1975. Semnificativ este 
faptul că deși la aceste oțeluri pro
centul de scoatere (cantitatea de la
minate finite obținută din otelul lin
gou folosit) este de regulă mai mic 
cu circa 10 Ia sută față de oțelurile 
necalmate, la Hunedoara nu numai 
că nivelul inițial s-a menținut, dar 
a urmat chiar o traiectorie ascen
dentă. Și aceasta datorită înfăptui
rii unor măsuri deosebite care vi
zează în principal reducerea șutaje- 
lor. îmbunătățirea suprafeței și ca
lității lingourilor — ceea ce a dus la 
reducerea rebuturilor, atît în oțelă- 
rii, cit și în laminoare.

— In paralel cu aceste preocupări 
practice — ne spunea ing. Sabin 
Faur, director adjunct al Combina
tului siderurgic Hunedoara — s-a ac
ționat ferm și în direcția prevenirii 
risipei de metal, mai ales în secto
rul laminoare, printr-o programare 
corespunzătoare a producției, creș
terea proporției de lingouri calde cu 
care sînt alimentate laminoarele di
rect de la oțelării, valorificarea unor 
deșeuri, laminate scurte, în urma 
optimizării tăierii semifabricatelor cu 
ajutorul calculatorului electronic.

Referindu-se la eforturile depuse 
de colectivul din sectorul oțelării 
pentru sporirea continuă a cantită
ții de metal bun din tona de lingou, 
tovarășul Cornel Dehelean, inginerul- 
șef al uzinei nr. 3, amintea, intre al
tele. efectele pozitive ale utilizării 
prafurilor exoterme la turnarea o- 
țelului aliat, care la oțelăria elec
trică a permis creșterea procentu
lui de scoatere cu 4—5 la sută.

Abordînd o altă latură a proble
maticii vaste cu care siderurgiștii 
hunedoreni se confruntă pe acest tă- 
rim, ing. Mircea Penescu, șeful ser
viciului control tehnic de calitate — 

mai multe laminate
laboratoare, aprecia că acțiunea pri- 
vițoare la reducerea consumului de 
metal, pe lîngă aspectul său fizic — 
exprimat de creșterea procentului de 
scoatere — prezintă și un al doilea 
aspect, profund tehnologic, legat de 
structura metalului, în sensul valo
rificării superioare a proprietăților 
fizico-mecanice ale acestuia, printr-o 
laminare controlată. Pe această bază 
s-au obținut laminate cu caracteris
tici fizico-mecanice mai ridicate și 
mai uniforme, cu influențe pozitive 
asupra consumului de metal în uni
tățile beneficiare din construcția de 
mașini.

Dar aria posibilităților de sporire 
a gradului de valorificare a meta
lului este practic nelimitată, stimu- 
lînd în continuare căutările perma
nente și competente ale siderurgiș- 
tilor. așa cum rezultă și din opinia 
tovarășului Sabin Faur :

— în mod firesc, principala preo
cupare a noastră, legată de consu
mul de metal, vizează creșterea pro
porției de laminat bun obținut din- 
tr-un lingou. In această direcție, un 
rol decisiv l-a avut și îl are cer
cetarea proprie, efectuată atît in sec
ția de specialitate a combinatului, cit 
și de cadrele tehnico-inginerești din 
secțiile productive, soldată cu pro
puneri valoroase pentru modificări 
constructive la utilajele de turnare 
în special, la lingotiere pentru oțe
luri de rulmenți, aliată și altele.

Fapt este că, în condițiile crește
rii continue a producției de oțeluri 
aliate și calmate, procentul scoaterii 
de metal pe combinat nu s-a mic
șorat. ci, dimpotrivă, a sporit, ajun- 
gind actualmente, de la lingou la pro
dus finit, la 80 la sută. Trebuie re
levat. de asemenea, că, numai prin 
reducerea consumului de metal și 
prin valorificarea deșeurilor, in ul
timii ani s-au economisit în combi
nat peste 13 500 tone metal, iar in 
primul semestru a.e„ aceste econo
mii sint de peste 4 500 tone metal.

Sabin IONESCU 
corespondentul „Scînteii"

în doua întreprinderi din Bacâu 

Spiritul gospodăresc exclude jocul intimplării
Iată două unități industriale din 

Bacău mari consumatoare de metal : 
Întreprinderea metalurgică, producă
toare de armături industriale și u- 
tllaje pentru industria alimentară, și 
întreprinderea de șuruburi. Ce mă
suri au fost luate pentru buna gos
podărire a acestei materii prime 7

— înainte de toate, ne spunea 
maistrul Mihai Caraiman, secretarul 
comitetului de partid de la Între
prinderea metalurgică, am intensifi
cat munca politică pentru a-i face 
pe toți să înțeleagă că materia pri
mă pe care o utilizează este a lor. 
a întregii țări și că au datoria s-o 
drămuiască asemenea farmacistului 
care cîntărește... medicamentele. Nu
mai in felul acesta putem produce 
mai mult, mai ieftin și mai bine. 
Pentru aceasta, am făcut apel la 
toate formele și mijloacele muncii 
politice de masă. S-au prezentat lu
crătorilor calcule concrete, arătin- 
du-le, de pildă, că reducînd consu
murile specifice numai cu 1 la sută 
putem obține lunar o economie în 
valoare de cel puțin 50 000 lei. Și 
rezultatele n-au întîrziat să apară în 
practică.

Inginerul Sorin Butnaru, directo
rul întreprinderii, ne-a vorbit despre 
o seamă de măsuri tehnico-organi- 
zatorice care au dus la diminuarea 
rebuturilor, micșorarea adaosurilor 
de prelucrare, gospodărirea judicioa
să a materiilor prime.

O sursă importantă de economii o 
constituie reproiectarea și asimilarea 
in producție a unor noi tipuri de 
armături metalice. Bilanțul eco
nomiilor „la zi“ realizate de colec
tivul acestei întreprinderi indică 250 
tone de metal, cantitate din care se 
pot realiza Circa 400 de robineți, cu 
diametru de 500 mm.

Dar rezervele n-au fost epuizate. 
Discutînd cu muncitori, maiștri și 
specialiști din diferite sectoare de 
activitate ale întreprinderii am re
ținut că, prin modernizarea con
structivă a hidrantului subteran, re
vizuirea modelelor din turnătorii, re
proiectarea robineților cu acționare 
electrică, asimilarea în fabricație a 
valvulelor pentru construcția de 
nave și a altor 60 de noi produse, 
se va obține pină la finele anului 
o economie de circa 1 200 tone de 
metal.

Firește, acolo unde există preocu
pare pentru buna gospodărire a me
talului și rezultatele sînt superioa
re. Nu același lucru se poate spune 

și de întreprinderea de șuruburi. 
Este adevărat că și aici a fost în
tocmit un plan de măsuri pentru fo
losirea judicioasă a metalului, dar 
în loc de economii apar pierderi. 
Numai în primul trimestru al aces
tui an normele de consum au fost 
depășite cu 154 tone de metal. Di
rectorul întreprinderii, tov. Gheorghe 
Lungeanu, explica această situație 
prin sistemul defectuos de raporta
re impus de forurile superioare de 
resort. Maistrul Vasile Dumitriu 
este însă de altă părere.

— Răspunderea o purtăm noi, cei 
care lucrăm în întreprindere, spu
nea maistrul. Pentru că. chiar dacă se 
mai intîmplă să primim materii pri
me și scule necorespunzătoare, din 
cauza neatenției unor muncitori de 
la mașină, rebutăm șarje întregi de 
produse. Chiar și astăzi am trimis 
la fier vechi cîteva tone' de piese 
rebutate și de materiale.

De la Silvia Coroian. tehni
cian cu consumurile specifice, am 
aflat că lunar unitatea expediază în
treprinderii de colectare a metalelor 
350—400 tone de metal, iar anual cir
ca 4 500 tone. Un fapt care vorbește 
de la sine despre „grija" pentru buna 
gospodărire a acestei prețioase ma
terii prime.

Dar la întreprinderea de șuruburi 
metalul se risipește și din cauză că 
noul in domeniul tehnologiei iși face 
cu greu drum în producție. Aici se 
lucrează încă după procedee „clasi
ce". La sortimentul piulițe, bunăoară, 
se aruncă, la fel ca și în anii din 
urmă, mai mult de un sfert din can
titatea de metal pusă în produs, iar 
la șuruburile cu floare hexagonală se 
pierde aproape jumătate din materia 
primă.

Și încă un aspect : prin curtea în
treprinderii, de la depozitul de ma
terii prime și pînă în halele de pro
ducție. ca și de aici pînă la depo
zitul de produse finite, prin locu
rile mai ascunse din ateliere și sec
ții se calcă numai pe metal : piu
lițe, capete de bară, buloane. șuru
buri de tot felul ș.a.

Am relevat doar cîteva din defi
cientele care provoacă risipa metalu
lui tn această întreprindere. Ele se 
cer înlăturate cu toată hotărîrea și 
neîntîrziat de către organizația de 
partid din unitate, ca și de forurile 
de resort din ramura construcțiilor de 
mașini.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scintell"
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(Urmare din pag. I)
militare ale statelor participante 
la Conferința general-europeană 
însumează peste 80 la sută din to
talul cheltuielilor militare de pe 
glob, ceea ce reprezintă o uriașă 
povară pe umerii popoarelor, un 
grav și permanent pericol pentru 
pacea, independența și viața în
tregii omeniri.

Trebuie să ținem, de asemenea, 
•eama de faptul că, din păcate, re
zultatele obținute pe calea destin
derii sînt abia la început. In lume 
există încă puternice forțe care pot 
pune în pericol cursul destinderii, 
pacea și securitatea popoarelor. 
Continuă să se mențină și chiar 
se accentuează neîncrederea în
tre state, aceasta ridicînd noi ob
stacole în înfăptuirea unei secu
rități reale. în Europa se găsesc 
față în față cele două blocuri mi
litare a căror existență sporește 
neîncrederea, menține primejdia 
unui nou război.

Iată de ce considerăm că nu se 
poate vorbi de realizarea secu
rității în Europa, ca de altfel în 
întreaga lume, atît timp cît nu 
se trece în mod ferm la dezarma
re și, în primul rînd, la dezarma
rea nucleară. Pornind de la si
tuația existentă, Partidul Comunist 
Român apreciază că trebuie inten
sificate eforturile tuturor popoare
lor pentru trecerea cît mai rapidă 
la măsuri concrete de dezangaja
re militară și dezarmare. Este, de 
asemenea, necesar să acționăm cu 
toată notărîrea pentru desființarea 
concomitentă a celor două blocuri 
militare — N.A.T.O. și Pactul de 
la Varșovia — pentru retragerea 
trupelor străine de pe teritoriile 
altor state, desființarea bazelor 
militare, restrângerea cheltuielilor 
și bugetelor militare, reducerea 
trupelor naționale și a armamen
telor, precum și pentru înfăptuirea 
altor măsuri în această direcție.

Se face tot mai puternic resim
țită necesitatea încheierii unor a- 
corduri, cuprinzînd garanții cores
punzătoare, care să ducă în fapt 
la lichidarea folosirii forței sau a 
amenințării cu forța, dînd încre
dere deplină tuturor popoarelor că 
nu vor fi victima nici unei agre
siuni sau intervenții din afară, in
diferent sub ce pretext sau sub ce 
formă s-ar produce. Este evident 
că dezvoltarea încrederii între po
poare nu poate fi decît rodul fap- 
‘felor concrete, al măsurilor prac- 

adoptate în această direcție, 
lupă părerea noastră, comuniști- 
or le revine îndatorirea primor

dială de a face totul pentru înfăp
tuirea dezarmării și instaurarea 
unui climat de încredere între toa
te statele din Europa, pentru edi
ficarea securității, colaborării și 
păcii pe continentul nostru.

In același timp, viața cere să 
acționăm cu mai multă fermitate 
pentru dezvoltarea unor relații e- 
conomice libere, fără discriminări 
sau condiții politice, și pentru ex
tinderea colaborării tehnico-știin- 
țifice între toate popoarele conti
nentului nostru. Sînt multe pro
bleme de interes comun care tre
buie soluționate ca, de exemplu, 
problemele transportului, energiei, 
apei, poluării și altele.

România acordă atenția cores
punzătoare și problemelor de or
din umanitar, schimburilor cultu- 
ral-artistice și de altă natură. Por
nim de la necesitatea asigurării u- 
nor condiții mai bune de muncă 
și viață tuturor cetățenilor, precum 
șl celor nevoiți să lucreze în alte 
țări. Considerăm, de asemenea, că 
schimburile cultural-artistice tre
buie să ducă la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la apropierea intre 
popoare, neadmițîndu-se sub nici o 
formă propaganda fascistă, rasis
tă, producțiile așa-zis culturale ce 
propagă desfrîul, violența și care 
aduc grave daune morale popoa
relor, îndeosebi tineretului. Comu
niștii, forțele democratice, progre
siste, popoarele înseși sînt intere
sate ca arta și cultura să serveas
că prieteniei, păcii și colaborării, 
realizării unei lumi mai bune și 
mai drepte.

In cadrul securității europene a- 
cordăm o atenție deosebită înfăp
tuirii unor relații noi, de colabo
rare și bună vecinătate între ță
rile din Balcani, în vederea trans
formării acestei zone — ca și a 
altor zone din Europa și de pe ce
lelalte continente — într-o regiu
ne a păcii și colaborării pașnice. 
Ne pronunțăm ferm pentru solu
ționarea politică a situației din Ci
pru, în spiritul păstrării indepen
denței și suveranității acestui stat, 
al conviețuirii pașnice între cele 
două comunități. Pornind de la in
terdependența strînsă ce există în
tre țările Europei și celelalte țări 
din zona Mediteranei, ne pronun
țăm pentru transformarea acestei 

mări — ca și a celorlalte mări — 
într-o mare a păcii și colaborării.

De asemenea, considerăm că po
poarele europene sînt vital intere
sate în realizarea cît mai grabnică 
a unei păci trainice și drepte în 
Orientul Mijlociu, care să ducă la 
retragerea Israelului din teritoriile 
arabe ocupate în urma războiului 
din 1967, la soluționarea proble
mei palestinene, inclusiv la con
stituirea unui stat palestinean in
dependent, la asigurarea integri
tății și independenței tuturor sta
telor din această zonă.

Sprijinim activ lupta popoarelor 
africane pentru lichidarea deplină 
a dominației coloniale, îndeosebi a 
popoarelor din Rhodesia și Nami
bia. Condamnăm cu toată hotărî- 
rea sîngeroasele represiuni declan
șate de regimul rasist din Africa 
de Sud și considerăm că trebuie 
intensificată lupta pentru a se 
pune cu desăvîrșire capăt acestui 
regim odios, pentru asigurarea in
dependenței depline a tuturor po
poarelor din Africa.

Apreciem ca o îndatorire de o- 
noare a partidelor comuniste și 
muncitorești de pe continentul 
nostru, a tuturor popoarelor euro
pene, să acționeze ferm pentru li
chidarea deplină a colonialismului 
și neocolonialismului, pentru pro
pășirea economică și socială inde
pendentă a tuturor popoarelor lu
mii. Mai mult ca oricind se impu
ne asigurarea condițiilor pentru a- 
firmarea plenară a tuturor națiu
nilor, pentru manifestarea lor mer 
îngrădită in viața internațională 
șî’ participarea activă, cu drepturi 
egale, la soluționarea marilor pro
bleme ale lumii de azi.

O problemă de însemnătate vi
tală a contemporaneității o consti
tuie lichidarea subdezvoltării, a 
împărțirii lumii în țări bogate și 
sărace — ca rezultat al politicii 
imperialiste, colonialiste și neoco- 
lonialiste — realizarea unei noi or
dini economice mondiale. Partidul 
Comunist Român, România socia
listă sînt pe deplin solidare cu 
lupta țărilor în curs de dezvoltare, 
considerând că. găsirea soluțiilor 
corespunzătoare pentru progresul 
economico-social cît mai rapid al 
acestora, pentru instaurarea unor 
raporturi echitabile între toate sta
tele constituie o cerință imperioa
să a zilelor noastre. De fapt, se 
poate aprecia că lupta pentru li
chidarea subdezvoltării, a inegali
tăților economice și politice exis
tente în viața internațională con
stituie o expresie a luptei de clasă 
pe plan mondial. Realitatea este că, 
fără realizarea unui progres rapid 
al țărilor subdezvoltate, fără lichi
darea decalajelor și inegalităților 
dintre state, a foametei și mizeriei 
la care este supusă o mare parte 
a populației globului, fără înfăp
tuirea unei noi ordini economice 
internaționale bazate pe echitate, 
nu se poate vorbi de o pace trai
nică pe planeta noastră. Ținînd 
seama de faptul că în Europa e- 
xistă țări dezvoltate economic care 
au exercitat dominația colonială și 
deci au obligația morală de a con
tribui la lichidarea subdezvoltării, 
pentru partidele comuniste de pe 
continentul nostru apare ca o sar
cină de cea mai mare importanță 
să acționeze pentru a veni în spri
jinul accelerării progresului econo
mico-social al statelor rămase în 
urmă. După părerea noastră, a- 
ceasta este o înaltă îndatorire de 
cinste și de onoare a comuniștilor 
din Europa.

Considerăm necesar să acționăm 
în direcția accentuării democrati
zării relațiilor internaționale, întă
ririi rolului Organizației Națiuni
lor Unite și al altor organisme in
ternaționale ce oferă cadrul orga
nizatoric corespunzător pentru 
participarea activă a tuturor state
lor, indiferent de mărime sau orîn- 
duire socială, la soluționarea pro
blemelor majore care preocupă c- 
menirea. Se impune să se acorde 
o atenție mai mare participării cu 
drepturi egale a statelor mici și 
mijlocii la activitatea organisme
lor cu caracter mondial, la întrea
ga viață internațională.

în acest cadru apreciem, de ase
menea, rolul important pe care îl 
are în democratizarea vieții inter
naționale mișcarea nealiniaților.

M-am referit la cîteva probleme 
care, după părerea Partidului Co
munist Român, sînt de cea mai 
mare importanță pentru însănăto
șirea vieții politice internaționale, 
considerînd că ele trebuie să stea 
permanent în atenția partidelor 
comuniste și muncitorești.

Mai mult ca oricînd, îndeplinirea 
măreței misiuni istorice ce le 
revine cere comuniștilor să fie în 
primele rânduri ale luptei pentru 
soluționarea pașnică, democratică 

a problemelor internaționale, pen
tru realizarea în viață a principii
lor deplinei egalități în drepturi, 
respectului independenței și suve
ranității naționale, neamestecului 
în treburile interne, renunțării la 
forță și la amenințarea cu forța 
în relațiile dintre state, pentru res
pectarea dreptului fiecărui popor 
de a fi deplin stăpîn pe bogățiile 
naționale, pe destinele sale, de a-și 
organiza viața corespunzător voin
ței proprii, fără nici un amestec 
din afară.

Noi, comuniștii români, pornim 
de la considerentul că fiecare 
partid poartă răspunderea directă 
față de clasa muncitoare și pro
priul popor și că, ducînd la bun 
sfîrșit această răspundere, își în
deplinește și una din marile în
datoriri internaționale. Partidul 
nostru apreciază că patriotismul 
revoluționar, dragostea pentru pro
priul popor, apărarea intereselor 
lui vitale constituie o trăsătură 
fundamentală, definitorie, a comu
niștilor. Ținînd seama de faptul că 
în epoca noastră un mare număr 
de popoare s-au constituit și se 
constituie în națiuni independente, 
de sine stătătoare, că însăși în Eu
ropa, unde există națiuni dezvol
tate, apărarea suveranității este o 
cauză arzătoare a forțelor sociale 
înaintate, a popoarelor înseși, că 
în țările socialiste națiunea cu
noaște un proces intens de înflo
rire, căpătînd caracteristici noi, 
superioare, este evident că rolul 
națiunii este departe de a se fi 
diminuat, că națiunea are și va 
continua să aibă, pentru o lungă 
perioadă de timp, o importanță 
fundamentală în viața societății u- 
mane. Iată de ce apare clar că una 
din îndatoririle supreme ale parti
delor noastre este salvgardarea li
bertății și independenței fiecărui 
popor, respectarea dreptului fiecă
rei națiuni de a se dezvolta de sine 
stătător pe calea progresului și 
prosperității. în nici un fel nu poa
te fi considerată preocuparea unui 
partid de a apăra interesele cla
sei muncitoare și ale propriului 
popor drept îngustime națională, 
atitudine menită să ducă la slă
birea solidarității internaționale, 
însăși noțiunea de solidaritate in
ternațională poate fi concepută nu
mai în legătură organică cu lupta 
pentru apărarea intereselor clasei 
muncitoare din fiecare țară, a in
tereselor naționale ale fiecărui po
por, a independenței și suverani
tății fiecărei națiuni.

După părerea noastră, între în
datoririle naționale și cele ale so
lidarității internaționale ale parti
delor comuniste există o deplină 
unitate dialectică, ele condiționîn- 
du-se reciproc.

Privim noțiunea de solidaritate 
Internațională în contextul uriașe
lor schimbări revoluționare produ
se In lume, ce fac ca în ea să se 
înglobeze atît unitatea țărilor so
cialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a clasei muncitoare, 
cît și sprijinul mișcărilor de elibe
rare națională, lupta împotriva im
perialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, împotriva sub
dezvoltării, pentru făurirea noii 
ordini economice internaționale, 
înfăptuirea dezarmării, lupta pen
tru respectarea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe destinele 
sale. Se poate afirma că noțiunea 
de internaționalism presupune în 
zilele noastre participarea activă 
la soluționarea democratică, co
respunzător intereselor fiecărui 
popor, a tuturor problemelor com
plexe ale lumii de azi, precum și 
întărirea solidarității militante cu 
toate forțele progresiste, antiim- 
perialiste, luarea în considerație și 
salvgardarea intereselor fiecărei 
națiuni și, pe această bază, sluji
rea intereselor generale ale socia
lismului, progresului social și pă
cii.

Partidul Comunist Român se 
pronunță și acționează pentru dez
voltarea largă a relațiilor cu toa
te partidele comuniste și munci
torești pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului, ale deplinei e- 
galități, respectării dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de si
ne stătător linia politică, strategia 
și tactica revoluționară, corespun
zător condițiilor concrete în care 
își desfășoară activitatea.

Datorită diversității de condiții 
în care partidele își desfășoară ac
tivitatea, cît și ca urmare a nece
sității interpretării noilor realități 
ale dezvoltării sociale mondiale, 
este posibil ca în mișcarea comu
nistă și muncitorească să apară 
puncte de vedere deosebite. Este 
firesc ca acestea să fie discutate 
înțr-un spirit principial, de res
pect față de părerile celorlalți, e- 
vitîndu-se orice critici sau blamări 
la adresa politicii altor partide, 

orice acțiuni ce pot dăuna cauzei 
unității, colaborării și solidarității 
între partidele comuniste și mun
citorești.

Pornim de la faptul că în noua 
etapă istorică, cînd partidele co
muniste și muncitorești au deve
nit, într-un șir-de țări, partide de 
guvernămînt, iar în altele sînt pu
ternice forțe politice ce joacă un 
rol tot mai important în viața na
țională, mai mult ca oricînd nu 
mai este posibil și nici necesar un 
centru internațional. Considerăm 
că solidaritatea, colaborarea, uni
tatea mișcării comuniste și munci
torești trebuie să se bazeze pe res
pectarea independenței fiecărui 
partid, excluzînd orice amestec în 
treburile altor partide. O astfel de 
unitate de tip nou va fi, fără în
doială, superioară din toate punc
tele de vedere, asigurind deplina 
solidaritate în lupta pentru progres 
social, pentru securitate și pace în 
Europa și în lume.

Stimați tovarăși,
Dezvoltarea luptei revoluționare 

Impune legături permanente și trai
nice între comuniști, între forțele 
revoluționare de pretutindeni. Dar 
aceste relații trebuie să se reali
zeze în mod liber, în cadrul unui 
schimb larg de păreri, fără pre
tenția de a se impune vreunui 
partid un anumit punct de vedere. 
Trebuie să ținem permanent sea
ma că socialismul științific nu 
este o dogmă, elaborată odată 
pentru totdeauna, ci o concep
ție revoluționară ..ce se dezvol
tă continuu, ca rezultat al cuceri
rilor științei, al cunoașterii uma
ne, ca rod al luptei revoluționare 
și practicii sociale. Fiecare partid 
își aduce contribuția la îmbogățirea 
continuă a tezaurului revoluționar 
al marxism-leninismului cu noi 
teze, cu noi experiențe care de
vin un bun comun al revoluționa
rilor de pretutindeni. După părerea 
noastră, călăuzindu-se de concepția 
materialismului dialectic și istoric, 
comuniștii au datoria de a se afla 
permanent în primele rînduri ale 
luptei împotriva a tot ce este vechi 
și perimat, pentru promovarea nou
lui atît în teoria, cît și în practica 
revoluționară, a construcției noii 
orînduiri sociale. Partidul Comunist 
Român își va îndeplini și în viitor 
neabătut îndatorirea de detașament 
activ al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, militînd 
neabătut pentru întărirea colaboră
rii și solidarității cu toate partide
le comuniste și muncitorești din 
Europa, din întreaga lume.

în același timp, considerăm nece
sar să se acționeze pentru dezvol
tarea relațiilor cu partidele socia
liste și social-democrate, pentru în
tărirea unității și, aș spune, reali
zarea unei adevărate reconcilieri 
istorice între comuniști și socialiști, 
creînd astfel condiții pentru desfă
șurarea unei lupte comune. Aceasta 
constituie, după părerea noas
tră. o cerință obiectivă a dez
voltării contemporane, a triumfului 
socialismului și păcii în lume. Un 
imperativ al vieții contemporane 
este, de asemenea, întărirea colabo
rării cu mișcările de eliberare na
țională, cu partidele progresiste din 
țările în curs de dezvoltare, cu toa
te partidele și organizațiile demo
cratice, cu forțele ăntiimperialiste 
de pretutindeni.

în lupta pentru securitate și 
pace în Europa este necesar să se 
unească toate forțele, masele de 
oameni ai muncii, indiferent de 
credințe religioase sau concepții fi
lozofice. Partidul Comunist Român 
pornește de la considerentul că 
securitatea și pacea în Europa și în 
întreaga lume se , pot realiza nu
mai în măsura în care popoarele 
își vor intensifica eforturile, con
știente că stă în puterea lor să li
chideze stările de lucruri Negative 
de astăzi, să impună o pace trai
nică, să asigure edificarea unei 
lumi mai drepte și mai bune pe 
planeta noastră.

Partidul Comunist Român își ex
primă deplina convingere că parti
dele comuniste și muncitorești, ce
lelalte partide și forțe revoluționa
re, democratice, popoarele înseși 
vor acționa cu tot mai multă fer
mitate pentru transpunerea în via
ță a hotărîrilor și angajamentelor 
statelor privind securitatea și co
laborarea europeană. îndeplinin- 
du-și astfel îndatorirea fundamen
tală față de viitorul civilizației 
umane.

în încheiere, doresc să exprim 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Unit din Germania mul
țumirile noastre pentru ospitalita
tea de care ne bucurăm, pentru 
felul în care a asigurat organizarea 
și desfășurarea lucrărilor confe
rinței.

Vă mulțumesc pentru atenție.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, s-a întilnit. la 
29 iunie, cu tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia, președintele U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia.

La întîlnire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., Vasile

Cu tovarășul Enrico Berlinguer
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La 29 iunie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, s-a întilnit 
cu tovarășul Enrico Berliriguer, secre
tar general al Partidului Comunist 
Italian.

La intîlnire au luat parte tovarășii 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întilnit, marți, 
cu tovarășul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria.

Cu tovarășul Santiago

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întilnit. marți. 29 
iunie, cu tovarășul Santiago Carrillo, 
secretar general al Partidului Comu
nist din Spania.

In . cursul întîlnirii s-a efectuat un 

Sandru. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

Din partea iugoslavă au participat 
tovarășii Stane Dolanț. secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Petar Stambolici, 
membru al Prezidiului C.C. al U.C-L, 
Branko Mikulici. membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., și Aleksandr 
Grlicikov. secretar în Comitetul E- 
xecutiv al Prezidiului C.C. al U.C.I.

în cursul convorbirii a avut loc un 
schimb de păreri asupra unor pro
bleme ale situației internaționale, ale 
mișcării comuniste și muncitorești 
legate de ordinea de zi a confe
rinței.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și to-

Din partea Italiană au participat 
tovarășii Giancarlo Pajetta, membru 
al Direcțiunii și al Secretariatului 
P.C. Italian, Sergio Segre și Luca 
Pavolini, membri ai C.C. al P.C. 
Italian.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat calde felicitări pentru marea 
victorie obținută în alegeri de Parti
dul Comunist Italian. Mulțumind 
pentru felicitări, tovarășul Enrico 
Berlinguer a exprimat, totodată, gra
titudinea pentru telegrama adresată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu ime
diat după alegeri.

Cu tovarășul Todor

Cu acest prilej a avut loc un 
scfhimb de vederi privind situația in
ternațională. mișcarea comunistă și 
muncitorească și alte probleme de 
interes comun.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor' Jivkov au dat o înaltă apreciere 
dezvoltării fructuoase a relațiilor 
strinse dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Uomunist Bulgar, 

schimb de păreri asupra unor pro
bleme de interes reciproc și s-a 
reafirmat hotărirea comună de a 
dezvolta relațiile tradiționale de 
prietenie și solidaritate frățească 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Spania. 

varășul Iosip Broz Tito au relevat 
cu satisfacție evoluția mereu ascen
dentă a relațiilor româno-iugoslave 
și au exprimat hotărirea de a se ac
ționa în continuare pentru dezvolta
rea raporturilor de prietenie dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, pentru 
amplificarea colaborării în domeniile 
politic, economic, tehnico-științific și 
cultural dintre Republica. Socialistă 
România și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, în interesul celor 
două popoare, al cauzei păcii, de
mocrației și înțelegerii Intre națiuni.

Intilnirea a avut loc într-o atmo
sferă de caldă prietenie și cordiali
tate.

într-o atmosferă de caldă prietenie 
și cordialitate ce caracterizează rela
țiile dintre cele două partide, a avut 
loc un schimb de păreri cu privire 
la activitatea Partidului Comunist 
Român și Partidului Comunist Italian, 
precum și cu privire la unele pro
bleme ale mișcării comuniste șl 
muncitorești și ale situației din Eu
ropa, legate de actuala conferință.

Au fost, de asemenea, abordat» 
probleme referitoare la dezvoltarea 
colaborării dintre P.C.R. și P.C.I., în 
interesul întăririi relațiilor dintre cele 
două țări și popoare, al cauzei păcii, 
democrației și progresului.

Jivkov

dintre cele două țări socialiste fră
țești. S-a convenit să se întreprindă 
noi pași în direcția amplificării și 
adjncirii continue a colaborării ro- 
mâno-bulgare. în toate domeniile de 
activitate. în folosul celor două po
poare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii.

întilntrea a decurs într-o ambianță 
tovărășească, de caldă prietenie.

Carrillo

întilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă deosebit de cordială, în spi
ritul raporturilor de stimă și prie
tenie statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Spania, intre conducătorii celoe 
două partide.
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DE ZIUA ÎNVĂȚĂTORULUI
La izvorul

împlinirilor umane
Ziua învățătorului. O zi emoțio

nantă din calendarul spiritualității 
românești de azi. O zi care ilustrează 
prețuirea de care se bucură învăță
torul In societatea noastră și, în a- 
celași timp, grija partidului nostru 
pentru racordarea prezentului la bu
nele tradiții ale trecutului. O aseme
nea tradiție constă în imaginea de 
luminator spiritual pe care poporul 
nostru a dat-o din ' '' 
tătarului.

în această lumină, In semn de oma
giu, ca vechi slujitor al catedrei, am 
așternut pe hîrtie rîndurile de față.

„.în ierarhia lucrătorilor care își 
consacră munca educației și învăță- 
mîntului, pe diferitele trepte de așe
zare școlară, avem mai multe cate
gorii de muncitori : învățătorul, pro
fesorul secundar sau de școală me
die, cadre universitare (asistenți, lec
tori, conferențiari, profesori), educa
tori și educatoare, maiștri etc. Din
tre toate aceste denumiri care, în 
parte, reprezintă și grade ierarhice, 
una le cuprinde, credem, ca semni
ficație, pe toate celelalte : cea de în
vățător. Limba românească mai ve
che — cu ceva curs arhaizant azi — 
are în vocabularul ei și denumirea de 
dascăl. învățător sau dascăl este în- 
țr-un fel orice slujitor al școlii, de 
la școala primară și chiar grădinița 
de copii, pînă la universitate. De 
aceea, poate, instituindu-se în anii 
noștri o zi care să cinstească această 
categorie de oameni ai muncii, nu i s-a 
zii nici ziua profesorului, nici a edu
catorului, nici altfel ci, simplu : Ziua 
învățătorului. Este cuprinzător și este 
plin de semnificații.

în limba română — și nu numai 
în limba română — cuvîntul învăță
tură și cel de învățător nu se referă 
numai la administrarea de cunoștințe, 
pe care învățăceii trebuie să și le 
însușească, ci și la esența și rostul 
acestora : transformarea cunoștințelor 
în deprinderi de muncă și viață, de 
bună comportare și aplicarea acestora 
în practică. învățător nu este orice 
funcționar al școlii, indiferent de 
grad ; învățător adevărat și complet 
este numai acela care, prin tot ce 
întreprinde și mai ales prin modelul 
de muncă și comportare pe care îl 
oferă propria sa activitate, poate să 
determine realizarea, în alții, a in
tențiilor lui, a idealului propus, po
trivit cu puterile și calitățile latente 
ale elevilor.

în Istoria poporului român, învă
țătorul a avut mereu un rol impor
tant de jucat. El l-a jucat cu stră
lucire chiar atunci cînd nu i se re
cunoștea această calitate sau nu 
avea create condițiile pentru a și-o 
valorifica. Dar marii noștri condu
cători spirituali au sesizat din tot
deauna acest lucru și n-au ezitat să 
facă apel la el, la învățător. Oricît 
de modestă părea pentru unii con
tribuția pe care acesta putea să o 
aducă. In 1848, Nicolae Bălcescu a 
redactat, în numele guvernului pro
vizoriu, o circulară către învățătorii 
din județ (inspectorii de azi) — o 
circulară în care se spunea patetic: 
„Fă, domnule învățător, din învăță
tori organe fidele ale libertății; tri- 
mite-i în sate pentru a lumina pe 
frații lor și totodată a le insufla spi
ritul păcii și al bunei rînduieli, căci 
numai buna rînduială poate a ne în
tări libertățile!"

La învățători, care abia se consti
tuiau ca atare, s-a făcut apel apoi

totdeauna învă-

și în 1859, 1877, 1907 (Spiru Haret), 
în 1916—1918, ca și în vremurile de 
transformări radicale aduse de răs
crucea de drum din 1944. Atît de lim
pede apare în ochii opiniei progre
siste a tuturor acestor momente ro
lul învățătorului în societate, încît el 
devine tot mai mult nu simplu în
vățător (încadrat școlii primare), ci 
e numit tot mai des și mai mult „în
vățătorul poporului" sau „învățăto
rul satului" — al copiilor deci, ca și 
al celor mai vîrstnici. Din păcate, 
rînduiala societății vechi nu permi
tea învățătorului să se achite din plin 
de această calitate, pentru că școala 
nu era frecventată atît cit trebuie 
nici în extensiune, nici pe o durată 
suficientă învățămîntului bun. Acest 
lucru se poate face abia azi, în zi
lele noastre, în cadrul și pentru con
struirea societății socialiste și a omu
lui nou, necesar acestei societăți.

In adevăr, vremurile pe care aven» 
fericirea să le trăim oferă ca nici
odată învățătorului condiții de rea
lizări mari și, totodată, de realizare 
a lui însuși. Autentic și integral. El 
poate acum să se dăruie în întregime 
nu numai în folosul unor pretinse 
„elite", ci întregului popor; nu nu
mai pentru un număr de ani insu- 
ficienți unei depline realizări, ci pen
tru cîți are nevoie omul; nu pen
tru propagarea unor sofisme anti
populare și antiumane, ci pentru 
dezvoltarea puterilor latente în po
por, pentru patrie și pentru ome
nire. Cetățean și patriot, om politie 
și umanist, învățătorul beneficiază 
azi de o realitate socială în cadrul 
căreia există o deplină concordanță 
între aspirațiile societății și idealu
rile omului de catedră.

în expunerea sa la Congresul edu
cației politice și al culturii socialiste, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, in du
bla sa calitate supremă, de secretar 
general al partidului și de președinte 
al republicii, a spus : „Profesorii ți 
Învățătorii au datoria de cinste și 
sarcina de mare răspundere de a-i 
forma pe tineri ca cetățeni conștienți 
și devotați ai patriei socialiste, ca 
făuritori entuziaști ai comunismului 
pe pămîntul României."

Pentru făurirea prin educație a 
unui om nou este nevoie, desigur, 
de un învățător nou. La toate nive
lurile de muncă instructiv-educativă, 
acest nou învățător trebuie el însuși 
să fie, așa cum am mai arătat, un 
model de ceea ce vrea să fie alții, 
compatrioții săi: în primul rînd, un 
om de omenie, un muncitor cinstit 
și pasionat al muncii creatoare da 
bunuri concrete, un patriot desăvîr- 
șit. Acestea toate sînt cu strălucire 
arătate și în Programul partidului, 
și în documentele Congresului 
al XI-lea al partidului, ca și în re
centa cuvlntare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu Ia Congresul educației po
litice și al culturii socialiste. Avem 
condiții, avem și Îndreptar — tre
buie să ne folosim de ele. Și sîntem 
siguri că, acum și în viitor, în con
dițiile excelente 
tre, învățătorul 
misiunii pe care 
încredințat-o.

să descoperim

drepte fi para- 
țara încape in- 
contur făcut cu 
pe toată tabla,

...Cel care ne-a învățat 
lumea

...Cu cit te uiți în 
urmă, ea intr-un vis, 
băncile claselor prima
re par mai mici și mai 
viu colorate, tabla nea
gră e tot uriașă și 
mută, ca o dreptun
ghiulară gură de sfinx, 
ea singură vizibilă din- 
tr-un imens ins invizi
bil, ferestrele sint prea 
îndepărtate de podea 
fi usa pe care intră în
vățătorul vibrează de 
emoție. In sfîrsit, clan
ța se mișcă singură in 
jos ca intr-o magie fi 
in prag apare omul in 
fața căruia ne ridicăm 
în picioare și-i spunem 
bună ziua — și in fața 
căruia stăm toată via
ta In picioare și-i 
mulțumim pentru că 
ne-a-nvățat să ne ri
dicăm pe propriile 
noastre picioare si 
descoperim lumea 
să ne descoperim 
noi înșine.

Există zile In calen
dar pe care le poți 
uita și există etape in 
viață pe care memoria 
le sare ; există oameni 
care nu se lipesc de

să 
fi 

P«

ziua cind i-ai cunos
cut și există zile ce 
flutură singure prin a- 
mintire ; dar există 
zile miraculoase cind , 
misterele încep să se 
dezlege cu un basto- 
naș, cu un bețișor, cu 
o linie aplecată, cu o 
virgulă, cu un punct ; 
există oameni, legați 
de aceste zile nemuri
toare, ce ne invață 
semnul mirării fi, mai 
ales, arțăgosul semn al 
întrebării... Învățătorii 
tineri, de-abia veniți 
de la scoli normale, în
vățătorii albiți de vre
me, cu ochelari, ca 
niște bunici, învățătorii 
ce ne-au învățat cîn- 
tul, adunarea și scă
derea, ce este Pămîntul 
fi ce este marea, ce 
sînt munții cărunți fi 
ce este cerul, ce este 
patria și ce este Soa
rele ; învățătorii ne-au 
învățat minunata lite
ră a cu care începe lu
mea și minunata cifră 
1 cu care începe infi
nitul.

Pe tabla neagră, cre
ta deschide luminos

zările, misterele vor
besc ; da, unu fi cu 
unu fac doi, doi si cu 
doi fac patru, mama e 
un cuvint, dragostea e 
un cuvint. egalitatea e 
formată din două li- 
niuțe 
lele, 
tr-un 
creta
Răsăritul e la dreapta, 
Apusul la stingă, Nor
dul e sus si Sudul e 
jos, Dunărea e fi ea o 
linie albă de cretă; 
toate sint la început 
din cretă, 
unu, plusul ti minusul, 
egalitatea și Oltul, 
Nordul și mina omului, 
oile fi carul și avioa
nele din văzduh... În
vățătorii sint noii 
noștri părinți, cu ei lu
mea se deschide...

De ziua lor, de ziua 
acestor părinți ai noș
tri, simțim vibrind în 
noi clipa sfîntă cind 
clanța clasei intii s-a 
mișcat și ușă s-a des
chis fi a început pen
tru noi deschiderea 
lumii.

unu fi cu

D. R. POPESCU

în excursie la Brașov
Foto: Gh. Vințil»
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DIN POȘTA REDACȚIEI

în construcție 
noi obiective 

în centrul siderurgic Hunedoara se 
desfășoară într-un ritm intens con- 
itrucția a 15 obiective social-cultura
le. Potrivit proiectelor elaborate de 
institutul județean de specialitate, 
noile edificii se vor încadra în mod 
armonios în stilul caracteristic al di
feritelor zone ale orașului. De ase
menea, pentru muncitorii, tehnicienii, 
inginerii și ceilalți oameni ai muncii

la Hunedoara 
social-culturale

hunedoreni vor fi date în folosință, 
numai în acest an, 350 apartamente, 
în microraioanele 1, 4 și 5 se ridică 
creșe și grădinițe cu o capacitate to
tală de 480 locuri, o nouă școală cU 
24 săli de clasă, spatii comerciale în- 
sumînd 4 117 metri pătrați, un cine
matograf cu 500 locuri.

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală.
10.00 Grădinile orașului In ’70.
10,20 Teatru scurt : „Scrisori apocrife".
11,25 Muzică populară.
11,40 Sentimentul de patrie. Versuri in 

lectura autorilor.
12.00 Telex.
15,00 Tenis de cîmp : Turneul Interna

tional de la Wimbledon (transmi
siune directă).
Țara mea, mîndrft grădină. Clntece 
și locuri populare.
1001 de seri.
Telejurnal.

>0,00 Finala „Cupei României" la fotbal. 
Transmisiune directă de la stadio
nul „23 August" din Capitală. Par
tida steaua București — Clubul 
Sportiv Universitar Galati (repriza 
a II-a).

30,45 Telecinemateca. Ciclul „Mari 
gizorl” — William Wyler. Film 
tistic : „Katherine".

>2,30 24 de ore.

re- 
ar-

PROGRAMUL >
20,00 Studio ’76 — emisiune pentru 

neret, realizată la Întrecerea . 
țară a tinerilor strungari și frezori.

preferințele dv.

ți
pe

18,55

19.29
10.30

>0,20 Din nou despre 
muzicale.

21,03 Telerama. Ringul 
pe 16 mm.

21,35 Rom an-folleton : 
Episodul 2S — „Portretul Fleureî”.

— Băiatul lui nenea 
Radu a răsturnat cu
tia cu benzină, a 
prins un chibrit, 
făcut vînt și am 
în foc...

Sînt spusele 
Gheorghiță F„ un bă
ietei din Cartojani, in
ternat de două săptă- 
mîni, cu arsuri grave, 
la Spitalul clinic cen
tral de copii „Grigore 
Alexandrescu" din Ca
pitală.

„Băiatul 
Radu" este 
citeva luni 
decît Gheorghiță.

Intr-un pat alăturat, 
tot cu arsuri grave, se 
află un alt băiat, Că
tălin B., din Izvoare
le. Stătea pe scaun în 
curte. Cînd s-a dat 
jos, n-a văzut lighea
nul eu apă fiartă pus 
lîngă scaun de mama 
lui...

...In altă rezervă, o 
mamă își mîngîie fe- ■ 
tița de numai un an 
și zece luni. De trei 
săptămîni stă în spital 
cu ea. „Eram cu toții 
acasă — ne spune E- 
lena C. Nici unul n-am 
observat că fetița în
cepuse să se joace cu 
chibriturile. Deodată, 
pijamaua i-a luat foc... 
Și iată-ne aici.

— Cam optzeci

a- 
mi-a 
căzut

lui

lui nenea 
doar cu 
mai mare

de box ți filmul

„Forsyte Saga".

la 
sută din copiii inter
nați la noi — ne spu
ne dr. Ion Ursuleanu, 
directorul spitalului — 
sint victime ale negli

ar- 
di- 
ac- 
de

jentei părinților. 5i 
cînd mă refer la acest 
procent — care este 
extrem de ridicat — 
am în vedere nu nu
mai cazurile de 
suri, intoxicații cu 
ferite substanțe și 
cidente urmate
traumatisme sau frac
turi. ci și pe cele pri
vind alte boli — dis- 
pepsii grave, bronho- 
pneumonii, rahitism 
etc — aproape toate 
datorate lipsei de gri
jă și supraveghere a 
copiilor, unor greșeli 
în alimentație și edu
cație.

Multi dintre 
pînă la virsta 
sînt internați 
împreună cu 
lor. Pentru a 
sprijinul acestora, pen
tru a le învăța cum 
să-și crească și să-și 
supravegheze mai bine 
copiii, spitalul a orga
nizat o „școală a ma
mei". Este o formă de 
educație sanitară. în- 
tr-un ciclu de zece ex
puneri, in fiecare zi’ 
cite una, urmate de 
discuții ți aplicații 
practice și însoțite cu 
exemplificări concrete 
privind cazurile de 
copii internați, mame
le află multe lucruri 
folositoare.

— în cadrul expu
nerilor noastre — ne 
spune directorul spi
talului — acordăm o 
atenție deosebită regi-

copiii 
de 3 ani 
în spital 
mamele 
veni în

mulul de alimentație 
a copilului, întrucît 
sîntem confruntat! cu 
destule cazuri de defi
ciențe în acest sens. 
Se știe că de o alimen
tație variată, corectă, 
în funcție de vîrsta 
copilului șl care ține 
seama de regulile de 
igienă, de un orar a- 
decvat, depinde foarte 
mult dezvoltarea psi
hică și fizică a copilu
lui. Putem îngrășa un 
copil cu griș, dar ca 
să i se dezvolte inte
lectul are nevoie de 
proteine superioare, de 
vitamine. De aceea, 
pentru însușirea regu
lilor de igienă a co
pilului și de preparare 
a alimentelor 
chiar și lecții 
cu mamele, 
de „școala 
care durează 
oră și două zilnic, fie
care medic de salon 
discută cu mamele in
ternate și cu copiii 
mai mari despre afec
țiunile respective, dlnd 
sfaturi, recomandări.

Această experiență 
a spitalului clinic cen
tral de copii „Grigore 
Alexandreecu" din 
București merită să fie 
extinsă, în forme adec
vate. ți în alte spitale 
în care se internează 
femei cu copii, inclu
siv în maternități.

facem 
practice 
Separat 

mamei", 
între o

Al. PLAIEȘU

TaptuT
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I 
I
I
I 
I 
I
I 
I
I 
I
i

DIVERS
Cu bicicleta 
la Montreal

Sosind la Constanța eu bicicle
ta, Alexandru Drăghia s-a îm
barcat pe un vapor cu destinația 
New York, de unde, tot pe bi
cicletă, va străbate drumul pînă 
la Montreal, gazda Olimpiadei 
’76. Eroul acestei temerare că
lătorii a fost prezent și in 1972, 
la Olimpiada de la Munchen, 
unde a ajuns tot cu bicicleta. 
Cine este ciclistul Drăghia ? Ci
clistul Drăghia nu e un sportiv 
de performanță, iar ca vlrstă — 
va împlini, chiar in cursul ac
tualei călătorii, 80 de ani. Timp 
de aproape 60 de ani cit a lucrat 
ca șofer n-a avut nici o abatere 
de la regulile circulației. Nici de 
cind este pensionar și circulă cu 
bicicleta prin București, unde 
locuiește (str. Cîmpia Turzii, nr. 
59), n-a avut necaz cu agenții de 
circulație. Să sperăm că n-o si 
aibă nici cu cei americani fi ca
nadieni.

Mulțumire
Bătrînul Ghenu Sterea s-a dus 

la postul de miliție din comună 
(Berceni-Ilfov) și l-a rugat pe 
subofițerul M. Roșu „ca în caz 
dacă s-o ivi buletinul meu pe 
aici, să mă anunțați *â-l iau, că 
l-am pierdut prin București, 
dimpreună cu 1 500 de lei. Banii 
n-o să-1 mal văz eu, dar măcar 
actele mi le-o trimite cineva", 
în aceeași zî, spre seară, sub
ofițerul l-a anunțat Pe bătrîn 
că o să primească (și, Intre timp, 
a și primit) și actele și banii. 
„Ai noroc, taică — i-a spus el. 
Chiar acu mi-a telefonat profe
soara Mărculescu și nu mai 
știu cum, dar știu că • la 
școala din Collbași, care s-a 
întîmplat să calce pe urmele 
matale, prin București..." Bătrî
nul ne scrie și ne roagă să 
spunem „o vorbă bună, ca să 
afle șl să se bucure și elevii din 
Collbași de profesoara lor".

De pe timpul 
lui Ștefan»

cel Mare
Iloan T. Popovici, profesor 

pensionar, a tipărit monografia I 
comunei Braniștea, județul Ga- . 

ilați. Materialul documentar l-a I 
strîns de-a lungul a 15 ani, | 
ajutat de către oamenii și ofi-
Icialitățile comunei. Strădaniile I 

nu i-au fost zadarnice. Mono- I 
grafia relevi, intre altele, ci I 
acest loc este atestat documen-
Itar printr-un act emis la 1499 de 

Stefan cel Mare, numele locali- I rat« ștaif zatetvrxfpttnd, de a- ’ 
Isemenea, amintite in documente | 

de către alți domnitori, între 
care Petru Rareș și Vasile Lupu. I 
O mare parte a monografiei .

Ieste dedicată înfloririi fără pre
cedent a Braniștei in anit noștri. 
„O carte scrisă cu mult suflet
Iși pasiune” — spune primarul. | 

E și explicabil. Autorul e origi
nar din Braniștea. I

| A cerut j 
ajutor.

* Și i s-a dat *
ILuI Ion Chirică din Moțea, ju

dețul Iași, îi dispăruse autotu- I 
rlsmul din ogradă. Tocmai cind .

I se frămînta încotro s-o apuce I 
să-1 caute, a fost invitat să se I

1 prezinte la miliție să și-l ridice. • 
ICel care i-1 furase mersese vreo > 

70 de km cu el, după care, "T 
rămînlnd în pană de benzină, a'J 
oprit pe dreapta și a început să' 

| facă semne celorlalți șoferi să-l 
I ajute. S-a oferit șoferul Liviu 1 

Dobrău, din Grebenișul de Cim- 
Ipie, județul Mureș. Dar acestuia 

i s-a părut suspectă comporta
rea celui care-i ceruse ajutor și,

Ica să-1 „ajute" cum trebuie, l-a 
dus la miliție.

„Am și eu pe 
I lume-o soră“ 
I Primim o scrisoare din comuna

Telești, județul Gorj, prin care 
Elena Croicu, semnatara, 

Ipe cititorii noștri s-o
să-și găsească sora. „Am 
fără mamă — scrie ea 

Ila vîrsta de doi ani, în
Adică din ziua in care mama mi-a 
adus pe lume o surioară, dece- 
dind imediat după nașterea ei. 

IȘtiu că atunci, pe sora mea o 
chema Croicu Elisabeta, că a fost 
dusă la leagănul de copii din 

I Craiova, de unde, după doi ani,
a fost înfiată de o familie. Întru
cît sint singură pe lume, tare 

Imult aș dori să-mi găsesc suri
oara", Cine-o ajută ?

. Cui deschi- 
I deti usa?
I* •

La poarta lui Ion Olaru’

Zalău a bătut un trecător :
— N-ați putea să mă găzduiți I pentru cîteva zile ? Vă rog tare

mult. Mi-ați face un mare ser
viciu.

IDe bună credință, I. O. I-a 
poftit pe necunoscut în casă. I-a 
ospătat și i-a făcut patul să se I culce. După vreo două zile, oas

petele i-a spus gazdei că i-a 
făcut rost de două covoare 
„a-ntîîa". Gazda i-a dat 2 100 lei, 

Iurmînd să se întîlnească într-un 
anume loc in oraș spre a primi 
covoarele. Gazda s-a dus la I locul stabilit, a așteptat pînă i
s-au lungit urechile și, bănuind 
înșelarea, a reclamat la miliție. 
Făptașul a fost descoperit prin I părțile Aradului, unde bătuse la
altă poartă... Și zălăuanul avea 
să afle că musafirul lui, pe nume 

IS. Francisc din CIuj-Napoca (str.
Muncitorilor nr. 10) mai avea 13 

condamnări la activ. Urmează 
a 14-a.

I Rubricâ redactata de
Petre POPA

cu sprijinul corespondenților 
„Scinteil"

ale orinduirii noas- 
va fi la înălțimea 
patria socialistă i-a

docent

i i-t-î

centru civ o a Tu ce
• Fapte • Opinii • Propuneri

• PeSte 1 300 000 lei rePrezint4 valoarea lucrărilor adi- 
lltar-gospodărești realizate în acest an cu contribuția cetățenilor în 
comuna Păuliș — Arad. Ele se materializează în repararea și întreți
nerea a zeci de kilometri de drumuri și trotuare, plantarea a peste 3 000 
arbori și pomi fructiferi, extinderea de zone și spații verzi, construcția 
unui nou local de școală cu 8 săli de clasă și sală de gimnastică in 
«atul Sîmbăteni. Tot aici se lucrează în prezent la ridicarea brutăriei, 
iar în satul Barațca la construirea unui nou magazin. (Petru Gancea, 
cooperativa „Arta meșteșugarilor" — Arad).

® PrOpunCIÎI conducerii autobazei Tecuci să decaleze, eu 
circa o jumătate de oră, programul autobuzului care circulă pe traseul 
Tecuci — Cotoroaia, pentru ca în stația Tutova să albă legătură, la 
ora 17.20, cu trenul de persoane 6 316/6 411. (Petre Strat, comuna Tu
tova, județul Vaslui).

Strat, comuna Tu-

® NOUl pate dat d® curInd ’n folosință în municipiul Su
ceava, reprezintă o vastă zonă de recreare pornită din centrul orașu
lui și cuprinzînd versantul sudic al colinelor din. jurul celebrului mo
nument istoric, cetatea lui Ștefan cel Mare. Parcul, cu pergolele sale, 
cu băncile sculptate în stil bucovinean, fîntînile arteziene, aleile asfal
tate etc., domină astfel partea centrală a localității. De asemenea, 
continuitatea ornamentală dintre parcurile orașului, asigurată de kilo
metri întregi de benzi florale și garduri vii, ne determină să simțim 
mai aproape spusele poetului : „dulce Bucovină, veselă grădină". 
(G. Brucmaier, economist, Combinatul de prelucrare a lemnului Su
ceava).

ceava, reprezintă o vastă zonă de recreare pornită

• Neglijență... în locație. Va§°anele care sosesc tn sta- 
țla C.F.R. Baia de Criș, cu materiale pentru lotul de aici al Întreprin
derii „Electromontaj"-Cluj-Napoca și cooperativa „Moțul" din orașul 
Brad. întîrzie. deseori, peste termenul legal, pe rampa de încărcare-des- 
cărcare. Așteptăm din partea conducerilor unităților respective măsuri 
care să prevină imobilizarea vagoanelor și cheltuielile suplimentare ge
nerate de plata locațiilor. (Augustin Oană, șeful stației C.F.R. Baia da 
Criș, județul Hunedoara). j

® Elan tineresc Uteciștii din comuna noastră, sub îndru- 
anului 

t_____ x______ __ „__ _____ _______ T _______ . ... . trans
portat pe terenurile cooperativei agricole 140 tone îngrășăminte chi
mice și naturale, au colectat peste 3 tone fier vechi, au participat la 
lucrări de irigații, desecări și întreținerea pășunilor. (Aurelia Ciorăscu, 
■omuna Avrămeni, județul Botoșani).

marea comitetului comunal U.T.C., au construit de la începutul 
ți pină în prezent 10 podețe, au reamenajat 5 baze sportive, au

® Solicităm organelor locale de resort să ia măsuri pentru 
urgentarea lucrărilor necesare punerii în funcțiune a telefoanelor din 
satul Pojogi, comuna Stroești, județul Vilcea. în prezent, în caz de 
urgență, sătenii ți lucrătorii de la unitățile economice din sat sint 
nevoiți să se deplaseze pe jos, cale de 7 km, plnă la agenția poștală 
Stroești. (Gheorgha Sfirloagă, comuna Stroești, județul Vilcea).

Aflat la cea de-a doua ediție, Co
locviul internațional al traducătorilor 
de literatură română in limbi străine 
a reunit, la București, participanți 
din peste 20 de țări. Bogatul program 
de comunicări și dezbateri științi
fice, contactele profesionale și schim
burile de idei, proiectele editoriale 
sau simplele mărturisiri colegiale au 
dat reuniunii un rodnic caracter de 
lucru și. totodată, un suflu de pasio
nantă dezbatere pe marginea temei 
centrale : literatura română. O țemă 
la îndemînă participanților. familia
rizați cu specificul și istoria scrisului 
artistic românesc, cu personalitățile 
lui — și totuși, după cum mărturi
seau mulți dintre oaspeți, o temă 
greu de cuprins în întreaga ei com
plexitate, în bogăția ei de semnifi
cații, de implicații filozofice și isto
rice. sociale, politice, general-umane.

Atsushi Naono este un vechi șl 
statornic prieten al limbii și litera
turii române, pe care le promovează 
cu dragoste în Japonia. Intre lucră
rile sale cele mai recente se numără 
traducerile unor nuvele de Caragiale 
și Sadoveanu, a romanului „Desculț". 
Are, de asemenea, in pregătire un 
dicționar mai j
ponez pentru compatrioții săi care 
învață limba ' '
după cum ne-a informat, sînt din 
ce în ce mai numeroși. „Există — 
ne spune el — o originalitate pro
fundă care caracterizează spirituali
tatea românească, datorită căreia ro
mânii au reușit întotdeauna să asi
mileze într-o viziune profund speci
fică elementele altor civilizații cu 
care au venit în legătură. Prețuim și 
ne simțim alături de acest popor cu 
vocația sintezelor, iar o asemenea 
prețuire a fost exprimată în tonali
tăți impresionante cu prilejul vizitei 
din anul 1975 a președintelui 
Ceaușescu în Japonia". In continua
re, oaspetele japonez ne-a vorbit, ca 
despre una dintre afinitățile româ- 
no-nipone, despre sentimentul comu
niunii. cu natura, care în literaturile 
română și japoneză poate fi identi-

amplu româno-ja-
noastră și care,

Foto : 8. Cristian

cinema
• Aventurile eelor trei muzicanți:
SCALA — ».3O; 11,30; 14: 16,30;
18,30; 20,30, GRADINA LUCEA
FĂRUL — 20,30.
• Contele de Monte Cristo: LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, FESTIVAL — 9.15;
11,30; 13,45; 16,15; 18,43; 21,15, la 
grădină — 20,15, FAVORIT — 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18,15; 20.30, STA
DIONUL DINAMO — 20,30.
• Instant» amină pronunțarea:

GRIVIȚA — 9: 11,15: 13,30: 15,45; 
18; 20,15, VOLGA — 9; 11,15: 13,30; 
15,45; 18; 20,15, TOMIS — 8.45; 11: 
13,15; 15,30; 17.45; 20, la grădină
— 20,30.
• Papilion: PATRIA — 9; 12; 15;
18; 21. SALA PALATULUI — 10,30; 
14 (seria de bilete 688); 17,15 (689); 
20,15 (690), BUCUREȘTI — 8,30;
11,30; 14, 15: 17,30; 20,30, PATI
NOARUL „23 AUGUST” — 20.15.
• Corupție pe autostradă: VIC
TORIA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,15, MELODIA — 9; 
11,15: 13,30; 16; 18,15; 20,30. GLORIA
— 9; 11; 13; 15,30; 17,30: 19,30, GRA
DINA TITAN — 20.30.

• Zidul: DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• S-a tnttmplat tn anii 20: CEN
TRAL — 9,15; 11.30; 13,45; 16;
18,15; 20,30,
• Răscumpărarea: EXCELSIOR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MO
DERN — 9; 11; 13,15; 15,45; 18; 20, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
16; 20.
• Cu mlinlle curate: LUMINA — 
9; 11.15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Lumea animalelor — 9,30, Albă 
ca zăpada și cei șapte pitici — 11,30, 
Sărutări furate — 14,15, El Dorado 
— 16,15, Nouă zile dintr-un an — 
18,30; 20,30: CINEMATECA (sala 
Union).
• Conversația: EFORIE — 8,45; 11;

ficat la fiecare pas : „Japonezul de 
rînd simte în România o țară foarte 
apropiată, iubește peisajul natural si 
uman descris în literatura română 
și tocmai de aceea el dorește cit mai 
multe informații despre țara dv., do
rință căreia noi căutăm să-i răspun
dem cît mai bine".

Cunoscător al folclorului românesc, 
de care se simte tot mai apropiat- 
Iuri Alexeevici Kojevnikov (U.R.S.S.)

tinsul nostru interlocutor ne-a vor
bit, de asemenea, despre pasiunea sa 
pentru sculptura, pictura și grafica 
românească, „pentru acest București 
nedezmințit pe care, desigur, l-am 
văzut de fiecare dată în cele 10—11 
călătorii pe care le-am făcut 
România, dar parcă niciodată 
de frumos ca acum".

Domokos Ianos, directorul editurii 
„Europa" din R. P. Ungară, ne-a vor-

in 
atit

/

Prețuire umanismului
culturii românești

a răspuns solicitării noastre începînd 
cu o urare: „Ca traducător, nupotde- 
cît să felicit cititorul român care are 
la îndemînă o literatură atit de fru
moasă și de interesantă și să-i urez 
ca această zestre fără pereche să spo
rească neîncetat. Am tradus cu deo
sebită încîntare «Hanul Ancutei» de 
Sadoveanu și «Ce mult te-am iubit» 
de Zaharia Stancu, iar mai recent am 
tălmăcit, pentru cititorul de limbă 
rusă, din poeziile lui Bacovia și Bla- 
ga, publicate la Moscova în culegerea 
«Poeți români din anii ’20—’30». îm
preună cu prietenul meu Kiril Ko- 
valgi am scos, de asemenea, cartea 
«Poeți români contemporani»". Pa
siunii sale pentru poezia românească, 
oaspetele a ținut să-i adauge pe cea 
pentru „romanul istoric, strîns legat 
întotdeauna de problema unității na
ționale a românilor. De altfel, istoria 
ți limba sînt baza tradiției de viață, 
de gîndire ți de cultură a oricărui 
popor și tocmai de aceea ele cer să 
fie permanent cultivate". Dis

bit despre importanța deosebită a co
locviului de la București care, apelînd 
la o formulă organizatorică ce îmbi
nă utilul cu plăcutul, înnoiește cu
noștințele despre literatura română 
a specialiștilor străini și, în același 
timp, dă un nou impuls relațiilor de 
colaborare editorială. „Datorită bu
nelor relații de colaborare statorni
cite între editurile maghiare și cele 
românești, cum sînt «Dacia», «Alba
tros», «Ion Creangă». «Kriterion», li
teratura română se bucură de o foar
te bună cunoaștere și prețuire în rîn- 
durile cititorilor maghiari. Numai în 
editura noastră au apărut, în ulti
mele decenii, peste 320 titluri de be
letristică. Nu știu dacă un alt scriitor 
străin are atit de multe pagini tra
duse in maghiară cum are Sadovea- 
nu. Știu in schimb că și în România, 
grație aceleiași colaborări, literatura 
maghiară este bine cunoscută, ceea ce 
contribuie la o mai bună cunoaștere 
între popoarele noastre, la strîngerea

legăturilor reciproce de respect, prie
tenie și solidaritate internaționalistă". 
Colocviul a prilejuit observații pă
trunzătoare despre 
diției și inovației 
lor organică și, pe 
despre sentimentul 
te care îi animă __ ,_____  ..
scriitorii clasici, moderni și contem
porani ai României. In această per
spectivă, profesorul Gerard de Rid
der din Amsterdam, decanul de vîr- 
stă (79 ani) al participanților la co
locviu, ne-a vorbit mai întîi despre 
forța impresionantă de sugestie și de 
concentrare a tuturor resurselor 
umane de sensibilitate și de cugetare, 
proprii poeziei eminesciene : „Consi
der că cea mai mare realizare a vieții 
mele este colaborarea la «Marea enci
clopedie olandeză» în domeniul limbii 
și literaturii române, a cărei cunoaș
tere mă preocupă de vreo 60 de ani, 
și îndeosebi traducerea poeziilor ce
lui mai mare poet român : Mihai 
Eminescu. Ocupindu-mă intens cu 
documentarea în acest domeniu, am 
avut posibilitatea să cunosc similitu
dinile dintre limba română și cele
lalte limbi romanice, cum și bogăția, 
diversitatea, dar și organicitatea spe
cifică a culturii române. Lucrările 
colocviului mi-au aprofundat aceas
tă cunoaștere, fiindu-mi foarte utile 
chiar pentru activitatea imediată, 
căci, după înapoierea în țară, voi lu
cra la ' 
lor și 
spre a 
«Marii 
în alte 
același 
găduie 
nata dumneavoastră țară".

O dorință frecvent exprimată, la 
Casa scriitorilor „Mihail Sadovea
nu", care a găzduit colocviul. Acolo 
sau oriunde îi întîlnești pe cei care 
au cunoscut ceva din firea, gîndu- 
rile, arta și tara românilor.’

dialectica tra
in dezvoltarea 

această bază, 
de continuita- 
deopotrivă pe

roagă 
ajute 

rămas 
— de 

1955.

redactarea biografiilor poeți- 
prozatorilor români moderni 
fi publicate în noua ediție a 
enciclopedii olandeze». Ca ți 
rînduri, plec din România cu 
regret că treburile nu-mi în
să rămîn mai mult în minu-

Mihai IORDANESCU

din

13,30; 16; 18,30; 21, GRĂDINA CA
PITOL — 20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii: DOINA — 9,30; 11,45.
• Patima: DOINA — 13.15; 15,30; 
17,45; 20.
• Prima pagină: BUZEȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• O zi de neuitat: BUCEGI — 16;
18.15. la grădină — 20,30. DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Culise: UNIREA — 16; 18,15;
20,30, la grădină — 20,30.
• Prietenii mei, elefanții : ARTA
— 13: 16.15; 19.30, LIRA — 12.30; 16;
19.15.
• Mușchetarul român: TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18;
20.15.

• Mere roșii: FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
• Fratele meu are un frate formi
dabil : GIULEȘTI — 15,30; 18: 20,15, 
PROGRESUL — 15,30; 17.45; 20.
• Cel alb, cel galben, cel negru: 
COTROCENI — 10; 12,30; 15: 17,30; 
20.
• Dincolo de pod: CRlNGAȘI — 
17.
• Cercul magie: PACEA i— 15,45; 
18; 20,15.
• Marile speranțe: CASA FILMU
LUI — 10; 12,30; 15: 17.30: 20, MIO
RIȚA — I; 11,45; 14,30; 17,15; 20, 
FLAMURA — 11,15; 15; 17,30; 20.
• Invincibilul Luke: FLAMURA 
— 9.

• Am avut 32 de nume: RAHOVA 
— 16: 18; 20.
• întoarcerea Iul Magellan : COS
MOS — 15,30: 18; 20,15.
• Doctor Judym: MOȘILOR — 
15,30; 18, la grădină — 20,30.
• Zorro: POPULAR — 15,30; 19.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare): Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică): tm- 
blinzirea scorpiei — 20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra” (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu): Ferma — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Studio) : Carambol (premieră) — 
20.
• Teatrul Giulești (la Parcul He
răstrău) : Paharul cu apă — 20.
• Teatrul Mic (la Rotonda scrii
torilor din parcul Cișmlgiu) : 
Spectacol de sunet și lumină „Sint 
suflet in sufletul neamului meu" 
— 20,30.
• Teatrul Țăndărică (sala Acade
miei) : De ce a furat smeui min
gea 7 — 10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română” : Frumoasă ești, mindră 
tară — 18,30.

I 
I
I
I 
I
I
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Primiri la primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovară
șul Manea Mănescu, a primit, marți 
dimineața, pe S.A. Skacikov, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Relații Economice Externe al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., care a 
efectuat o vizită în țara noastră în 
fruntea unei delegații guvernamen
tale.

în cursul întrevederii a fost’ evi
dențiată evoluția pozitivă a relațiilor 
de colaborare și cooperare dintre ță
rile noastre, în spiritul înțelegerilor 
convenite cu prilejul lntîlnirilor și 
convorbirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste România, și 
tovarășul Leonid Brejnev, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice. Au fost analizate, totodată, 
acțiuni ce vor fi întreprinse de am
bele părți pentru extinderea în con
tinuare a relațiilor economice, a coo
perării în producția 
știință și tehnologie, 
murile construcțiilor 
talurgie, energetică, 
tru amplificarea schimburilor co
merciale dintre România și Uniunea 
Sovietică.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovărășească, 
au luat parte Gheorghe Oprea, vice- 
îrim-ministru al guvernului. IOan 
tvram, ministrul industriei con-

industrială, în 
îndeosebi în ra
de mașini, me- 
precum și pen- 

schimburilor

Sosirea ministrului afacerilor externe Cronica zilei
structiilor de mașini, șl Ion St. Ion, 
secretarul Consiliului de Miniștri.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul 
București.

Uniunii Sovietice la

★
Primul ministru al guvernului. 

Manea Mănescu. a primit, de ase
menea, în cursul zilei de marți de
legația Asociației italo-române pen
tru relații culturale „Vasile Alecsan- 
dri“ din Torino, condusă de Franco 
Mollo, președintele asociației, mem
bru asesor al Biroului Partidului 
Socialist Italian din Piemont, care a 
vizitat tara noastră la invitația A- 
sociatiei „România".

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej a fost subliniată 
evoluția favorabilă a relațiilor romfi- 
no-italiene, relații care se dezvoltă 
în spiritul acordurilor și înțelegeri
lor convenite intre cele două țări.

S-a evidențiat, de asemenea, fap
tul că raporturile cultural-științifice 
și de presă dintre cele două țări cu
nosc o permanentă diversificare. 
Schimbul de vederi a reliefat noi 
posibilități pentru amplificarea în 
continuare a acestor legături în fo
losul ambelor popoare, al cauzei pă
cii și colaborării internaționale.

La primire, desfășurată într-o at
mosferă cordială, prietenească, au 
luat parte Ion St. Ion, secretarul 
Consiliului de Miniștri. loan Jinga, 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, și Virgil Cân- 
dea. secretar al Asociației „Româ
nia".

Delegația guvernamentală sovietică

a părăsit
Delegația guvernamentală sovleti- 

■ă. condusă de S. A. Skacikov. pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
“lății Economice Externe al Consi- 

ui de Miniștri al U.R.S.S.. care a 
it o vizită în țara noastră, a pără- 
marți la amiază Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otopeni.

Capitala
oaspeții au fost salutați de loan 
Avram, ministrul industriei construc
țiilor de mașini, de alte persoane ofi
ciale.

A fost prezent V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Conferință de presă cu prilejul celei de-a 32-a

ediții a Tirgului internațional de la Plovdiv
Cu prilejul celei de-a 32-a ediții a 

Tirgului internațional de la Plovdiv, 
ambasadorul Republicii Populare 
Bulgaria la București. Ivan Abagiev, 
a organizat, marți, o conferință de 
presă.

Cu această ocazie s-a arătat, între 
altele, că la actuala ediție a acestei 
manifestări și-au anunțat participa
rea un mare număr de firme din 35 
de țări, printre care și România. A 
fost subliniat că Acordul de lungă 
durată dintre Bulgaria și România 
prevede pentru perioada actualului 
cincinal dublarea schimburilor co
merciale față de perioada 1971—1975, 
că mașinile și utilajele vor deține

circa 60 la sută din totalul livrărilor. 
S-a exprimat, totodată, convingerea 
că prezenta țării noastre la ediția 
din acest an a tîrgului va contribui 
la extinderea schimburilor economi
ce româno-bulgare.

Oferta României, prezentată prin 
intermediul a 18 întreprinderi de co
merț exterior, cuprinde o varietate 
de produse, printre care mașini-u- 
nelte, tractoare, utilaj agricol și pe
trolier, autobasculante, autoturisme 
de oraș și de teren, locomotive, ex
cavatoare, produse chimice, țesături, 
covoare, tricotaje, confecții, articole 
de uz casnic.

(Agerpres)

al Republicii Cipru, loannis Christophides
Marți după-amiază a sosit în Capi

tală ministrul afacerilor externe al 
Republicii Cipru, loannis Christophi- 
das, împreună cu soția, care, la invi
tația ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
George Macovescu. face o vizită ofi
cială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,'

oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, Cu soția, Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion M. Anghel, însărcinatul cu 
afaceri a.i. al României la Nicosia, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Nicos Kranidiotis. 
ambasadorul Ciprului in tara noastră. 

(Agerpres)

Marți a S06it la București, intr-o 
vizită oficială de lucru, directorul 
general adjunct al Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), Bert Lindstrom.

Oaspetele a fost lntimpinat la aero
port de funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe. Au fost 
prezenți reprezentantul P.N.U.D. în 
România și șefi ai unor instituții in
ternaționale reprezentate la Bucu
rești.

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
B Prim-secretar

al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Ungare 
un cordial 
progres și

Sosirea unei delegații parlamentare
din Brazilia

sosit în Capitală oMarți seara a
delegație a Camerei Deputaților din 
Congresul Național al Braziliei, con
dusă de Joachim Coutinho, președin
tele Comisiei de relații externe a 
Camerei Deputaților, care, la invita
ția Comisiei pentru politică externă 
și cooperarea economică internațio
nală a Marii Adunări Naționale, face 
o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Luiz Fer
nando. membru titular în Comisia 
de relații externe a Camerei De
putaților. Henrique Cordova, membru 
titular in Comisia constituțională și de 
justiție, membru supleant în Comisia 
pentru dezvoltarea regiunii sud. 
Padre Nobre. membru titular al Co
misiei de relații externe, vicepre-

ședințe al partidului de opoziție 
Mișcarea democratică braziliană, și 
Paulino Cicero, membru titular al 
Comisiei de mine și energie, membru 
supleant al Comisiei pentru dezvol
tarea bazinului Sao Franncisco.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Corneliu 
Mănescu, președintele Comisiei pen
tru politică externă și cooperarea 
economică internațională a Marii A- 
dunări Naționale, Horia Tatu și Iu- 
liu Fejes. membri ai comisiei.

A fost de față Carlos NorbertO de 
Oliviera Pares. însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Braziliei la Bucu
rești.

★
Ansamblul national de cîntece și 

dansuri populare din Iordania a pre
zentat marți, pe scena Casei de cul
tură a studenților din Capitală, ulti
mul spectacol din cadrul turneului 
întreprins in țara noastră la invitația 
Consiliului Culturii și Educației So
cialiste.

Timp de o săptămină. solii artei 
populare interpretative iordaniene au 
mai susținut spectacole în orașele 
Slatina. Rimnicu-Vilcea. Pitești și 
Brăila. Publicul nostru spectator a 
avut prilejul de a admira frumuse
țea dansurilor și creațiilor muzicale 
populare specifice din această țară, 
originalitatea costumelor naționale 
iordaniene. Turneul se înscrie în con
textul bunelor relații de colaborare 
culturală existente între România și 
Iordania.

Tovarășului PĂLL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare
Survolînd teritoriul țării dumneavoastră, doresc să vă adresez 

salut tovărășesc și calde urări de sănătate și fericire, de 
prosperitate pentru poporul Ungariei prietene.

Folosesc acest prilej pentru a ura o bună colaborare între Partidul 
Comunist Român și Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, intre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Ungară, în interesul celor două 
popoare, *1 cauzei generale a socialismului, a păcii și colaborării interna
ționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general

al Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste Cehoslovace, 
adresez un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate 
fericire. Urez Partidului Comunist din Cehoslovacia și întregului popor
Cehoslovaciei prietene noi și mari realizări pe calea edificării socialismului, 
a dezvoltării economico-sociale a patriei, precum și în lupta pentru 
colaborare și pace pe continentul nostru și în întreaga lume.

vi 
ți 
al

(Agerpres)

A apdrut volumul 
CĂTRE O NOUA ORDINE 

INTERNAȚIONALA 
Editura politică

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Români 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Succese internaționale

ale soliștilor români
Măiestria interpretativă a unor ar

tiști români participant! la recente 
confruntări muzicale internaționale a 
fost răsplătită cu frumoase distincții. 
Una dintre manifestările de acest 
gen. încheiată zilele acestea, la care 
și-au dat intîlnire reprezentanți a 29 
de țări ale lumii, a fost Concursul 
de tineri cîntăreți de operă de la 
Sofia. Premiul I al concursului a fost 
decernat lui Gherman Emil, solist al 
Operei de stat din CIuj-Napoca. iar 
premiul III. pentru interpretare fe
minină. a revenit studentei Circa Co
rina. de Ia conservatorul „Gheorghe 
Dima" din același oraș. Juriul ă con
ferit, de asemenea, pianistei românce 
Doina Micu. de la conservatorul „Ci- 
prian Porumbescu" din Capitală, pre
miul pentru cel mai bun acompania
ment.

Succese deosebite — numeroase 
premii și mențiuni — au fost obținu
te recent de interpret! români și la alte 
manifestări muzicale cu participare 
internațională: „Primăvara la ,Pra- 
ga“, concursul „J. S. Bach“ de la 
Leipzig, Concursul pentru 
mente de suflat de la Markneukir
chen — R.D.G. ș.a.

instru-
(Agerpres)

La întreprinderea de utilaj chimic din Ploiești De la A D A S

ACȚIUNI PENTRU REDUCEREA
IMPORTULUI

Preocuparea pentru reducerea 
Importurilor de mașini-unelte. de 
utilaje și materii prime are la în
treprinderea de utilaj chimic din 
Ploiești un caracter permanent. Cu 
firească încredere în forțele proprii
— de creație, proiectare și realizare
— colectivul de muncitori, ingineri 
șl tehnicieni a hotărît să realizeze 
prin autoutilare 
care 
cum

| tului de partid, tovarășul Stefan 
Nan, o contribuție de seamă în a-

pînă acum 
ne spunea

o serie de produse, 
se importau. După 
secretarul comite-

o contribuție de seamă în a-

ceastă amplă acțiune tehnică o au 
inginerul Vasile Iacobescu și tehni
cianul Alexandru Pătrașcu. care „ii 
însuflețesc permanent pe oameni 
cu fapta, nu cu vorba, dîndu-Ie în
credere în finalizarea lucrărilor în
cepute". De asemenea, este de re
marcat și contribuția ing. Dumitru 
Magda, care a preluat asimilarea 
unor dispozitive care pînă acum se 
importau. In total, anul acesta se 
vor economisi 
lei valută. (C.

circa două milioane 
Căprarul.

La tragerea de amortizare a asi
gurărilor de viață pentru luna iunie 
1976 au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

1) T.O.R. ; 2) U.C.B. ; 3) K.J.V. ; 
4) B.W.Y. ; 5) B.T.Z. ; 6) K.G.G. ; 7) 
X.Q.P. ; 8) I.U.Y.

La tragerea de amortizare specială 
a asigurărilor de viață au ieșit urmă
toarele cinci combinații de litere :

1) Y.V.F. ; 2) T.S.R. ; 3) V.I.L. ; 
4) A.S.I. ; 5) H.P.L.

Toți asigurații cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din acaste com
binații de litere Înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unități
lor ADAS pentru a li se stabili drep
turile cuvenite.

Pentru a participa și la următoa
rele trageri lunare de amortizare 
este necesar ca asigurații să achite 
primele de asigurare la termenele 
stabilite.

LA I.U.P.S BOTOȘANI
LOTO

Numerele extrase la tragerea 
cepțională din 29 iunie 1976.

FAZA I :

ex-

Calitatea un etalon al producției

PE SCURT DIN
CORESPONDENȚII „SCÎNTEII"

IAȘI. Oamenii muncii din Județul 
Iași, în frunte cu deputății lor, parti
cipă intens la acțiunile de înfrumu
sețare și bună gospodărire a loca
lităților. De la începutul anului și 
pînă în prezent s-au construit, nu
mai în municipiul Iași, străzi noi și 
trotuare pe aproape 6 000 mp, s-au 
reparat altele in suprafață de 45 000 
mp. s-au extins șl reamenajat spa
tii și zone verzi în suprafață de 113 
hectare, s-au construit baze sportive 
si locuri de joacă pentru copii pe 
57 400 mp, s-au plantat 500 000 arbori 
și arbuști ornamentali. (M. Corcaci).

DÎMBOVIȚA. în primul semestru 
al anului, în municipiul Tirgoviște 
au fost date în folosință noi obiec
tive social-culturale. în microraionul 
6. situat in apropierea platformei in
dustriale. au fost puse la dispozi
ția cetățenilor o piață agroalimenta- 
ră cu o suprafață de 2 600 mp și un 
complex comercial. în aceeași zonă 
vor fi deschise in aceste zile alte 
unități comerciale specializate în des
facerea confecțiilor, articolelor elec
tronice și electrotehnice. Două cămi
ne pentru nefamiliști cu o capaci
tate de 600 de locuri au fost date 
in folosință pe lingă întreprinderile 
„Romlux" și de transporturi auto. O 
creșă și o grădiniță cu 240 de locuri 
se înscriu printre cele dintîi dotări 
social-culturale aie celui mai nou car
tier al orașului — microraionul 4. 
(Al. Dumitrache).

VRANCEA. In municipiul Focșani 
s-a organizat o expoziție a ateliere- 
lor-școală din județ, oglindă a reali
zărilor obținute în activitatea de in
struire productivă desfășurată in

TARA
TRANSMIT:

Alimentația publică

anul de învățămînt 1975—1976. Sînt 
prezentate circa 1 500 de obiecte, de 
la unele mașini și unelte pînă la 
articole de artizanat. O mare parte 
din produsele prezentate au fost in
cluse in planul de producție al în
treprinderilor din județ. Preocuparea 
pentru autodotarea unităților de in- 
vățămint este ilustrată de prezenta 
in expoziție a materialului didactic 
pentru laboratoare și cabinete, a u- 
nor piese de mobilier. (Dan Drăgu- 
lescu).

BRAȘOV. In frumoasa zonă denu
mită și „Poiana soarelui" din mar
ginea de sud-est a Brașovului s-a 
deschis un sat de vacanță pentru 
școlarii municipiului. Satul dispune 
de 5 pavilioane, un bloc alimentar, 
copertine pentru locuri de joacă, o 
bază sportivă cu terenuri de fotbal, 
volei, tenis etc. Sub directa îndru
mare a cadrelor didactice de specia
litate, elevii vor desfășura aici o bo
gată activitate de tabără, precum și 
diverse acțiuni 
— concursuri 
vizitarea unor : 
lae Mocanu).

i instructiv-educative 
de recitări, excursii, 
zone turistice. (Nico-

Nu există stradă dinBOTOȘANI, 
localitatea Ripiceni, județul Botoșani, 
pe care să nu se 
construcție. Odată 
anul trecut a 327 
nînd cooperatorilor 
comună, odată cu 
drumuri și extinderea rețelelor de apă 
și canalizare s-a continuat sistema
tizarea localității. Alte 75 de locuin
țe, din care multe cu etaj, se constru
iesc în prezent de către echipe spe
cializate. în acest an vor mai fi data 
în folosință o brutărie, o baie comu-

afle o clădire în 
cu înălțarea în 
case noi. aparți- 
și angajatllor din 
modernizarea de

Un deceniu de foc continuu
29 iunie 1976. Platforma oțelăriei 

de la întreprinderea de mașini grele 
din București. E ora cînd schimbul 
doi predă ștafeta. Ajuns in fața cup
torului nr. 1. maistrul Dumitru Dă- 
nescu se apropie cu emoție de co
legul său Ion Cozac și-i strînge cu 
căldură mina. „Totul e în ordine — 
ar vrea să spună cel din urmă. Am 
pregătit șarja pînă la cele mal mici 
amănunte în noaptea asta n-b să 
aveți nici 0 problemă". Dar n-o spu
ne. își dă seama că ar fi de prisos, 
îi răspunde colegului cu aceeași cal
dă strîngere de mină, dar parcă nu-i 
vine 
nici 
său.

In
el, împreună 
Munteanu și șeful 
Bojin 
tone de oțel, marcînd astfel intrarea
în circuitul productiv a celui dintîi

să plece de la cuptor. Nici lui, 
celorlalți oțelari din schimbul

noaptea aceasta, acum 10 ani, 
cu maistrul Nicolae 

de brigadă Ion 
elaborau șarja nr. 1 de 50

obiectiv din cadrul marii uzine bucu- 
reștene ridicate pe cîmpia Berceni- 
lor. Era pe atunci cea mai mare 
șarjă de oțel electric elaborată în 
tară. Autorii ei numeau însă această 
performanță mult mai simplu și 
măi exact totodată. Lor le plăcea să 
spună doar că și aici, la Berceni, s-a 
aprins focul continuu. Și iată-i acum, 
în clipa Cînd oțelăria împlinește 10 
ani. La același cuptor, a început 
acum elaborarea șarjei nr. 19450. Dar. 
de fapt, de la prima șarjă și pină la 
aceasta drumul este mult mai țung și 
mâi bogat în succese : 160 mărci de 
oteluri asimilate, turnarea în vid, 
realizarea unor lingouri de pînă la 
140 tone. Iar acestea nu sînt decît 
citeva din argumentele „grele" pentru 
care acum, la Împlinirea primului lor 
deceniu de foc continuu, oțelarilor 
din Berceni li se cuvin cele mai cal
de felicitări (Dumitru Tîrcob).

nală. o creșă și o grădiniță. (Euflm 
Nazarie).

SATU-MARE. Cincinalul 1976—1980 
reprezintă o etapă importantă in rea
lizarea programului de îmbunătățiri 
funciare pe teritoriul județului Satu- 
Mare. Un volum însemnat de îndi
guiri, de supraînălțări de diguri pre
cum și de desecări se efectuează în 
prezent în zona vechiului canal Ho- 
morod. lucrări in urma cărora în raza 
localităților Ambud, Petin. Hrip, Viile 
Sâtu-Mare. Mădăraș, Ardud vor fi 
protejate împotriva apelor și excesu
lui de umiditate peste 130 000 hec
tare. Pe teritoriul unor localități din 
Oaș — Negrești. Bicsad, Gherța Mică. 
Gherța Mare — se efectuează lucră
rile pregătitoare în vederea punerii in 
funcțiune. în anul viitor, a unui sis
tem de combatere a eroziunii solului 
pe o suprafață de 6 600 ha. (Octav 
Grumeza).

MARAMUREȘ. Pe locul unei vechi 
saline de la Coștiui, județul Mara
mureș, din inițiativa 
popular comunal Roita 
amenajat, prin munca 
trioțică a cetățenilor, o 
ment și de tratamente 
cu băi sărate. Baza este 
un bazin betonat, cu o suprafață de 
120 mp. cabine, garderobe, vane pen
tru băi calde, instalații de apă pota
bilă și încălzire, dusuri. (Gh. Susa).

consiliului 
de Sus s-a 
voluntar-pa- 

bază de agre- 
reumatismale 

dotată cu

MEHEDINȚI. Pe bună dreptate, lo
cuitorii comunei Bălăcită se mîndresc 
cu faptul Că obiectivele social-cultu- 
rale înălțate în ultimii ani, ca și cele 
car® se află în construcție, au contu
rat in mare parte noul centru civic 
prevăzut în schița de sistematizare. 
Nu de mult, s-a dat în folosință aici 
un modern local de școală cu labora
toarele și atelierele necesare. De cu- 
rînd, s-au terminat lucrările 
noul dispensar uman dotat cu 
tura necesară. La aceste două 
tive s-au efectuat prin muncă
tar-patriotică lucrări în valoare 
sute de mii de lei. (Virgil Tătaru).

și la 
apara- 
obiec- 
volun- 

de

locale 
vară 

jude- 
natu-

BIHOR. Prin grija organelor 
de partid și de stat, tabăra de 
pentru elevi din orașul Nucet, 
țul Bihor, situată într-un cadru
ral de o rară frumusețe, la poalele 
Apusenilor, și-a deschis porțile. De 
data aceasta însă, beheficiarii sînt 
preșcolari. (Dumitru Gâță).

VASLUI. Din inițiativa Inspectora
tului școlar al județului, la clubul 
tineretului din Vaslui a fost organi
zată expoziția realizărilor obținute de 
elevii școlilor din județ in atelierele 
școlare. „Expo-școala ’76“ reunește o 
gamă largă de obiecte, de la artiza
nat pînă la lucrări de mecanică și 
electronică. (Crăciun Lăluci).

întreprinderea de u- 
tilaje și piese de 
schimb Botoșani co
laborează cu numeroa
se unități industriale 
din ramura construc
țiilor de mașini și in
dustria textilă, din în
treaga tară, cărora le 
livrează piese de 
schimb si diverse u- 
tilaje.

Ca urmare a unei 
preocupări constante 
din partea colectivului 
de aici. în direcția 
promovării progresului 
tehnic, organizării su
perioare a producție! 
și perfecționării pregă
tirii profesionale a an- 
gajaților. a sporit sim
țitor și calitatea pro
duselor. „Practic, la 
noi nu se poate vorbi, 
în momentul de față, 
de refuzuri de calita
te — ne spune ingi
nerul Vasile Stănescu, 
directorul întreprinde-

rii. Ba mal mult chiar, 
am primit aprecieri 
mulțumitoare asupra 
producției noastre de 
la diverși parteneri 
din București. Cîmpi- 
na. Ploiești".

La un asemenea re
zultat firesc s-a ajuns 
după însemnate cău
tări șî eforturi. Din 
totalul celor 2 700 de 
repere 
produce 
rea, 90 la sută sînt 
piese turnate din fon
tă si aliaje neferoase, 
fapt care a necesitat 
o minuțioasă punere 
la punct a proceselor 
tehnologice de la 
turnătorie. La asimila
rea reperelor noi s-a 
introdus faza de omo
logare și controlul 
terfazic, s-a extins 
xecuția formelor 
coji de bachelită. 
consecință, a 
nu numai

pe care le 
întreprinde-

in-
e- 
în 
în

crescut 
calitatea

pieselor turnate, dar 
și a celor 15 tipuri de 
utilaje produse în în
treprindere (mașinile 
de țesut automat, me
canismele de acționat 
fire ș.a.).

Un capitol important 
în activitatea între
prinderii îl constituie 
colaborarea cu unități
le învecinate din zona 
industrială a munici
piului Botoșani, cărora 
le sînt destinate circa 
20 la sută din volumul 
total al producției. 
I.U.P.S. Botoșani exe
cută 
piese 
liaje 
bronz 
trocontact".
de serie turnate din 
fontă pentru I.M.A.I.A., 
precum și o serie de 
utilaje pentru șan
tierele de construcție. 
(E. Nazarie. corespon
dentul „Scînteii").

CÎȘTI-

EXTRAGEREA I : 1 47 50 4 15 54
45 35 38 51 40 78

EXTRAGEREA a Il-a : 24 86 19 23
9 12 32 20 39 69 16 11

FAZA a Il-a :
EXTRAGEREA a IlI-a : 58 11 73

24 51 28
EXTRAGEREA a IV-a : 19 31 64

43 83 78
EXTRAGEREA a V-a : 34 70 36

66 3 9
FOND GENERAL DE

GURI : 809 481 lei.

vremea
de
a-

necesarul 
turnate din 
de aluminiu și 

pentru „Elec- 
piesele

Timpul probabil pentru 1, 2, 3 iulie. 
In țară : Vremea în general frumoasă. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi izo
late, însoțite de descărcări electrice, mai 
ales după-amiază, îndeosebi în regiunile 
de deal șl de munte, vîntul va sufla 
moderat, cu Intensificări de scurtă du
rată la începutul intervalului. Tempera
tura va scădea ușor la începutul inter
valului. Minimele vor ti cuprinse intre 
10 și 10 grade. Izolat mal coborîte în 
estul Transilvaniei. Iar maximele între 
24 și 30, local mai ridicate în sud. în 
București : Vreme in general frumoasă. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată, la începutul intervalului. 
Temperatura ușor variabilă.

in sezonul estival
Alimentația publică din Bacău 

întimpină turiștii din acest sezon 
cu destule noutăți. Directorul între
prinderii de alimentație publică, 
Emillan Rusu, ne-a informat că 
pe principalele trasee turistice, ca 
și in zona centrală a orașului Ba
cău au fost înființate zece noi uni
tăți — restaurant cu autoservire, 
cofetării și patiserii. De asemenea, 
peste 80 la sută din unitățile exis
tente au fost modernizate și repro
filate.
care 
doar
— au 
cu caracter culinar, care pun la dis
poziția consumatorilor un sortiment 
bogat de semipreparate și pro
duse de bucătărie. S-a urmărit 
ca în fiecare cartier al orașului să 
existe unități specializate în desfa
cerea produselor de tip Gospodina, 
cofetării și patiserii. De curind, au 
fost date în funcțiune unități noi în 
cartierele Mllcov, Cremenea, Nufărul 
și Cornișa-Bistriței. La restaurante
le Orizont. Parcul trandafirilor, la 
noul complex din cartierul Milcov, 
ca și in alte zone ale orașului s-au 
amenajat grădini de vară. In ace
lași timp, conducerea întreprinderii 
băcăuane de alimentație publică este 
preocupată să ofere consumatorilor 
sortimente culinare intr-o gamă tot 
mai variată, de bună calitate și in 
condiții de igienă ireproșabile. Mai 
mult de jumătate din sortimen
tele de preparate culinare sînt reali
zate din producția proprie a între
prinderii, fapt pentru care unitatea 
băcăuană a primit de două ori con
secutiv diploma de evidențiată pe 
ramură. Tot în vederea actualului 
sezon turistic, întreprinderea din 
Bacău a înființat peste 50 de puncte 
de desfacere stradală a produselor 
de patiserie, cofetărie și răcoritoare. 
Ele au fost amplasate îndeosebi pe 
arterele principale ale orașului și 
in preajma zonelor de agrement de 
pe malul Bistriței, ștrandul tinere
tului și parcul Letea. (Gh. Baltă).

Bufete și restaurante — 
pină de curind vindeau 
băuturi alcoolice și țigări 
fost transformate în unități

De la C. E. C.
Casa de Economii și Consem- 

națiuni face cunoscut celor in
teresați că unitățile C.E.C. din 
întreaga tară primesc pînă 
miercuri 30 iunie a.c. inclusiv 
(depuneri pe librete de economii 
pentru turism, în vederea parti
cipării la tragerea la sorți pen
tru trim. III. 1976.

La această tragere la sorți se 
vor acorda in afara obișnuitelor 
excursii în. străinătate și a cîș- 
tigurilor în bani, pentru organi
zarea de excursii individuale, și 
ciștiguri constînd în bilete pen
tru odihnă 
durată de 
Herculane,

Si tratament, cu o 
18 zile, in stațiunile 
Sovata ți Mangalia.

O SPORT e SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT

FOTBAL : Astă-seară,
Astăzi, cu începere de la ora 19.00, 

pe stadionul „23 August" din Capitală 
se va desfășura finala „Cupei Româ
niei" în care se întîlnesc campioană 
tării. Steaua, și divizionara B — C.S.U. 
Galați, revelația acestei competiții. 
Stațiile noastre de radio vor transmi
te in întregime, cu începere de la ora

finala „Cupei României"
19.00, pe programul 1. desfășurarea 
jocului.

In deschiderea finalei „Cupei 
României”, de la ora 17.00 amatorii 
de fotbal vor putea urmări meciul 
final al campionatului de juniori e- 
diția 1975—1976. în care își vor dispu
ta titlu) national echipele Steaua și 
S.C, Bacău.

TENIS : Turneul de la Wimbledon
Turneul international de tenis de 

la Wimbledon, intrat în cea de-a 
doua săptămină. a programat marți 
sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați. O mare surpriză s-a 
produs prin eliminarea favoritului 
principal, americanul Jimmy Connors 
(învins cu 6—4, 6—2, 8—6). de că
tre compatriotul său Roscoe Tanner. 
In celelalte partide, rezultate norma
le : campionul român Ilie Năstase

l-a întrecut clar, in trei seturi, cu 
6—-4, 6—2, 6—3,
Charlie Pasarell. ________
Ramirez l-a învins cu 4—6, 6—4. 6—2, 
6—4 pe Vitas Gerulaitis (S.U.A.), iar 
suedezul Bjorn Borg l-a eliminat cu 
6—3, 6—0, 6—2 pe argentineanUl
Guillermo Vilas.

Joi, în semifinale, NăStase ÎI vă în- 
tîlni pe Ramirez, in timp ce Tanner 
va juca împotriva lui Borg.

pe portoricanul 
mexicanul Râul

HANDBAL : Al doilea meci România-Polonia
La Palatul sporturilor și culturii 

va avea loc astăzi, de la ora 18.00, 
al doilea meci amical dintre echipele 
feminine ale României și Poloniei. 
In primul joc, disputat acum două 
zile la Ploiești, jucătoarele noastre

au obținut victoria cu scorul de 
28—14. In continuare, spectatorii vor 
putea urmări, cu incepere de la ora 
19.00. o Interesantă partidă masculi
nă intre două formații ale lotului o- 
limpic al tării noastre.

Turul ciclist al Iugoslaviei
Etapa a 3-a a Turului ciclist al Iu

goslaviei. disputată pe ruta Zenițâ— 
Vlasici (60 km), a revenit la sprint 
rutierului sovietic Serghei Morozov, 
cronometrat cu timpul de lh 47’09”. 
în același timp cu învingătorul, pe 
locul 4 a sosit 
cea Romașcanu 
Travnik—Novi Travnik (46 km) 
mul a trecut linia de sosire danezul 
Skibi, înregistrat cu timpul de lh 
00’15”. Nicolae Savu, din echipa Ro-

timpul de lh 47’09”.
Ciclistul român Mir- 

în etapa a 4-a — 
pri-

mâniei, s-a clasat pe locul 5. Am
bele etape s-au 
zilei de marți.

In clasamentul 
Morozov, urmat 
Primul dintre cicliștii români, 
cea Romașcanu. ocupă locul 8. 
1’15” față de lider.

Pe echipe conduce U.R.S.S.. urma
tă de Polonia la 20”. Olanda la 3’26”. 
Echipa României se află pe locul 6, 
la 4’57”.

disputat in cursul
general conduce 

de Tihonov la 43”. 
Mir- 

la

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
ATLETISM

în ultima zi a campionatelor de 
atletism ale Franței, desfășurate la 
Lille, Guy Drut a cîștigat proba de 
110 m garduri, cu timpul de 13”54 100 
(în semifinale a fost cronometrat cu 
13”50/100).

Alte rezultate : masculin : arunca
rea Ciocanului : Accambray — 69,86 
m : 200 m : Arame — 20”68T00 : să
ritura cu prăjina : Tracanelli — 5.30 
m ; triplusalt : Lamitie — 16.80 m 
(nou record național).

In cadrul concursului atletic desfă
șurat la Podolsk, în apropiere de Mos
cova, Enp Selik, din orașul Tartu, 
a corectat recordul U.R.S.S. în pro
ba de 5 000 m plat, realizînd ex
celentul timp de 13’17”2/10, la 4”2/10 
de recordul mondial deținut de bel
gianul Emile Puttemans.

După concursurile de selecție de 
Ia Eugene (Oregon) a fost alcătuită 
echipa olimpică de atletism a S.U.A. 
care va participa la J.O. de la Mont
real. în general, va fi prezentată o 
echipă întinerită față de cea care a 
evoluat la Olimpiada de la MUnchen. 
Din rîndurile echipei se remarcă 
sprinterii Harvey Glance (100 m plat) 
și Millard Hampton (200 m plat) — 
ambii in vîrstă de 19 ani. care sînt 
cei mai tineri component!. Selecțio
nata mal cuprinde, printre alții, pe 
Brenda Morehead (100 m plat), o 
tînără în vîrstă de 19 ani. Sheila 
Ingram (400 m plat), de asemenea. în 
etate de 19 ani. Cea mai tînără com
ponentă a echipei feminine este 
Rhonda Brady (100 m garduri) în 
vîrstă de 16 ani.

BOX
La Orșova s-a disputat a doua !n- 

tîlnire internațională de box dintre 
echipele de juniori ale României și 
R. D. Germane. Din nou victoria a

revenit oaspeților cu același scor : 
6—5.

CANOTAJ
Tradiționala regată de canotaj aca

demic de la Nottingham a' fost do
minată de sportivii din R. D. Ger
mană, care au ciștigat 4 probe. în 
proba de schit, victoria a revenit lui 
H. Broschat (R. D. Germană), cu 
7’49”85/100. La 8 plus 1. pe primul loc 
s-a clasat echipajul R. D. Germane 
cu 6’08”98T00.
SĂRITURI DE PE PLATFORMA

Proba de platformă din cadrul con
cursului internațional de sărituri în 
apă de la Bolzano a fost cîștigată de 
cunoscutul campion italian Klaus 
Dibiasi cu 634,41 puncte. Au urmat 
în clasament Dieter Vaskow (R. D. 
Germană) — 614,13 și Armando Gi
ron (Mexic) — 575.85 puncte. In pro
ba feminină de la trambulină a fost 
înregistrată o surpriză. Victoria a re
venit Cristei Kohler (R. D. Germană), 
cu 467.40 puncte, înaintea cunoscutei 
campioane a lumii Ulrika Knape 
(Suedia), care a realizat 457,40 puncte.(Stredia). care a realizat

ȘAH
în turneul interzonal 

Manila, după 12 runde 
unor partide întrerupte 
conduce marele

sah de la 
disputarea 
clasament 
brazilian

de 
și 
în

___  maestru _______ 
Costa Mecking cu 9.5 puncte. Marele 
maestru român Florin Gheorghiu, 
care a remizat partidele cu Mecking 
si Quinteros, se află pe locul 8 eu 
6,5 puncte și o partidă întreruptă.

FOTBAL
De la secretariatul Federației Inter

nationale de fotbal s-a anunțat că 
echipa Cubei a fost desemnată să 
participe la turneul final al Jocu
rilor Olimpice. în locul echipei Uru- 
guayului. După cum se știe, echipa 
Uruguayului s-a retras din compe
tiție.

4
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Sesiunea Adunării Naționale 
a întregului Vietnam 

Dezbateri pe marginea raportului politic 
prezentat de tovarășul Le Duan

HANOI 29 (Agerpres). — în cadrul 
lucrărilor primei sesiuni a Adunării 
Naționale a întregului Vietnam a 
avut loc examinarea în comisii a ra
portului politic prezentat de Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Celor ce Muncesc din Vietnam, în 
fața Adunării Naționale. Participanții 
la, dezbateri au relevat importanța 
raportului, caracterul său de program 
de acțiune pentru întreaga țară în 
noua etapă a revoluției vietnameze'.

Deputății au arătat că pînă la adop
tarea noii constituții a Vietnamului, 
Ia baza organizării și activității statu
lui unificat vietnamez trebuie să stea 
constituția în vigoare în R.D. Viet
nam. Deputății au mai examinat 
propunerile Prezidiului sesiunii pri
vind atribuțiile statului unificat, 
schimbarea denumirii orașului Sai
gon, precum și proiectele de hotărîrl 
ale sesiunii în respectivele pro
bleme.

Marți, lucrările Adunării Raționale 
au fost reluate în ședință plenară. 
Luind cuvîntul, Pham Hung, membru 
al Biroului Politic al C.C. a] Partidu
lui Celor ce Muncesc din Vietnam, 
secretar al Comitetului din Vietna
mul de sud al acestui partid, depu
tat din Saigon — orașul Ho Și Min, 
a exprimat deplina sa adeziune Ia 
raportul politic prezentat de primul 
secretar al Comitetului Central al 
partidului. în continuare, vorbitoAil 
s-a referit la unele sarcini specifice 
ce revin revoluției în sudul Vietna

Adeziunea masivă a poporului algerian 

la „Carta națională" a țării
ALGER 29 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Rezultatele ofi
ciale, definitive, ale referendumului 
asupra „Cartei naționale" — legea 
care călăuzește acțiunile revoluției 
algeriene pe calea edificării socialis
te a tării — arată că 98,50 la sută din 
alegători au votat în favoarea docu
mentului. „reafirmînd astfel, intr-un 
mod magistral, după cum subliniază 
ziarul „El Moudjahid", atașamentul 
lor la socialism", obiectiv fundamen
tal proclamat de „Cartă". La scrutin 
au participat 91,36 la sută din cei 
7 621 227 de cetățeni înscriși pe lis
tele de alegători, ceea ce dovedește 
participarea masivă a poporului la 
referendum.

Comunicînd oficial aceste rezulta
te, ministrul de interne algerian,

Încheierea Conferinței economice 

la nivel înalt din Porto Rico
Agenția U.P.I.: Declarația comuna adoptată nu răspunde 
problemelor specifice cu care sînt confruntate țările occidentale

SAN JUAN 29 (Agerpres). — Con
ferința economică la nivel înalt de 
la San Juan (Porto Rico) s-a înche
iat prin adoptarea unei declarații 
comune.

După cum s-a mai anunțat, la con
ferință — inițiată de președintele 
Gerald Ford — au participat, de a- 
semenea : președintele francez Va- 
lăry Giscard d’Estaing, cancelarul 
vest-german Helmut Schmidt, pre
mierul britanic James Callaghan, 
premierul canadian Pierre Elliott 
Trudeau, premierul japonez Takeo 
Miki și premierul italian Aldo Moro.

Documentul adoptat precizează că 
participanții la conferință „au stabi
lit drept obiectiv asigurarea trecerii 
spre o dezvoltare susținută, reducînd 
în același timp nivelul ridicat al șo
majului și fără să pună în pericol 
lupta împotriva inflației".

In ce privește problemele moneta
re. reprezentanții celor șapte țări 
occidentale au convenit să continue 
și să dezvolte politica elaborată în 
cadrul reuniunii de la Rambouillet

Rezultate deosebit de bune au în
cununat vizita oficială de prietenie 
efectuată în țara noastră, la invita
ția secretarului general al P.C.R., 
președintele republicii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, de secretarul gene
ral al Partidului Baas Arab Socia
list, președintele Republicii Arabe 
Siriene, Hafez Al-Assad, împreună 
cu soția, Anissă Al-Assad. Astfel, 
cea de-a patra întîlnire între cei doi 
președinți a ilustrat, prin întreaga 
sa desfășurare, rodnicia contactelor, 
convorbirilor și consultărilor la nivel 
înalt româno-siriene, care au dobîn- 
dit un caracter sistematic, afirmîn- 
du-se ca un factor important pentru 
promovarea și adîncirea relațiilor de 
prietenie și colaborare strinsă dintre 
partidele și țările noastre, în inte
resul celor două popoare, al cauzei 
păcii și înțelegerii internaționale.

Legăturile prietenești dintre po
poarele român și sirian au vechi ră
dăcini ; cu profundă simpatie au ur
mărit și urmăresc comuniștii, între
gul nostru popor lupta popoarelor a- 
rabe. inclusiv a poporului sirian, pen
tru dobîndirea și consolidarea inde
pendentei și suveranității naționale ; 
România socialistă manifestă profundă 
solidaritate față de eforturile pe care 
Republica Arabă Siriană, alte state a- 
rabe le depun in scopul înfăptuirii de 
transformări sociale progresiste, re
voluționare, în țările lor. Acestea 
sînt premise deosebit de favorabile 
pentru amplificarea relațiilor multi
laterale dintre România și Siria. Un 
cadru fertil pentru dezvoltarea rela
țiilor 11 constituie Declarația solemnă 
comună, semnată de cei doi pre
ședinți in septembrie 1974 la Bucu
rești, care consacră voința celor două 
țări de a dezvolta relațiile lor inter
naționale pe temelia principiilor e- 
galității, independenței și suveranită
ții naționale, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reciproc, 
nerecurgerii la forță și la amenin
țarea cu forța — adică a acelor prin
cipii care asigură afirmarea liberă a 
fiecărei națiuni și colaborarea lor 
pașnică, fructuoasă.

După cum a reieșit pregnant în 
cursul actualului dialog la nivel înalt, 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate, stimă și înțelegere recipro
că, relațiile româno-siriene, clădite pe 
amintitele principii, au cunoscut o e- 
voluție continuu ascendentă.

Un rol determinant în întărirea le
găturilor de prietenie și solidaritate 
dintre popoarele și țările noastre re
vine dezvoltării relațiilor, contactelor 
și schimburilor dintre Partidul Co

mului. El a relevat necesitatea ca su
dul țării să înainteze spre socialism 
suficient de repede pentru a ajunge 
din urmă nordul Vietnamului în di
ferite domenii, pentru a se realiza cit 
mai curînd apropierea pe diverse 
planuri a celor două zone integrate 
într-un cadru socialist. El a ară
tat că Sudul va trebui să treacă la 
marea producție socialistă în condi
țiile prezenței a cinci sectoare eco
nomice (de stat, cooperatist, al pro
prietății mixte de stat și particulare, 
privat-capitalist și al economiei in
dividuale), care vor exista în paralel 
un timp determinat și în circumstan
țe determinate. în condițiile perioadei 
de tranziție spre socialism, industria
lizarea socialistă va trebui conside
rată drept o sarcină fundamentală, a 
spus Pham Hung, care a relevat, tot
odată, contribuția specifică pe care 
Vietnamul de sud este chemat s-o 
aducă, datorită particularităților sale 
economice și geografice, bogățiilor 
sale naturale, Ia dezvoltarea de an
samblu a țării.

Referindu-se la lupta de clasă în 
Vietnamul de sud în actuala etapă a 
revoluției, Pham Hung a arătat că ea 
este o luptă complexă și de durată 
ce trebuie să ducă la lichidarea tu
turor sechelelor rieocolonialismului și 
6ă asigure victoria căii socialiste de 
dezvoltare asupra celei capitaliste 
prin acțiuni desfășurate pe plan e- 
oonomic, politic, social-cultural și 
ideologic.

Mohamed Ben Ahmed Abdelghani, 
membru al Consiliului Revoluției, a 
arătat că se poate afirma cu certitu
dine că cetățenii algerieni au votat 
cu deplină responsabilitate, expri- 
mîndu-și liber opiniile în timpul 
dezbaterilor ce au precedat referen
dumul pentru „Carta națională". El 
a adăugat că, în ceea ce privește 
promulgarea constituției țării, pre
văzută tot pentru anul acesta, chiar 
din săptămînile următoare vor înce
pe acțiunile necesare. Potrivit pre
vederilor din „Carta națională", noua 
constituție, a relevat el, va fi supu
să, de asemenea, unui referendum na
țional. Votarea „Cartei" permite, în 
același timp, fixarea datei pentru a- 
legerea unei noi Adunări Naționale 
și a președintelui republicii.

(în special în domeniul consultări
lor), avînd drept obiectiv o mai ma
re stabilitate monetară.

în domeniul schimburilor comerci
ale, declarația comună stipulează că 
trebuie evitată orice recurgere la 
protecționismul comercial și elimi
nate măsurile restrictive din acest 
sector. „Cei șapte" și-au propus să 
realizeze obiectivul încheierii nego
cierilor comerciale multilaterale (din 
cadrul G.A.T.T.) pînă la sfîrșitul a- 
nului 1977.

în sfîrșit, comunicatul final reafir
mă hotărîrea țărilor participante de 
a continua dialogul cu țările în curs 
de dezvoltare, relevînd că „trebuie 
restabilite relații echitabile și pro
ductive între toate popoarele".

Agenția americană United Press 
International apreciază declarația a- 
doptată ca fiind foarte generală și 
vagă în conținut, fără să spună pe 
nume problemelor specifice cu care 
sînt confruntate țările industrializa
te participante la reuniune.

munist Român și Partidul Baas Arab 
Socialist. Totodată, s-au statornicit 
legături active între parlamentele, 
sindicatele, organizațiile de tineret și 
alte organizații obștești din cele 
două țări.

Convorbirile actuale au relevat cu 
satisfacție că sînt traduse cu succes 
în viață prevederile înțelegerilor 
convenite între cei doi președinți cu 
prilejul întîlnirilor lor anterioare în 
ceea ce privește relațiile economice 
româno-siriene ; cooperarea se mate
rializează în domenii esențiale ale 
progresului economic al țărilor noas
tre, cum sînt prospecțiunile geo

Dimensiuni noi relatiilnr de prietenie 
si colaborare româno-siriene

logice, prelucrarea superioară a 
petrolului și fosfaților, dezvolta
rea zootehniei și irigațiilor, con
strucția de mașini și transportu
rile, contribuind la înfăptuirea obiec
tivelor planurilor cincinale, in care 
sînt angajate cele două popoare. O- 
biective economice, cum sînt rafină
ria de la Banias, uzina de superfos- 
fați de la Homs, linia de asamblare 
e tractoarelor de la Alep, complexul 
de irigații de la Rakka, care încor
porează tehnica și munca specialiști
lor români înfrățiți cu muncitorii si
rieni, reprezintă monumente vii ale 
rodniciei cooperării celor două țări. 
Totodată, s-au intensificat schimbu
rile pe plan cultural, al învățămintu- 
lui și științei, ceea ce contribuie la 
mai buna cunoaștere și la aprofunda
rea prieteniei dintre popoarele noas
tre. Referindu-se la acest mers as
cendent, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a subliniat cu deplin temei că „toate 
acestea demonstrează că atunci cînd 
două popoare pornesc de la respect 
și dorința de colaborare pot să în
făptuiască lucruri minunate pe calea 
dezvoltării lor economico-sociale, 
ceea ce corespunde nu numai intere
selor proprii, dar și cauzei păcii și 
colaborării internaționale".

După proclamarea Republicii Seychelles
• Declarațiile președintelui noului stat independent • Primirea 

în calitate de membru al Organizației Unității Africane
VICTORIA 29 (Agerpres). — La 28 bert Rene, liderul Partidului Unit al

ITALIA

iunie, ora 24,00 (ora locală), drapelul 
în culorile roșu-albastru a fost 
ridicat pe catargul stadionului din 
orașul Victoria, marcind apariția pa 
harta politică a lumii a unui nou stat 
independent — Seychelles. Arhipela
gul Seychelles, situat în Oceanul In
dian. a pus astfel capăt dominației 
coloniale britanice, după 160 de ani.

Luind cuvintul cu prilejul acestei 
ceremonii, președintele noului stat 
suveran, James Mancham. a anunțat 
că odată cu proclamarea independen
tei intră în vigoare noua constituție a 
țării prin care insulele Seychelles 
sînt proclamate republică. Guvernul 
va promova o politică de pace, neali
niere și de relații prietenești cu toa
te statele lumii.

Constituția tinerei republici garan
tează drepturile și libertățile funda
mentale tuturor cetățenilor fără deo
sebire de rasă, proveniență, aparte
nență politică sau sex. Toți cetățenii, 
începînd cu virsta de 20 de ani. au 
drept de vot. Puterea legislativă va 
fi exercitată de parlament și pre
ședintele republicii. Șeful statului va 
deține, pe lingă această funcție, por
tofoliile de externe, apărare, securita
te internă și funcția de comandant 
suprem al forțelor armate. Funcția de 
prim-ministru este deținută de Al-

franța in pregătirea alegerilor municipale
Reuniune a partidelor semnatare ale Programului comun

PARIS 29 — Corespondentul nostru 
transmite : La Paris a avut loc o re
uniune consacrată pregătirii alegerilor 
municipale din 1977, la care au parti
cipat delegațiile celor trei partide 
semnatare ale Programului comun 
de guvernămînt : Partidul Comunist 
Francez, Partidul Socialist, Mișcarea

agențiile de presă transmit:
în capitala Austrieiau fost 

reluate lucrările Comitetului intergu- 
vernamental împuternicit să elabo
reze actul constitutiv al Organizației 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
Industrială (O.N.U.D.I.). Comitetul 
este chemat să concretizeze discuții
le purtate și să armonizeze proiec
tele prezentate de ..Grupul celor 77“ 
și de țările dezvoltate, astfel incit 
să se ajungă, in final, la un text 
unic, care să întrunească consensul 
tuturor statelor membre, pentru a 
servi drept cadru politico-juridic op
tim activităților viitoare ale O.N.U.D.I. 
în sprijinul industrializării țărilor în 
curs de dezvoltare, ca parte inte
grantă a eforturilor pentru instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale. La lucrările Comitetu
lui interguvernamental iau parte a- 
proximativ 100 de țări, între care 
și România.

Convorbiri coreeano-da- 
H6Z6. Kim Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, a primit, la Phenian, o de
legație a Partidului Socialist Popu
lar din Danemarca, condusă de pre
ședintele acestui partid, Gert Peter
sen, și a avut o convorbire cu mem
brii delegației — informează agenția 
A.C.T.C.

Problema cipriotă. într un 
interviu publicat luni la Nicosia, pre
ședintele Ciprului, arhiepiscopul Ma
karios. a declarat că ciprioții greci 
vor participa la convorbirile inter- 
comunitare, dacă secretarul general 
al O.N.U,, Kurt Waldheim, va sta
bili un termen pentru reluarea lor. 
Agenția France Presse notează că a- 
ceastă luare de poziție intervine în 
momentul în care reprezentantul spe

Este meritul remarcabil al convor
birilor la nivel înalt, purtate acum la 
București, că, pornind de la stadiul 
înalt la care relațiile româno-siriene 
au ajuns, au fost identificate noi po
sibilități de colaborare, comunicatul 
comun, care poartă semnătura celor 
doi președinți, acordurile încheiate în 
timpul vizitei fiind menite să dea noi 
dimensiuni relațiilor reciproce, să 
deschidă perspective mai largi în toa
te domeniile de activitate. De cea 
mai mare însemnătate în această pri
vință sînt înțelegerile ca organele 
competente din cele două țări să co
laboreze strîns atît pentru a accelera 

înfăptuirea obiectivelor prevăzute a fi 
realizate în comun, cît și pentru a 
găsi noi mijloace de cooperare in 
domeniile economic, tehnico-științi- 
fic și cultural, al pregătirii de cadre 
și in alte domenii.

Schimbul de păreri asupra situa
ției internaționale actuale, eviden
țiind identitatea sau apropierea punc
telor de vedere ale celor două țări 
în probleme majore ale lumii de azi, 
a deschis, implicit, noi posibilități 
pentru ca România și Siria să acțio
neze împreună în vederea soluționă
rii acestor probleme, în concordanță 
cu interesele majore de pace și pro
gres ale omenirii. Astfel, pornind de 
la necesitatea stringentă a lichidării 
subdezvoltării, împărțirii lumii în țări 
bogate și țări sărace — problemă car
dinală de care depind în mare mă
sură înseși pacea și progresul gene
ral — cei doi președinți au relevat 
necesitatea imperioasă a edificării 
unei noi ordini economice internațio
nale, care să ducă la abolirea defi
nitivă a politicii imperialiste, colonia
liste și neocolonialiste, la așezarea 
raporturilor dintre state pe egalitate 
și justiție, în înfăptuirea acestui de
ziderat istoric un rol crescînd reve
nind țărilor în curs de dezvoltare, ță
rilor nealiniate. Apropiata conferință 
de la Colombo a statelor nealiniate va

Poporului.

Republica Seychelles a fost primită 
marți în calitate de membru al Or
ganizației Unității Africane (O.U.A.). 
în cadrul unei ceremonii care a avut 
loc la Port Louis (Insula Mauritius) 
unde se desfășoară lucrările confe
rinței Consiliului ministerial al 
O.U.A., Mathew Sevina, reprezentan
tul personal al președintelui Repu
blicii Seychelles, James Mancham, 
și-a exprimat bucuria că, încă din 
prima zi a existenței sale ca stat in
dependent, țara sa a devenit membru 
al organizației africane. El a decla
rat că Republica Seychelles va par
ticipa la lupta comună împotriva duș
manilor Africii, a rasismului și co
lonialismului.

Secretarul general a! O.N.U., Kurt 
Waldheim, a transmis o telegramă 
președintelui Republicii Seychelles. 
James R. Mancham. cu ocazia pro
clamării independenței fostei colonii 
britanice. în telegramă se subliniază 
că acest moment istoric pentru po
porul din arhipelag reprezintă un im
portant jalon către realizarea unuia 
din principalele scopuri ale O.N.U. 
— dobîndirea independenței ponoare- 
lor din fostele domenii coloniale.

Radicalilor de Stingă. în declarația 
comună adoptată, reprezentanții celor 
trei formații invită organizațiile lor 
departamentale și locale să angajeze 
negocieri imediate in vederea celui 
mai bun acord posibil de uniune a 
stingii pentru primul tur de scrutin 
în toate comunele Franței unde sînt 
prezente.

cial al secretarului general al O.N.U. 
în Cipru, Perez de Cuellar, depune 
eforturi pentru a determina părțile 
interesate să reia negocierile între
rupte în luna februarie a acestui an.

La Caracas * avut loc ple_ 
nara C.C. al P.C. din Venezuela. Au 
fost dezbătute probleme privind în
tărirea organizatorică a partidului și 
au fost stabilite măsuri legate de 
pregătirea alegerilor prezidențiale și 
parlamentare care urmează să aibă 
loc în cursul anului viitor.

„Simplificarea sisConferință.
temului de predare a gramaticii lim
bii arabe" — este tema unei confe
rințe deschise la Alger. La lucrări 
participă reprezentanți ai Uniunii a- 
cademiilor lingvistice și științifice 
arabe.

Consiliul 
Uruguay s a

Națiunii din
reunit, Imediat după

constituirea sa oficială, într-o se
siune extraordinară. Au fost desem
nați secretarii noului organism și 
membrii Comisiei administrative în
sărcinate cu redactarea regulamentu
lui de funcționare a consiliului. Pre
ședintele Consiliului Națiunii, Apa- 

■ricio Mendez, a evidențiat în dis
cursul său că noul organism creat 
urmează să elaboreze măsurile și 
modalitățile de revenire a țării la 
o viață politică parlamentară, el a- 
vînd, între altele, atribuții politice, 
electorale și parlamentare.

Concomitent cu aleAlegeri.
gerile prezidențiale din Portugalia, la 
27 iunie au avut loc și alegeri pen
tru adunările regionale din arhipela
gurile Madeira și Azore, care, potri
vit noii constituții portugheze, au un 

marca, desigur, o nouă etapă în efor
turile pentru afirmarea drepturilor 
popoarelor de a fi deplin stăpîne pe 
destinele lor, în promovarea destin
derii și înțelegerii internaționale. A- 
preciind poziția României față de 
mișcarea de nealiniere, înaltul oaspe
te a reafirmat sprijinul Siriei pentru 
ca țara noastră să participe în con
tinuare, în forme adecvate, la activi
tatea acestei mișcări.

în mod firesc, un loc principal In 
cadrul convorbirilor româno-siriene 
l-a ocupat situația din Orientul Mij
lociu, unde menținerea încordării are 
nu numai grave implicații pe plan 

regional, dar comportă grave riscuri 
pentru pacea și securitatea internațio
nală. Manifestîndu-și îngrijorarea față 
de această evoluție, cei doi pre
ședinți au subliniat necesitatea in
tensificării eforturilor în vederea so
luționării problemelor conflictuale pe 
cale politică, și nu a înfruntării ar
mate.

întîlnirea de la București a pri
lejuit o nouă afirmare a poziției con
secvente. principiale și constructive, 
ce a călăuzit în permanentă parti
dul și țara noastră, care consideră că 
o pace justă și durabilă în Orientul 
Mijlociu implică retragerea Israelu
lui din teritoriile arabe ocupate în 
urma războiului din 1967, recunoaș
terea drepturilor naționale ale po
porului palestinean, inclusiv a drep
tului de a-și construi propriul său 
stat independent, asigurarea integri
tății și suveranității tuturor state
lor din zonă. Cei doi președinți s-au 
pronunțat pentru reluarea conferinței 
de pace de la Geneva, cu participarea 
tuturor părților interesate, inclusiv a 
Organizației pentru Eliberarea Pales
tinei. unicul reprezentant legitim al 
poporului arab palestinean.

• După cum este cunoscut, situația 
din Orientul Mijlociu a devenit în 
ultima vreme și mai complicată ca 
urmare a evenimentelor tragice din

Opinii divergente intre liderii demncrat-creștini 
privind viitnarea formulă guvernamentală

ROMA 29 (Agerpres). — După a- 
legerile generale din 20 și 21 iunie în 
cadrul Partidului Democrat-Creștin, 
partidul majorității relative, nu s-a 
realizat o unitate de opinii cu privire 
la viitoarea formulă guvernamentală 
și îndeosebi în legătură cu rolul co
muniștilor în rezolvarea gravelor 
probleme cu care este confruntată 
Italia. Astfel, într-o declarație făcută 
Ia Florența, președintele Consiliului 
Național al P.D.C., Amintore Fan- 
fani, a apreciat 'că democrația-creș- 
tină trebuie să refuze deschiderile în 
direcția partidului comunist, deși 
noul guvern va trebui să conducă 
Italia într-o perioadă din cele mai 
dificile. (

în contradicție cu aprecierile lui 
Fânfani, secretarul politic adjunct al 
P.D.C., Giovanni Galloni, consideră 
că, in faza actuală, formarea unui 
nou guvern „trebuie să constituie 
responsabilitatea comună" a forțelor

Campania electorală pentru alegerile

prezidențiale din Mexic
CIUDAD DE MEXICO 29 (Ager

pres.) — într-un discurs pronunțat la 
Ciudad de Mexico, candidatul Parti
dului Revoluționar'Instituțional — de 
guvernămînt — în alegerile -preziden
țiale de la 4 iulie din Mexic, Jose 
Lopez Portillo, a reafirmat necesita
tea menținerii ordinii interne și a 
unui echilibru dinamic, in vederea 
reorganizării administrației publice 
și adoptării unui program de auste
ritate în viața economică a țării. El 
a precizat, totodată, că viitoarea ad
ministrație va respecta dreptul de a- 
sociere și va asigura respectarea a- 
ces.tui drept.

statut de autonomie administrativă, 
în Insulele Madeira : Partidul Popu
lar. Democratic a obținut 29 manda
te (majoritatea absolută din totalul 
de 41 locuri) ; Partidul Socialist Por
tughez — 8 mandate ; Uniunea De
mocratică Populară — 2 mandate ; 
Centrul Democratic și Social — 2 
mandate. în Insulele Azore : P.P.D. 
i-au revenit 27 locuri (majoritatea 
absolută din totalul de 43 locuri) ; 
P.S.P. — 14 mandate ; C.D.S. — 2 
mandate. Observatorii politici expli
că succesul înregistrat de P.P.D. în 
cele două adunări regionale prin 
sprijinirea activă de către această 
formațiune politică a cererilor de au
tonomie administrativă ale populației 
din aceste teritorii portugheze.

Consiliul de Securitate 
al O.N.U.8 a reunit marți pentru 
a-și continua dezbaterile consacrate 
analizării recomandării Comitetului 
Adunării Generale privind evacuarea 
de către Israel, pînă la 1 iunie 1977, 
a tuturor teritoriilor arabe ocupate in 
războiul din 1967.

In Uniunea Sovietică RU 
fost lansați marți sateliții artificial 
ai Pămîntului „Cosmos-835" și „Cos- 
mos-836", avînd la bord aparatură 
științifică destinată continuării cer
cetărilor spațiului cosmic.

Bilanțul accidentului fe
roviar Produs luni în apropierea 
localității suedeze Helsingborg se ri
dică la 15 morți și 16 răniți. După 
cum s-a anunțat, un tren de pasa
geri s-a ciocnit cu unul de marfă. 
Cauzele coliziunii — a treia surve
nită în Suedia în ultimele 15 luni 
— nu au fost încă elucidate.

Liban. în concordantă cu principiile 
politicii sale externe, animată de 
profunde sentimente de simpatie și 
solidaritate față de popoarele arabe, 
România se pronunță pentru înce
tarea cît mai grabnică a luptelor sîn- 
geroase din Liban, pentru realizarea 
de înțelegeri între forțele politice și 
sociale respective, care să asigure 
integritatea și suveranitatea țării, 
dezvoltarea ei economico-socială in
dependentă — soluționare care va 
trebui să excludă orice intervenție 
străină în treburile interne ale aces
tei țări.

Poziția activă și constructivă a 
României, a președintelui ei în pro
blemele Orientului Mijlociu s-a 
bucurat de înalta apreciere a pre
ședintelui Hafez Al-Assad. care, a- 
dresîndu-să tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, arăta : „Situația din 
Orientul Mijlociu reține de mult timp 
atenția dumneavoastră, care v-ați 
consacrat eforturile și energiile, cu 
fermitate și devotament, pentru ca 
România să contribuie Ia instaurarea 
unei păci juste în regiunea noastră. 
Ați fost printre primii care v-ați dat 
seama de gravitatea persistenței si
tuației explozive din Orientul Mij
lociu și totodată unul din primii care 
ați cerut să se facă dreptate în a- 
ceastă regiune a lumii".

Dialogul dintre președinții Româ
niei și Siriei a pus. de asemenea, în 
evidență necesitatea de a se acționa 
pentru transpunerea în viață a prin
cipiilor și măsurilor convenite la 
Helsinki în vederea edificării unui 
sistem trainic de securitate și coo
perare pe continentul european — 
ceea ce Va avea o influentă pozitivă 
asupra situației din Mediterana și 
în restul lumii ; cerința de a se în
făptui pași concreți pe linia dezar
mării generale și totale, în primul 
rind a dezarmării nucleare : necesita
tea imperioasă a soluționării demo
cratice a problemelor lumii de azi cu 
participarea tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime, orînduire și 
grad de dezvoltare.

Salutînd cu adîncă satisfacție re
zultatele fructuoase ale dialogului Ia 
nivel înalt româno-sirian. perspecti
vele îmbucurătoare pe care le-a des
chis pentru întărirea în continuare a 
raporturilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări, opinia pu
blică din țara noastră își reafirmă 
adeziunea față de întreaga politică 
externă a României socialiste, față 
de activitatea neobosită a președin
telui Nicolae Ceaușescu, pusă con
secvent în slujba progresului și Păcii 
în lume.

Al. CAMPEANU 

politice. El a' afirmat, de asemenea, 
că democrația-creștină, care urmea
ză să prezinte un program de guver
nămînt, trebuie să se declare gata 
să discute cu toate celelalte partide 
democratice „pentru a obține, fără 
prejudicii, toate contribuțiile con
structive și utile pentru națiune".

La rindul său, Arnaldo Forlani, 
membru al P.D.C. și ministru al a- 
părării, a relevat că la 20 iunie „co
muniștii au obținut cei mai mare 
succes electoral din istoria partidu
lui, mărindu-și considerabil numă
rul mandatelor în parlament și ar fi 
nerealist să se ignore acest lucru". 
Forlani afirmă că este necesară ,.o 
consultare foarte aprofundată între 
toate partidele politice pentru a Ie 
face pe toate să participe la solu
ționarea gravelor probleme ale tării, 
independent de faptul că ele fac 
parte din opoziție sau din majoritate 
și aceasta cel puțin pînă cînd se va 
depăși criza economică".

Jose Lopez Portillo este unicul can
didat înscris oficial pe listele electo
rale pentru funcția supremă in stat. 
Reprezentanții celorlalte partide din 
Mexic nu au fost confirmați de Co
misia federală electorală, fie pentru 
că partidele lor nu sînt înregistrate 
oficial, fie pentru că ei nu au întru
nit numărul de voturi necesar pen
tru a fi desemnați în cadrul conven
țiilor partidelor respective. Ei parti
cipă în alegeri cu titlu personal, fi
ind considerați „candidați indepen
denți". Numele lor urmează a fi în
scris pe buletinele de vot direct de 
către alegători.

Scriitorul italian Alberto 
Moravia este 'aureatu^ din aces* 
an al premiului „Hans Christian An
dersen", care se acordă anual pen
tru cele mai bune lucrări aparținînd 
literaturii pentru copii. Dintre căr
țile acestui autor, cea mai valoroa
să a fost considerată „Ustafa, vul
pea Saharei". Premiul va fi înmî- 
nat lui Moravia în cadrul unei ce
remonii, ce se va desfășura luna vii
toare în localitatea italiană Sestri Le
vente.

Cooperativizarea agri
culturii. Telu' principal al politicii 
agrare a guvernului mozambican 
constă în realizarea cooperativizării 
agriculturii întregii țări, se spune în 
Hotărîrea C.C. al FRELIMO, dată 
publicității la Maputo. Comune co
lectivizate se creează in întreaga țară 
prin unirea, pe bază de liber consim- 
țămînt. a țăranilor săraci și mun
citorilor agricoli. Micii proprietari 
sînt primiți în cooperative cu con
diția să aducă cu ei mijloacele de 
producție de care dispun. Sarcina 
principală a oooperati-relor 
se spune în documentul FRELIMO, 
constă în creșterea productivității 
muncii agricole și in sporirea pro
ducției de alimente.

Guvernul de coaliție fin
landez a arlurlt'6,t numirea lui 
Arvo Hautala, membru al partidului 
comunist. în funcția de ministru 
pentru problemele locuințelor. Hau
tala a fost pînă acum președinte al 
Confederației sindicatelor.

Ședința Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru 

metalurgia neferoasă
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La 

Leningrad s-au desfășurat recent lu
crările celei de-a 44-a ședințe a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
metalurgia neferoasă, la care au luat 
parte delegațiile țărilor membre ale 
C.A.E.R. și o delegație a Iugoslaviei. 
Comisia a examinat măsurile pri
vind îndeplinirea prevederilor de co
laborare referitoare la metalurgia 
neferoasă, adoptate de Comitetul E- 
xecutiv al consiliului, unele probleme 
concrete privind colaborarea pe ter
men lung pentru satisfacerea nece
sarului țărilor membre ale C.A.E.R. 
în materii prime, precum și alte pro
bleme de colaborare pentru realiza
rea unor acțiuni care prezintă inte
res reciproc. Ședința comisiei s-a 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie, colaborare frățească si înțele
gere reciprocă.

lucrările Congresului constitutiv 
al Partidului Socialist 
Revoluționar Somalez

MOGADISCIO 29 (Agerpres).' — 
Vorbind în cadrul lucrărilor Congre
sului constitutiv al Partidului Socia
list Revoluționar Somalez, președin
tele Consiliului Suprem al Revolu
ției din Somalia, Mohammed Siad 
Barre, a subliniat că partidul nou 
creat va conduce destinele națiunii 
somaleze spre progres și prosperi
tate, pe baza învățăturii socialismu
lui științific. El a subliniat, totodată, 
că partidul își va începe activitatea 
la 1 iulie, dată care marchează 13 
ani de la crearea statului somalez 
modern. La congres participă, după 
tum se știe, peste 3 000 de delegați, 
reprezentanți ai tuturor păturilor so
ciale. Participanții vor definitiva 
structurile de bază ale partidului, vor 
alege organele de conducere și vor 
adopta programul partidului.

Convorbiri 
franco-austriece

PARIS 29 (Agerpres). — Președin
tele Franței, Valery Giscard d’Es
taing, s-a întîlnit marți cu cancelarul 
Austriei, Bruno Kreisky, aflat la Pa
ris într-o vizită oficială. După cum 
a indicat oaspetele într-o conferință 
de presă. în cursul întrevederii au 
fost examinate, între altele, proble
mele destinderii și posibilitatea unor 
proiecte comune franco-austriece de 
cooperare cu țările africane în curs 
de dezvoltare.

OE PRETUTINDENI
• UN ALIAT AL GEO

LOGILOR. Iodul In stare 
liberă, aflat la mari adlncimi in 
apele minerale sau în roci, con
stituie, după părerea savanților 
leningrădeni, un ajutor de nă
dejde în prospectarea zăcămin
telor de fier. în cîteva regiuni 
diferite din Uniunea Sovietică 
s-a constatat că depozitele sub
terane de minereu de fier sînt 
înconjurate de un strat de iod, 
formind așa-numitul clopot de 
iod. Cunoașterea acestui feno
men — opinează specialiștii — 
va facilita munca pentru desco
perirea unor noi zăcăminte de 
Cer.

• „INTRUSUL- DIN ’ 
BODENSEE. Nu mică a fost 
mirarea unui pescar ce-și arun
case undita în apele din Bo
densee, lac situat la granița din
tre R.F. Germania, Elveția și 
Austria, cînd a scos la mal un f 
pește necunoscut — o specie 
mică de somn, neintîlnită încă 
în acele ape. Aceeași reacție de 
nedumerire, dublată însă de în
grijorare, au avut-o ihtiologii 
chemați să rezolve „cazul", cînd 
și-au dat seama că este vorba 
de un soi de somn pitic (pînă la 
45 cm lungime și 2 kg greutate) 
originar din America, un pește 
extrem de vorace, rezistent și 
imun chiar la poluarea accen
tuată a apei ; foarte greu de 
prins în undiță și prea mic pen
tru ochiurile năvoadelor, el de 
vorează tot ce îi iese în ca.lt 
Specialiștii presupun că el ar tl 
fost adus în urmă cu cîțiva ani 
de vreun turist inconștient. Con
secințele proliferării acestei spe-., 
cii pot fi grave : depopularea 
lacului și periclitarea existenței 
pescarilor din regiune.

• CATEDRA „UITĂ
RII". Cunoscutul psiholog bri
tanic James Reason. după 
ce i-a ajutat pe astronau- 
ții americani să combată „răul 
de spațiu" (asemănător răului de 
mare, de avion sau de mașină) 
se consacră acum studiilor des
pre... uitare. Din inițiativa sa, 
la Universitatea din Manchester 
a fost creată o catedră ce se va 
ocupa de studierea, clasificarea 
și, în măsura posibilului, de 
motivarea fenomenului uitării. 
După primele cercetări profeso
rul Reason a constatat, între al
tele, că bărbații comit cele mai 
multe greșeli din neatenție între 
orele 8 și 9 dimineața, iar fe
meile cu o oră mai tîrziu. Cele 
mai recente studii ale specialis- 

eupra prevenirii accidentelor de 
jntmcă în industrie.

• OMUL FĂRĂ AM
PRENTE. Robert James Pitts,
supranumit „om fără ampren
te digitale", a decedat, la virsta 
de 62 de ani, într-o închisoare 
din Carolina de Sud (S.U.A.). 
Răufăcător învederat, Pitts s-a 
prezentat prin anii ’30 la un 
chirurg care era in căutarea 
unui „cobai uman" pentru o o- 
perație de suprimare a ampren
telor digitale. Intervenția, în
delungată și dureroasă, a con
stat dintr-un transfer de piele 
— de pe piept pe degete și in
vers. Procesul de grefare a du
rat trei luni, după care Pitts a 
devenit, pare-se, primul onș. din 
lume care nu a mai lăsat 
prente digitale. Aceasta n’’ ▼
scutit însă de a continua să 
clientul închisorilor americ e. 
Cînd l-a surprins moartea, .*e- 
cuta o condamnare pe viață 
pentru crimă.

• CARTEA POLONE
ZĂ DE-A LUNGUL SE
COLELOR. în 1364 
pe lingă Academia din Craco
via, Biblioteca Jagellonă este 
cea mai veche bibliotecă științi
fică din Polonia. In depozitele 
sale se păstrează o colecție d- 
incunabule și manuscrise veci 1 
însumînd circa o sută de mii d 
volume. Printre acestea figures • 
ză manuscrisul lui Nicolas Co- 
pernic „De revolutionibus". Co
dexul Behema, redactat în 1505, 
un exemplar din Biblia lui Gu
tenberg tipărit în 1454—1456 și 
multe altele. în momentul de 
față, vechea instituție cracovia- 
nă adăpostește 2,5 milioane de 
volume. Ea e profilată îndeo
sebi pe lucrări scrise de au
tori, polonezi, sau care sînt con
sacrate Poloniei.

• DENTIȘTI PENTRU 
BOVINE. Specialiști argenti- 
neni în creșterea animalelor au 
observat că unele vaci, în com
parație cu altele de aceeași 
virstă, deși primesc o îngrijire 
și hrană egale, pierd în greutate 
și își reduc producția de lapte. 
După cercetările de rigoare s-a 
ajuns la concluzia că starea a- 
cestor animale este provocată 
de carii dentare. în consecință, 
Ia ferma „Rio Negro" a fost a- 
menajată o stațiune specială 
pentru tratarea dinților stricați 
ai vitelor, instituție care și-a 
dovedit din plin utilitatea. S-a 
constatat că, la scurt timp după 
ce li se aplică un -tratament a- 
decvat,. animalele respective se 
refac, ajungînd la greutatea ce
lorlalte.
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