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• Programele adoptate de 
Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. ilustrează 
preocuparea consecventă 
pentru ridicarea conti
nuă a bunăstării po
porului • „La grija caldă 
a partidului pentru viața 
noastră mereu mai bună — 
un singur răspuns : la fie
care loc de muncă, activi
tate mai intensă, mai spor
nică" • Toți locuitorii sate
lor, toate utilajele mecanice 
la întreținerea culturilor

IN PAGINA A II-A

Din munca noastră 
izvorăște 

propria bunăstare 
Prin reducerea cheltuielilor materiale pot și 
trebuie să fie obținute importante mijloace 
necesare aplicării noilor măsuri de ridicare 
a nivelului de trai adoptate de Comitetul 

Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Moment important în dezvoltarea rodnicului dialog româno-egiptean

VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

IN REPUBLICA ARABA EGIPT
Călduroasa primire, manifestările 
de inaltă considerație față de 
oaspeții români dau expresie 
cursului continuu ascendent al 
relațiilor de prietenie și colaborare 
dintre cele două țări, prețuirii 
eforturilor României de a contribui 
la statornicirea unei păci drepte 
și trainice in Orientul Mijlociu 

și in lumea întreagă

SOSIREA
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au so
sit, miercuri la amiază, in Republica 
Arabă Egipt, unde, la invitația pre
ședintelui Mohammed Anwar El 
Sadat si a doamnei Gihane Sadat, 
fac o vizită oficială de prietenie.

Aeroportul internațional din Cairo, 
unde se desfășoară ceremonia sosirii, 
este împodobit sărbătorește. Sint 
arborate drapelele de stat ale Repu
blicii Socialiste România si Repu
blicii Arabe Egipt.

Este ora 11,30. După aproape trei 
ore de zbor, aeronava prezidențială, 
escortată de la granița egipteană de 
o escadrilă de reactoare a forțelor 
aeriene ale tării-gazdă. aterizează pe 
aeroport.

La coborîrea din avion. înalții soli 
ai poporului român sint intimpinați 
cu deosebită cordialitate de pre-

LA CAIRO
ședințele egiptean și de soția sa. Cei 
doi șefi de stat isi string mîinile cu 
căldură, se îmbrățișează. Cu aceeași 
căldură și cordialitate tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Gihane Sadat 
se salută, se îmbrățișează.

Răsună, în semn de salut, 21 de 
salve de artilerie. Un grup de copii 
oferă celor doi președinți, tovarășei 
Elena Ceaușescu și doamnei Gihane 
Sadat splendide buchete de fl^rj, 
flori tropicale, simbol al ospitalității 
poporului egiptean.

în continuarea ceremoniei, pre
ședintele Anwar El Sadat prezintă 
inaltele oficialități venite în întâm
pinare : Mohamed Husni Mubarak, 
vicepreședinte al Republicii Arabe 
Egipt, Sayed Marei, președintele 
Adunării Poporului. Mamdouh Salem, 
prim-ministru al guvernului și mi-
(Continuare in pag. a IlI-a)

Dineu în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

în onoarea președintelui Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Arabe Egipt, Mohammed Anwar El 
Sadat, și doamna Gihane Sadat au 
oferit, miercuri seara, în grădina 
palatului Kubeh, un dineu oficial.

Au participat Husni Mubarak, vice
președinte al Republicii Arabe Egipt, 
ing. Sayed Marei. președintele Adu
nării Poporului. Mamdouh Salem, 
prim-ministru. dr. Abdel Kader Ha- 
tem, supervizor general al consiliilor

naționale specializate. Ismail Fahml, 
vicepremier. ministru de externe, dr. 
Mohamed Hafez Ghanem. vicepre
mier, șeful misiunii de onoare consti
tuite cu prilejul vizitei șefului sta
tului român, Hassan Kamel, șeful ca
binetului prezidențial, miniștri, de- 
putați, alți reprezentanți ai vieții po
litice și obștești.

A participat, de asemenea. Mah
mud Riad, secretar general al Ligii 
Arabe.

Au luat parte Gheorghe Oprea, 
viceprim-ministru al guvernului,

George Macovescu, ministrul afa
cerilor externe. Vasile Pungan, șeful 
grupului de consilieri ai președinte
lui republicii. Ion Cumpănașu, direc
tor general al Agerpres, Mihai Pa- 
cepa, secretar de stat.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

In timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o ambiantă de caldă 
cordialitate și prietenie, președinții 
Anwar El Sadat și Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

Întîlnire protocolară
Președintele Nicolae Ceaușescu și 

tovarășa Elena Ceaușescu au făcut, 
miercuri seara, o vizită protocolară 
președintelui Mohammed Anwar El 
Sadat și doamnei Gihane Sadat.

Intîlnirea a decurs într-o ambiantă

de Caldă prietenie, de stimă și ințe- 
legere reciprocă, specifică bunelor ra
porturi care s-au statornicit si se dez
voltă rodnic intre țările și popoarele 
noastre, precum și contactelor dintre 
cei'doi șefi de stat.

Comitetul Politic Executiv,al C.C. 
al P.C.R. a dezbătut și aprobat re
cent proiectele de programe pentru 
creșterea mai accentuată a nivelului 
de trai al populației în cincinalul 
1976—1980. Elaborate din inițiativa și 
sub conducerea nemijlocită a tovară
șului Nicolae Ceaușescu, aceste pro
grame constituie o nouă și puter
nică dovadă a grijii pe care partidul 
și statul o acordă permanent îmbu
nătățirii condițiilor de viață a între
gului popor, exprimă concludent pro
fundul umanism al societății socia
liste pe care o edificăm în patria 
noastră.

Ceea ce reține !n mod deosebit a- 
tenția este amploarea creșterilor pre
văzute privind diferiți! indicatori ai 
nivelului de trai, faptul că acestea 
depășesc cu mult nivelurile stabilite 
inițial prin Directivele Congresului 
al XI-lea al partidului și planul cin
cinal. Astfel, prin suplimentarea fon
dului de majorare a retribuțiilor 
prevăzut în planul cincinal cu circa 
35 miliarde.lei. se va asigura creșr 
terea retribuției medii reale a oa
menilor muncii din industrie, agri
cultură și celelalte sectoare ale acti
vității economjco-sociale in medie cu 
30,2 la sută, față de 18—22 la sută 
cît se stabilise în planul cincinal. In 
același timp, veniturile reale ale ță
rănimii vor crește cu circa 30 la sută. 
Majorări substanțiale se prevăd și în 
ce privește pensiile — cu 23,2 Ia sută, 
alocațiile de stat pentru copii — în 
medie cu 30 la sută, cheltuielile so- 
cial-culturale — cu aproape 100 mi
liarde lei, desfacerile de mărfuri — 
cu 52,1 la sută. Totodată, față de 
prevederile cincinalului, construcțiile 
de locuințe se suplimentează cu 
190 000 apartamente fizice, ajungîn- 
du-se la un total de peste un mi
lion.

Evident, toate aceste măsuri cu
prinse in proiectele de programe au 
fost primite cu deosebită satisfacție 
și bucurie de toți cetățenii patriei 
noastre, de întregul popor ; oamenii 
muncii s-au convins încă o dată că 
întreaga politică a partidului de dez
voltare socialistă a patriei, tot ceea 
ce se făurește prin munca tuturor au 
un unic și suprem tel — omul, ridi
carea neîncetată a bunăstării mate
riale și spirituale a întregului popor, 
creșterea gradului de civilizație al 
societății noastre. „Fără îndoială că 
toate aceste măsuri — sublinia 
tovarășul Nicolae Ceaușescu în ex
punerea prezentată Ia sesiunea so
lemnă comună a C.C. al P.C.R., 
Marii Adunări Naționale și activului 
central de partid și de stat — vor 
da un nou și puternic imbold acti
vității creatoare a tuturor catego
riilor de oameni ai muncii, fără deo
sebire de naționalitate, întregului 
nostru popor, vor determina intensi
ficarea eforturilor pentru înfăptuirea 
planului pe 1977 și a planului cinci
nal, în vederea sporirii necontenite 
a producției industriale și agricole, 
valorificării superioare a resurselor 
materiale și umane ale societății, 
creșterii productivității muncii și, pe 
această bază, creșterii bogăției națio
nale, a venitului național, asigurării 
ridicării patriei noastre pe noi culmi 
de progres și civilizație, ridicării gra
dului de civilizație a întregului nos
tru popor".

Aceste ample programe de creș
tere a nivelului de trai al poporului 
ilustrează forța și vitalitatea econo
miei noastre socialiste, căreia poli
tica neabătută a partidului nostru de 
a aloca circa o treime din venitul 
national pentru dezvoltare îi asigură 
un puternic dinamism. înfăptuirea 
acestor programe are ca temelie 
trainică creșterea intr-un ritm mai 
înalt a venitului național, prin mo
bilizarea și fructificarea integrală a 
marilor posibilități și resurse exis
tente în toate unitățile economice 
pentru creșterea superioară a pro
ducției și productivității muncii, pen
tru economisirea de importante re
surse materiale, pentru ridicarea e- 
ficienței întregii activități economice.

O pirghie hotărâtoare pentru creș
terea venitului național și asigura

rea, pe această bază, a resurselor ne« 
cesare realizării programelor de creș
tere a nivelului de trai o constituie 
reducerea stăruitoare a cheltuielilor 
materiale în activitatea de producția 
și în investiții, în acest an și în în
tregul cincinal. Iată două calcula 
care ilustrează strînsa corelație cara 
există între diminuarea consumuri
lor materiale, a cheltuielilor de fa
bricație și creșterea venitului na-t 
țional.

La nivelul acestui an, pe în
treaga economie, reducînd cu nu
mai un procent volumul cheltu
ielilor de fabricație, in condițiile 
realizării sarcinilor de producție 
planificate, se poate asigura 

'sporirea cu circa 5,8 miliarde I«i 
a venitului național. Iar Ia nive
lul anului 1980, diminuarea cu 1 
la sută a ponderii cheltuielilor 
materiale în produsul social va 
echivala cu un venit național 
suplimentar de 13—14 miliarde 
lei.

Sint sporuri nete de venit național 
pentru obținerea cărora nu este ne
voie de eforturi materiale sau finan
ciare suplimentare, ci doar de o in- 
veștiție.de.spirit gospodăresc, de răs
pundere pentru folosirea riguroasă a 
tuturor materiilor prime și materia
lelor, a energiei și combustibilului 
în strînsă legătură cu cerințele reala 
ale producției.

Tocmai de aceea, a acționa cu 
toată răspunderea în spiritul sarci
nilor trasate de conducerea parti
dului pentru diminuarea cît mal 
substanțială a cheltuielilor materiale, 
transpunind consecvent in practică 
măsurile stabilite pentru reducerea 
consumurilor materiale, in conformi
tate cu sarcinile de plan, cu normela 
și normativele stabilite, este o obli
gație de prim ordin a tuturor colecti
velor din întreprinderi. Ce arată din 
acest punct de vedere situația consu
murilor materiale in primul trimestru 
al anului? In primul rînd faptul pozi
tiv că sute și sute de întreprinderi au 
economisit importante resurse mate
riale, care au fost folosite pentru 
realizarea unor producții suplimen
tare sau au fost redistribuite pen
tru alte necesități ale economiei. 
Chiar și numai cu titlu de 
exemplu să amintim că, in primul 
trimestru din acest an, în județul 
Hunedoara s-au economisit circa 
1 500 tone cocs metalurgic, 1 900 tone 
cărămizi refractare, 1 596 MWh ener
gie electrică, 3 450 mc lemn de mină 
și alte resurse materiale, cheltuielile 
de producție situindu-se cu mai mult 
de 45 milioane lei sub prevederi.

In același timp insă, bilanțul p» 
primul trimestru relevă că într-o se
rie de unități nu au fost respectate 
normele de consum, iar cheltuielile 
de producție planificate au fost de
pășite. în unele împrejurări, condu
cerile acestor unități au justificat 
prin cauze „obiective" rezultatele 
mai puțin bune in acest domeniu. 
Desigur, este real faptul că neinde- 
plinirea ritmică a unor obligații con
tractuale de către anumiți furnizori 
s-a repercutat și asupra consumurilor 
materiale in unitățile beneficiare, 
care au fost nevoite să recurgă la 
derogări tehnologice, să folosească — 
în cazul metalului — laminate livrate 
la lungimi de fabricație, in loc de 
dimensiuni fixe sau multiple ș.a. 
Dar o analiză mai profundă a si
tuației de fapt relevă că, practic, in 
fiecare întreprindere există incă im
portante rezerve interne de reducere 
a consumurilor materiale. Tocmai de 
aceea, așa cum a subliniat conduce
rea partidului, se impune ca organi
zațiile de partid din întreprin
deri, organele locale de partid, mi
nisterele, centralele și conducerile u- 
nităților economice să acționeze mai 
energic pentru punerea în valoare < 
acestor rezerve, pentru aplicare, 
măsurilor stabilite și conturarea d< 
noi soluții pentru diminuarea con 
sumurilor materiale. Este absolu 
necesar ca acțiunea de reducere i 
consumurilor să vizeze atît modifi
(Continuare în pag. a Il-a)

Toastul președintelui 
Anwar El Sadat

Dragă prietene președinte Nicolae Ceaușescu,
Stimată doamnă Elena Ceaușescu,
Prieteni,
îmi este deosebit de plăcut să vă salut Ia Cairo, prie

teni dragi ai poporului egiptean care este animat, de 
dorința puternică de a intări continuu legăturile de prie
tenie cu dumneavoastră, prietenie avînd la bază afec
țiunea’ sinceră și respectul reciproc, corespunzător prin
cipiilor menite să facă din comunitatea internațională 
o comunitate de înaltă ținută morală, caracterizată prin 
spiritul colaborării și solidarității, fără divergențe și 
instabilitate.

Nu este, de aceea, surprinzător deci că firele care 
leagă popoarele și țările noastre se întăresc continuu, că 
relațiile dintre noi se consolidează în toate domeniile. 
Nu este, de asemenea, surprinzător că ne preocupă re
ciproc continuitatea schimbului de vederi dintre noi în 
problemele care interesează nu numai cele două țări ale 
noastre, dar și toate popoarele iubitoare de pace. Iată 
de ce am fost și sint deosebit de fericit de ocaziile ce 
mi-au fost oferite de a vă întîlni și a purta convorbiri 
cu dumneavoastră, fie că aceasta s-a întimplat la Cairo 
sau în frumoasa dumneavoastră țară. Noi. de fapt., nu 
ne întîlnim decit pentru a sluji binele, dreptatea și pacea.

Domnule președinte,
In urmă cu cîteva zile, țara dumneavoastră prietenă 

a sărbătorit centenarul independenței de stat, prilej de
osebit de scump de a ne alătura dumneavoastră pentru 
a ne exprima prețuirea pentru acest măreț eveniment.
(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul președintelui 
Nicolae Ceausescu

Dragă prietene președinte Anwar Sadat,
Doamnă Sadat,
Dragi prieteni.
Am deosebita bucurie de a vă saluta pe dumneavoastră, 

dragi prieteni ai poporului român, de a exprima mulțumiri 
cordiale pentru primirea caldă ce ne-a făcut-o populația 
marelui oraș Cairo și de a adresa urări de progres, pros
peritate și pace întregului popor egiptean prieten.

Venim în tara dumneavoastră animați de dorința de 
a continua dialogul fructuos pe care l-am purtat îm
preună atît aici, la Cairo, cit și la București, dialog care 
— așa cum însăși viața a demonstrat — a dus la întă
rirea continuă a colaborării și solidarității româno-egip- 
tene. a stimei și prieteniei dintre țările și popoarele 
noastre, constituind o contribuție activă la eforturile ge
nerale ale popoarelor pentru crearea unui climat de pace 
și largă cooperare internațională.

Urmărim cu multă satisfacție eforturile țării dum
neavoastră. ale poporului egiptean prieten pentru dez
voltarea economico-socială. pentru făurirea unei vieți mai 
bune si libere, pentru întărirea independenței și suvera
nității patriei sale. Ca prieteni, sintem foarte bucuroși 
de toate realizările obținute sub conducerea dumneavoas
tră și vă urăm din toată inima noi și mari succese pe 
calea bunăstării si a colaborării pașnice cu toate statele 
lumii.

In ce-1 privește, poporul român, care a sărbătorit zilele 
acestea împlinirea a 100 de ani de la cucerirea indepen
dentei sale de stat, se află în prezent angajat plenar în 
îndeplinirea hotărârilor Congresului al XI-lea al Partidului
(Continuare in pag. a IlI-a) In timpul dineului oficial
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FAPTUL1I I Programele adoptate de Comitetul Politic Executiv al C. C. al P. C. R. ilustrează preocuparea consecventă

I

I
DIVERS I

I
Pentru ridicarea continuă a bunăstării poporului

I
Dinastie 
de oieri

DESFACERILE 
DE
MĂRFURI

PREVEDERI ACTUALE
Prezentăm, în continuare, prevederi ale programelor de creștere a nivelului de 

de Comite-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La întreprinderea agricolă de 
stat Peștera, județul Constanta, 
există o adevărată „dinastie” de 
oieri. Ea a fost înființată de Ion 
Hîndorean, care a venit din Po
iana Sibiului, cu turma lui de 
mioare, pe meleagurile Dobro- 
gei, încă din secolul trecut. Unu! 
din urmașii săi. pe nume tot Ion 
Hindorean. este acum șef de tur
mă la ferma nr. 9. fiind unul 
dintre cei mai vesțiti ciobani din 
întreprindere. Fiul acestuia — tot 
Ion Hindorean ! — după ce a 
terminat facultatea de zootehnie 
la Timișoara (timp in care în 

• toate vacantele a lucrat, efectiv, 
ca oier), este șeful fermei în care 
lucrează tatăl său. ridicind a- 
ceastă îndeletnicire oe cea mai 
înaltă treaptă a calificării. Că 
este asa o dovedesc si rezulta
tele obținute încă de pe acum, 
cu importante depășiri de plan 
Ia numărul de miei și cantitatea 
de lină. Și să nu uităm că ingi
nerul Ion Hîndorean are numai 
26 de ani si un singur an de ac
tivitate. Ne-a mărturisit că se 
străduiește să adauge noi carâ- 
te la brățara de aur a familiei.

De-ale 
Salvării...

I
I

în miliarde lei

trai al întregului nostru popor in cincinalul 1976—1930, care au fost adoptate 
tul Politic Executiv al C C. al P.C.R. la recenta sa ședință.

Așa cum reiese din graficul din stin
gă, corespunzător sporirii veniturilor 
tuturor categoriilor de oameni ai 
muncii, se asigură o îmbunătățire sub
stanțială a aprovizionării populației 
cu bunuri de consum si majorarea vo
lumului de servicii.

• in anul 1980, volumul desfaceri
lor de mărfuri la bunurile de consum 
va crește mai rapid decît s-a prevăzut 
în planul cincinal: cu 52,1 la sută, 
iată de 07,5 la sută :

• Volumul prestărilor de servicii va 
fi în 1980 de 49,4 miliarde lei, cu o 
creștere de 75,3 ia sută, față de 68,6 
la sută prevăzut în planul cincinal ;

• in perioada 1976—1980, volumul 
desfacerilor de mărfuri cu amănuntul 
prin unitățile cooperației de consum 
de la sate va spori cu 48,6 la sută, 
fată de 06,1 la sută, cit prevede ba
lanța de venituri și cheltuieli bănești 
aprobată prin plan ;

• Prestările de servicii pentru popu
lația de la sate vor crește pină în 
1980 cu 120 la sută, fată de 116 la 
sută prevăzut în planul cincinal.

Un obiectiv principal al 
partidului și statului nostru 
tere a nivelului de trai îl constituie 
accelerarea ritmului construcțiilor de 
locuințe. Graficul din dreapta Ilus
trează rezultatele obținute în acest 
domeniu și prefigurează dimensiunile 
celui mai grandios program de con
strucții de locuințe din istoria tării.

• Fată de prevederile cincinalului, 
construcțiile de locuințe se suplimen
tează cu 190 000 apartamente fizice, 
ajungîndu-se astfel la un total de pes
te un milion ;

• In mediul rural se vor construi 
250 000—300 000 locuințe din fondu
rile proprii ale populației ;

• Statul va realiza în localitățile ru
rale, în cadrul planului cincinal, circa 
300 000 apartamente, îndeosebi pen
tru cazarea cadrelor de specialiști 
care își desfășoară activitatea la sate;

• Locuințele ce se construiesc în ac
tualul cincinal vor beneficia de îmbu
nătățirile stabilite, prin creșterea su
prafețelor utile, dotări și finisaje su
perioare, precum și prin 
într-o proporție mai mare 
mente cu 3---5 camere.

1

politicii 
de creș-

realizarea 
de aparta-

I
I
I
I
I
I

La ceas de noapte. G.C. din 
cartierul Somes, municipiul Salu 
Mare, a telefonat la Salvare, 
rugind să se trimită urgent o 
mașină, intrucit sofia sa urma 
să nască dințr-o clipă in alta.

Spre dezamăgirea lui. vocea 
de la celălalt capăt al firului l-a 
„sfătuit" să-si ducă sofia pe jos 
pină la maternitate, pentru că 
„doar nu locuiește la capătul 
pămintului". Deși G.C. a insis
tat. a rugat, a implorat, vocea 
nu s-a înduplecat. Resemnat. 
G.C. a coborit cu soția in stradă. 
Tocmai atunci le-a apărut in 
cale un echipai al miliției, cu 
mașina 1—SM—191. care i-a dus 
imediat la maternitate, urindu- 
le : „Să vă trăiască !".
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Dragostea-i 
de vină? I

Vă amintiți celebra ..scenă

I
I
I
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a 
balconului" din Romeo și Juli- 
eta“ ? Vă amintiți nu mai puțin 
celebrele „scări de mătase" ale 
marilor iubiri romantice ? Aflat) 
atunci că toate acestea n-au fost 
decît simple povești, pe lingă ce 
s-a intimplat in realitate, zilele 
acestea, la Brăila. Ce nevoie mai 
ai de asemenea scări și serenade 
pe la ferestre cind și la Brăila 
există telefon î. Formezi numă
rul. iubita iți răspunde și stabi
lești Intilnirea; Așa cum a ‘ 
și C. Andrei. A dat telefon fetei 
iubite de pe strada Carantinei.- 
dar pentru că aceasta n-a răs
puns invitației, cum tot era el 
de serviciu, fiind șofer pe auto
scara hidraulică 31—BR—2467, 
s-a suit la volan si... hai pe stra
da Carantinei 1 A ajuns, a sunat 
la ușă. dar văzînd că nu i se 
răspunde, a urcat din nou la vo
lanul autoscării hidraulice, a fă
cut o manevră, a accelerat și a 
intrat prin zidul îndărătul că
ruia se ascunsese dulcineea. 
Bineînțeles, autoscara s-a ava
riat, iar zidul s-a dărimat. Dar 
ce mai contează asta la o iubire 
atit de mare r

I
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I
stani- > 
făcut I 
fetei •
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Paza bună I
de mult în rubricaScriam nu 

noastră despre un paznic care, 
in plină zi, căzuse toropit 
brațele lui Morfeu si 
pre un altul, clătinindu-se 
cele ale lui Bachus. Că marea 
majoritate a confraților lor sint 
la post, veghind cu ,ochi de Ar
gus la averea obștii, ne-o dove
dește o dată mai mult scrisoarea 
trimisă de șeful corpului de pa
ză militarizată al județului Dolj. 
Gheorghe Cionac. in care ni se 
istorisesc intimplări pilduitoare 
despre vigilenta lui 
Boboc. Barbu lancu. C. Mitroi, 
N. Dudan, Gh. Avram. Tudor 
Dumitru și alții. Ba. printre 
atiția paznici cărora li se cuvin 
vrednice cuvinte de laudă, am 
intilnit și o femeie. Aurelia Ma
rinescu. Intr-una din zile, la un 
control efectuat asupra mașinii 
21—DJ—5679 a întreprinderii de 
morărit și panificație, ea a des
coperit un „surplus" la încărcă
tură de 80 de piini albe. La în
trebarea ei „de ce ?". șoferul D. 
Marin si distribuitorul l. Buzo- 
ianu s-au fript cu piinea. Dar 
nu fiindcă tocmai fusese scoasă 
din cuptor...

Cu musca 
pe... parbriz

Sub semnătura directorului 
I.D.M.S. București, inginer A. 
Brebenel, și a contabilului șef 
A. Ardelean, primim o adresă, 
din care reproducem textual : 
„Vă informăm că. deși marea 
■na.ioritate a cumpărătorilor de 
iutoturisme „Dacia 1300". cu 
Mata în rate. își achită cu stric- ’ 
ete obligațiile contractuale, 
există și cazuri care produc 
ireutăți financiare întreprinderii 
loastre. prin imobilizarea unor 
onduri de ordinul citorva mili- 
lane de lei”. Va să zică, statul 
ți înlesnește procurarea unei li- 
nuzine cu plata in rate, tu o iei, 
faci pe zmeul la volan, iar cind 

ine vorba să-i dai statului ce-i 
1 statului, te lovește, subit, am- 
ezia. Iată cîtiva dintre 
apropitari” motorizați ) 
'ranga, fost la E.G.C.L.

in 
des- 

in
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Bîr- 
id“ David Fotin, de la I.J.I.L. 
alati. Ion Dobre — I.A.S. Să- 
jle —Constanța. soții Vasilicași 
umitru Zironovanu — comuna 
curtu Mare. Teleorman etc. în 
-est „etcetera" sperăm că se 
>r simți vizați toti cei cu mus- 
i pe... parbriz. Stop.
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IRubrică realizată de

Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii

Luind cunoștință din coloanele ziarelor 
de conținutul recentelor documente ale 
partidului nostru referitoare Ia creșterea 
mai accentuată a nivelului de trai al 
populației in actualul cincinal, oamenii 
muncii de pc intreg cuprinsul țării au 
trăit momente de firească satisfacție: aveau 
o dată in plus sentimentul insufletitor că. 
datorită grijii pătrunse de un cald uma
nism a Partidului Comunist Român, al 
cărui țel suprem este ridicarea bunăstării 
materiale și spirituale a poporului, roadele 
muncii lor harnice se oglindesc nemijlo-

cit în îmbunătățirea continuă a nivelului 
lor de trai. Iar după ce noile perspective 
s-au înscris în orizontul preocupărilor lor 
cotidiene, oamenii au luat în mină creio
nul si hirtia ca să-și facă — după obiceiul 
omului chibzuit și gospodar — calculele 
de rigoare.

Reporteri și corespondenți al „Scinteii” 
au consemnat, în întreprinderi și pe 
tiere, convorbiri cu interlocutori de 
mai diferite virste și profesii și din 
mai felurite ramuri de producție.

șan- 
cele 
cele

110 lei), iar de la 1 august 
voi primi 3 513 lei (din care 
140 lei pentru copil). Pe 
lingă aceasta, o dată cu tre
cerea maiștrilor in rindul 
personalului tehnic produc
tiv. voi lucra și eu in acord 
global și. în felul acesta, 
venitul meu va crește lunar 
în medie cu 20—30 la sută, 
pptrivit depășirii retribuției 
tarifare realizate de munci
torii din atelierul pe care

tilor noastre de a contribui 
din plin la asigurarea re
surselor necesare ridicării 
continue a nivelului de trai 
al- poporului.

...Și pe șantierele de con
strucții. vestea despre ma
jorarea retribuției si aloca
ției de stat pentru copii a 
stîrnit sentimente de adîncă 
bucurie si gratitudine. To
varășul Gheorghe Alecu, lă- 
cătus-montator la șantierul

într-o mare unitate pro
ductivă. cum este între
prinderea de confecții din 
București, în care muncesc 
mii de femei. Programul de 
creștere a retribuției și a 
altor venituri a stîrnit un 
deosebit interes.

— în primul rind — așa 
cum a declarat tovarășa 
Gherghina Ionescu. preșe
dinta comitetului, sindicatu- , 
lui din întreprindere, in 
fata panoului pe care erau 
afișate recentele documen
te de partid — ' deoarece 
unitățile din industria con
fecțiilor beneficiază de ma
jorarea retribuției chiar de 
la 1 iulie. în al doilea rind. 
o mare parte a membrelor 
colectivului nostru vor pri
mi. ca mame, alocații spo
rite pentru copii. Să nu ui
tăm. de asemenea, că. în ca
litate de gospodine, se 
bucură si pentru faptul că 
soții lor vor primi retribuții 
mărite, deci bugetul fami
liei se va rotunji corespun
zător. Știm cu certitudine 
că. incepînd din iulie, anga
jatele noastre vor primi, lu
nar. cu 5.5 milioane lei mai 
mult, ceea ce înseamnă că. 
oină la sfirsitul anului, per
sonalul din întreprinderea 
noastră va încasa in plus 
33 milioane lei. iar fondul 
de retribuție va înregistra 
într-un an întreg un spor 
de 66 milioane lei.

Sint sume demne de luat 
în seamă, care se vor re-

e Oamenii muncii întâmpină cu bucurie și satisfacție programele 
de creștere a nivelului de trai • Dezvoltarea economică a țării 
se reflectă direct în bugetul familiei ® Calcule elocvente privind 

relația nemijlocită dintre calitatea muncii și calitatea vieții
-a o ăisiobni s i

• patru . . 4 al întreprinderii, de con
strucții speciale industriale- 
montaj din București, ne-a 
infătișat calculul simplu, 
gospodăresc și extrem de 
convingător ne care si l-a 
făcut :

— Am 
din șase 
și patru 
ani. Stăm la bloc, avem un 
apartament de 3 camere, cu 
tot confortul necesar : pen
tru tot — chirie. încălzire, 
curent electric etc. — plă
tim circa 500 lei lunar. Ei 
bine, numai sporul d» retri
buție Si majorarea alocației 
pentru copii, de la 590 la 
770 lei. echivalează cu toate 
cheltuielile casei pe o lună. 
Fără a mai socoti și majo- , 
rarea de retribuție cuvenită 
soției, care de, curind s-a 
încadrat și ea aici în între
prindere. Drept este însă că

peste 
meu. 
..La
și în

flecța. desigur, fn veniturile 
fiecăruia. De altminteri, de 
acest fapt ne-am convins 
stind de vorbă cu Mariana 
Neagu. muncitoare in secția 
5 confecții ffemei.

— După un calcul estima
tiv voi orimi în plus 
270 lei lunar, iar soțul 
care este muncitor la 
romet" si cistigă bine
prezent, va primi si el. pină 
la sfirsitul anului, o retri
buție mărită. La acestea se 
adaugă 
copii, 
dovezi 
Iui și 
de bunăstarea 
familii mă îndeamnă oe 
mine, ca și pe tovară
șele mele, sâ muncim mai 
mult, mai bine, mai cu 
spor. în prezent sîntem an
trenate intr-o vastă ac
țiune de sporire sunli- 
mentară a productivității 
muncii : ne-am propus un 
obiectiv îndrăzneț si anume 
ca. încă din acest an. 
să atingem productivitatea

si alocația pentru 
Toate aceste noi 
ale grijii partidu- 
statului nostru fată 

fiecărei

muncii planificată, inițial, 
pentru 1980. Vrem ca reali
zările colectivului nostru să 
fie la înălțimea preocupării 
continue a partidului pen
tru creșterea nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

...La întreprinderea „în
frățirea” din Oradea, a- 
ceeași atmosferă de bucu
rie și satisfacție fată de do
cumentele privind crește
rea nivelului 
populației in 
1976—1980.

Pentru Ștefan 
la atelierul de 
grea, care lucrează la ..în
frățirea" din 1949. trecînd 
prin toate treptele califică
rii muncitorești, de la uce
nic la muncitor calificat 
fruntași și apoi maistru și 
maistru principal, socotelile 
metodice, făcute pe o foaie 
de caiet, scot la iveală un 
spor de retribuție simțitor.

— Pină acum am avut 
un venit net de 2 976 lei 
(i'n care este cuprinsă și a- 
locatia pentru un copil, de

de trai al 
cincinalul

Szalai. de
mecanică

Fapte • Opinii • Propuneri

să ia măsuri pentru 
(Gheorghe Ispășoiu.

® OrfîȘUl nOStrU, Curtea de Argeș, devine tot mai frumos, 
în ultimii ani aici s-au construit — pentru nevoile întreprinderilor din 
localitate — cinci cămine de nefamiliști, cuprinzind peste 1 500 locuri, 
și un modern atelier școală la liceul electrotehnic. într-un stadiu avan
sat de construcție se află noi blocuri de locuințe în cartierul Posada, 
din care numai în acest an vor fi gata peste 600 noi apartamente. 
(Mircea Tudor, strungar, întreprinderea „Electro-Argeș").

® 5 000 pUÎSți de s^icim au plantat în această primăvară 
elevii Școlii generale din comuna Costești, județul Vaslui. (Mitache Ne
grea. cooperator).

• Un îndemn cetățenesc. Zona de ««rement de Pe dea- 
lul „Capela" din municipiul Rm. Vîlcea este zilnic vizitată de numeroși 
cetățeni. Frumusețea acestor locuri este insă umbrită de atitudinea 
necivilizată a unora care aruncă pe jos hirtii. resturi de mincare. 
mucuri de țigări, unele chiar aprinse. în vederea prevenirii si înlătu
rării unor asemenea obiceiuri urîte. opinia publică ar trebui să inter
vină cu mai multă promptitudine, iar edilii locali 
instalarea unor coșuri metalice în această zonă, 
municipiul Rm. Vîlcea).

® Solicităm întreprinderii județene de morărit, decorticat, 
panificație și produse făinoase să ia măsurile necesare pentru efec
tuarea unui control eficient al activității morii din comuna noastră. 
Slobozia Mindra. județul Teleorman, precum și pentru stabilirea unui 
program de funcționare a acesteia corespunzător cerințelor sătenilor. 
(Petre Popescu, comuna Slobozia Mindra. iudetul Teleorman).

® în Codrul Festiva,u,ul national „Cîntarea României”, pe 
scena căminului cultural din Valea Mare — Pravăt, județul Argeș, au 
urcat numeroase formații de artiști amatori — muncitori, țărani coope
ratori. elevi, intelectuali — prezentind programe inspirate din realita

tea socialistă de astăzi, din munca creatoare a colectivelor din care fac 
parte. Căminul cultural de aici a devenit astfel un factor activ al vieții 
culturale, al afirmării și dezvoltării talentului artiștilor amatori. (Ion 
Dobrescu, Cimpulung. județul Argeș).

® în COmunelf! Varia? 5’ SatChinez, județul Timiș, se află 
fn stadiu de finalizare lucrările de captare și canalizare a surselor sub
terane de apă. Gospodarii localităților respective au prestat la aceste 
lucrări peste 3 000 ore muncă patriotică. (Nicoiae Rosianu. tehnician).

® Sîntem numeroși Posasorii de televizoare din comuna 
Stulpicani. județul Suceava. Pentru orice reparație sintem nevoiti să 
mergem cu aparatul in brațe la oraș, la Gura Humorului sau Ciinpu- 
lung-Moldovenesc. De aceea, sugerăm conducerii cooperației de consum 
din județ să ia măsuri pentru extinderea rețelei 
reparații radio-televizoare la sate, iar pină atunci 
localitățile rurale ateliere mobile, specializate în 
Cosmaschi. comuna Stulpicani. județul Suceava).

de ateliere centru 
să se deplaseze in 
acest sens (Milton

il conduc.. în primele” paf___
luni ale acestui an. munci-, 
torii din atelier care au lu
crat în acord global au avut 
o depășire medie de 26 la 

în felul acesta. „cal- 
hîrtiei" arată că ve- 
meu net va intre.ee 

lei.
există om din pa-

sută, 
cuiul 
nitul 
4 000

Nu
tria noastră, fie el român, 
maghiar sau german, care 
să nu nutrească o adincă 
recunoștință față de parti
dul care ne îndrumă cu 
mină sigură spre un trai 
tot mai bun. Cum am putea 
să Concretizăm mai bine , a- 
ceastă recunoștință decit 
prin strădania noastră de a 
munci mai bine, de a realiza 
economii cit mai mari de 
metal. Faptul că numai în 
primele patru luni s-au e- 

veonomisît în uzină 150 tone 
Jmetal dă măsura posibilită-

o familie forma’ă 
persoane : eu. soția 
copii, intre 4 si 9

tuturor acestor eforturi ale 
statului trebuie să le răs
pundem cu totii prin muncă 
mai productivă și de cali
tate cit mai bună. între
prinderea noastră și-a, ma
jorat angajamentul in ce 
privește micșorarea prețu
lui de cost de la 400 000 lei 
la două milioane in acest 
an. Iată una din căile prin 
care sintem cu toții hotărîti 
să răspundem grijii pe care 
ne-o poartă partidul.

— în urma aplicării re
centelor măsuri — ne-a spus 
tovarășul 
secretarul 
partid al 
Galați — 
va beneficia de o sporire a 
ciștigului lunar în medie cu 
360 lei pe fiecare angajat, 
ceea ce înseamnă, intr-o 

. singyră lună, un venit su
plimentar. de. 2,9,milioane lei. 
PepifU tbti ă'ngă.jâtii șantie- 

... rulyi'.' jar .pină la sfirsitul” 
acestui an — de 14,5 rpih- 
oane lei. La veniturile 
suplimentare provenite din 
retribuția directă se adaugă 
și altele, rezultate din creș
terea alocațiilor pentru co
pii și din celelalte prevederi 
ale recentelor hotăriri. A- 
cestor măsuri, colectivul 
nostru se străduiește să le 

. răspundă prin fapte de 
muncă deosebite. Precizez 
că pe patru luni din acest 
an șantierul naval gălătean 
a înregistrat o depășire de 
14.2 milioane lei la produc
ția industrială globală și o 
producție marfă suplimen
tară de 25.7 milioane lei. 
Colectivul șantierului nos
tru este preocupat 
dicarea continuă a 
comenzilor onorate, 
lizarea lor înainte 
men.

(Urmare din pag. I)
cari sub aspect tehnic și organi- 

revoluțio-ales.
a mentalităților 
resurselor mate- 
este suficient ca

Anatolie Mehic, 
comitetului de 

Șantierului naval 
personalul nostru

de ri- 
calîtătii 
de 
de

rea- 
ter-

col...Un sentiment dominant străbate opiniile și declarațiile ce ne sosesc din toate .... 
(urile tării : voința nestrămutată a oamenilor muncii de pe întreg cuprinsul patriei de » 
răspunde grijii calde a partidului prin neprecupețită 
ritatea României socialiste.

hărnicie pentru înflorirea și prospe-
f

Toți locuitorii satelor, 
toate utilajele mecanice

LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
După încheierea insâmintărilor. 

principalele forte din agricultură sînt 
concentrate acum la executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor. 
Fiecare agricultor știe că prasilele 
executate la timp și in număr cores
punzător cerințelor fiecărei culturi 
asigură recolte mari la hectar. Deși 
ploile din luna aprilie au stinienit in 
oarecare măsură semănatul, au avut 
darul să asigure în sol apa atît de 
necesară încoltirii si răsăririi plante
lor. Temperaturile ridicate care au 
urmat au favorizat si favorizează, in 
continuare. dezvoltarea culturilor 
Acum plouă abundent, umiditatea 
ajutind plantele să crească. Este de 
înțeles deci preocuparea manifesta
tă in majoritatea unităților agricole 
de a se executa fără intîrziere pră- 
situl culturilor.

Din datele centralizate la Ministe
rul Agriculturii si Industriei Alimen
tare rezultă că oină marți. 10 mai. 
prima prașilă mecanică la sfecla de 
zahăr s-a 
suprafețe.

executat pe 28 la sută din
iar cea manuală — oe 76

la sută. La floarea-soarelui. prima 
prașilă mecanică s-a făcut în propor
ție de 17 La sută, iar cea manuală — 
26 ia sută. Cercetînd datele statistice 
oferite de minister rezultă că in u- 
nele iude te — Buzău. Mehedinți. 
Vrancea. Olt. Teleorman. Ialomița. 
Ilfov. Tulcea. Dolj, Prahova. Arad și 
altele — s-a încheiat prima prașilă 
la sfecla de zahăr, in multe unităti 
din aceste iudete executindu-se acum 
prașila a doua. Rezultă, totodată, că 
intre județele situate in aceeași zonă, 
deci cu condiții climatice asemănă
toare. există diferente apreciabile in 
ce privește proporția în care au fost 
executate lucrările de întreținere la 
culturile prăsitoare, situație criticată 
la ultima ședință a comandamentului 
central. Iată de ce atragerea coope
ratorilor la prăsit, precum si folosi
rea mijloacelor mecanizate trebuie 
să stea in centrul preocupărilor orga
nizațiilor de partid de la sate, a con
ducerilor de unități agricole.

Corespondenții noștri ne relatează 
că in multe unităti aericole sute de

întreținerea culturilor la C A P. Costești, |udețui Buzău
Foto ; A. Papadiuc

oameni au trecut la executarea lu
crărilor de întreținere a culturilor. 
Iată un caz petrecut in județul Ar
geș. în cele trei unităti care fac par- 
te din consiliul interoooperatist 
plantele de floarea-soarelui. 
răsărite, erau amenințate de 
ruieni. Fiind prea mici nu se . 
executa întreținerea lor cu ajutorul 
mijloacelor mecanice. în această si
tuație. cooperatorii au ieșit, oe cimp 
cu mic. cu mare și. in citeva zile, au 
prășit manual intreaga suprafață de 
470 hectare. La fej au procedat și 
cooperatorii din consiliile intercoope- 
ratiste Izvoru. Miroși și Slobozia, 
unde s-au prășit, manual suprafețe 
însemnate cu floarea-soarelui.

O veste asemănătoare — din jude
țul. Vaslui. Prioritară aici este prașila 
intii la sfecla de zahăr, cultură ex
tinsă in acest an în județ cu circa 
1 656 hectare fată de anul precedent, 
în multe cooperative agricole — Stoe- 
șești. Banca. Sîrbi, Vulturești. Bă
cani. Zăpodenj — în numai citeva 
zile, ca urmare a participării la mun
că a tuturor sătenilor, sfecla de za
hăr a fost, prășită întiia oară pe toate 
suprafețele. în rindul fruntașilor se 
situează și țăranii cooperatori din 
Bcbricea. B^rezeni. Fălciu. Grivița, 
Ștefan cel Mare și Tanacu. Nu tot 
astfel se poate vorbi despre unele 
unităti din consiliile intercooperat.i.ste 
Codăești. Băcești. Oltenești sail de 
cooperativele Lunca Banului. St.ăni- 
lești si Pogănesti, unde prașila intii 
la sfecla de zahăr a intîrziat. Se a- 
preciază că. în județ, prima prașilă 
la sfecla de zahăr se va încheia în 
cursul acestei săptămini. La nivelul 
județului se poate aprecia că lucra
rea a fost executată pină la această 
dată pe mai mult de jumătate din 
suprafața 
tii să fie 
fi prielnic 
•intern.

Bîrla, 
abia 
bu- 

putea

cultivată si există condi- 
încheiată dacă timpul va 
la finele săptăminii in care

zgtoric. cit, mai 
narea concepției, 
asupra gospodăririi 
riale. Concret, nu 
organele de sinteză, ministerele, cen
tralele să transmită Întreprinderi
lor sarcini și indicații de a di
minua cu o anumită sumă cheltu
ielile la 1 000 lei producție marfă, re- 
zumindu-se doar la a controla, din 
cind in cind. si de- a constata că 
rezultatele sint sau nu satisfăcătoa
re : ele trebuie să se considere ne
mijlocit implicate in înfăptuirea mă
surilor și soluțiilor stabilite, acțio- 
nind direct in întreprinderi, împreu
nă cu conducerile și specialiștii a- 
cestora. pentru a se obține rezulta
tele scontate.

Un alt aspect care trebuie să re
tină atenția este acela al gradului 
de profunzime al măsurilor pe care 
se fundamentează reducerea platljfj- 
cată a cheltuielilor de producție, i 
celor, nratețig,le îndeosebi. Or. iri.u- 
jje.fe unități ‘ se jtnai practică șjsțe- 
hiul de a porni la treabă fără sa să 
cunoască bine, in detaliu, cum și in 
ce direcții trebuie acționat. Progra
mele de diminuare a consumurilor 
cuprind adesea măsuri generale, cu 
o eficientă estimată global, din care 
nu se poate desprinde, concret, cum 
vă fi înfăptuită fiecare măsură in 
parte și cine va răspunde de reali
zarea ei ih viață. în asemenea pro
grame intilnim formulări de genul 
„prin reproiectărea a 100 de piese se- 
vor economisi 10 tone de metal" sau 
„refacerea unor șabloane la debitare 
va asigura reducerea consumului cu 
15 tone", ori „prin valorificarea mai 
intensă a deșeurilor, consumul de 
materii prime se va diminua cu 20 
de tone”. Așadar, măsuri care, de 
fapt, nu obligă pe nimeni la nimic, 
nu soluționează nici un aspect, nu 
sînt de un real ajutor pentru colecti
vele de întreprinderi, pentru specia
liști si muncitori. Pentru a se funda
menta temeinic reducerile de consu
muri prevăzute este necesar, asa cum 
a indicat conducerea partidului, ca 
măsurile de perfecționare a tehnolo
giilor. de îmbunătățiri organizatorice, 
de mai bună gospodărire să se stabi
lească concret, pentru fiecare produs 
in parte, de la utilajul cel mai com
plex. pină la cele mai mici piese 
fabricate, pentru fiecare tehnologie 
sau fază de fabricație. Să se arate 
clar cu cit trebuie să se reducă greu
tatea produsului, ce cantități de ma
terii prime si materiale utilizate se 
vor regăsi în produsul finit, ce de
șeuri se pot utiliza in fabricația res
pectivă. deci in ce măsură trebuie 
să sporească gradul de valorificare 
a materiilor prime și materialelor si. 
bineînțeles, prin ce mijloace, pe sea
ma căror factori tehnici, tehnologici 
sau organizatorici se vor realiza o- 
biectivele respective, inchizindu-se 
cu hotărire robinetele risipei, promo- 
vîndu-se cu îndrăzneală 
ceea ce este modem și 
tehnică și tehnologie.

Cu toată perseverenta, 
ferme și energice trebuie 
neze pentru reducerea costului lucră
rilor de investiții, a cheltuielilor ma
teriale în acest domeniu, dimensio- 
nindu-se rational construcțiile, pro- 
movindu-se larg soluțiile tehnice și 
constructive noi. moderne, economi
ce, bazate ‘pe folosirea de materiale 
ieftine și ușoare, care să confere, tot
odată. construcțiilor trăinicie, durabi- ’ 
litate, comportare ireproșabilă în ex
ploatare.

Pentru afirmarea puternică a spi
ritului gospodăresc al colectivelor, 
pentru amplificarea continuă a ca
pacității lor de a-și însuși și introduce 
noul in activitatea productivă, folosind 
raționai resursele materiale pe care 
le au la dispoziție. îndatoriri de sea
mă revin organizațiilor de partid din 
întreprinderi, din institutele de cer
cetări. inginerie tehnologică si proiec
tări. Ele sint chemate să desfășoare 
o susținută muncă politico-educativă 
menită să asigure înțelegerea clară 
de către fiecare om a! muncii a le
găturii nemijlocite care există intre 
reducerea cheltuielilor materiale, spo
rirea venitului national și ridicarea 
nivelului de trai, să stimuleze iniția
tivele bune, creativitatea, să combată 
mentalitățile greșite, să militeze pen
tru aplicarea operativă a măsurilor si 
soluțiilor stabilite.-pentru dezvoltarea 
unei puternice acțiuni de masă in ve
derea reducerii mai accentuate a chel
tuielilor materiale in activitatea de 
producție $i in investiții.

noul. tot 
eficient in

prin măsuri 
să se actio-

intre.ee
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU IN REPUBLICA ARABA EGIPT
Toastul președintelui

Anwar El Sadat
(Urmare din pag. I)
Dacă independenta este scumpă fie
cărui popor, pentru poporul român 
ea are cu atît mai profunde sem
nificații si consecințe tocmai dato
rită faptului că a demonstrat tu
turor popoarelor, prin pilda sa vi
guroasă. valoarea acestei independen
te și efectele sale neprețuite. Inde
pendența a dat poporului dreptul su
prem de a se conduce singur, fără a 
se pleca in fata nimănui. Si e meri
tul poporului dumneavoastră că a fă
cut din independentă nu numai o as
pirație. dar și o realitate a existen
tei sale, concretizată lin politica si 
activitatea pe care o desfăsurati pe 
plan internațional.

Sîntem deosebit de fericiți de ma
rile înfăptuiri ale poporului român 
obținute sub conducerea dumnea
voastră, fie in înregistrarea unor in
dicatori ridicați de dezvoltare eco
nomică — printre cei mai mari pe 
plan internațional — fie prin reali
zarea unui plus de prosperitate pen
tru masele populare, făurind. în a- 
celași timp, punți trainice de colabo
rare cu toate statele care, ca si dum
neavoastră. se pronunță pentru ra
porturi nesupuse nici unor condiții 
sau constringeri.

Am urmărit cu deosebită admirație 
Si apreciere eforturile deosebite ale 
poporului dumneavoastră în lupta cu 
stihiile naturii care s-au dezlănțuit 
în luna martie si ne-am bucurat de 
succesele pe care le-ati obtinut în 
înlăturarea consecințelor cataclismu
lui, în timp ce opera de construcție 
si reconstrucție a cuprins întreaga 
tară. Ce altceva poate semnifica acest 
lucru decit unitatea poporului în ju
rul conducerii sale, care permanent 
i-a slujit cu abnegație interesele în 
activitatea pe plan național, nepre- 
cupetind nici un sacrificiu in slujba 
societății.

Sîntem ferm deciși să mergem și 
în viitor pe această cale care duce 
spre realizarea telurilor naționale 
sfinte, in jurul cărora s-au grupat toți 
fiii națiunii arabe și. alături de 
toate popoarele iubitoare de pace 
întreaga lume.

ei. 
din

Domnule președinte.
Nu putem să- nu înregistrăm cu 

gret că ne continentul nostru african 
se produc. în ultima vreme, furtuni 
care îi amenință securitatea si stabi
litatea. după cum. de asemenea. înre
gistrăm începuturile unei intervenții 
străine ale cărei consecințe nu pot fi 
decit proliferarea dezordinii, adîncirea 
divergențelor dintre popoare care au 
aceleași interese și destine. Noi con
siderăm de datoria noastră să ne si
tuăm de partea fiecărui popor african 
frate care va fi amenințat sau supus 
amenințării ori agresiunii, deoarece 
apreciem că stabilitatea, securitatea și 
pacea întregului continent constituie 
elementul fundamental, strîns legat 
de securitatea națională a Egiptului. 
Sîntem parte integrantă a acestui con
tinent — din punct de vedere al civi
lizației. al esenței umane și al strate
giei. fiind cu toții legați prin același 
singe african — și de aceea vom ac
ționa cu toate forțele noastre în sluj
ba luptei comune pentru eliberarea 
pînă la ultima palmă de pămint a 
continentului african și lichidarea ră
mășițelor rasismului, imperialismului 
colonizator și exploatării.

re-

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)
Comunist Român, de făurire a so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate și de inaintare spre comunism, 
de ridicare a nivelului de trai 
rial și spiritual al întregului 
și asigurarea independentei si 
ranității țării.

mate- 
popor 
suve- ne

Stimate președinte Ceausescu.
Națiunea arabă apreciază sprijinul 

reafirmat în repetate rînduri al po
porului si conducerii României fată 
de lupta noastră legitimă pentru eli
berarea teritoriului ocupat, pentru 
realizarea drepturilor naționale ale 
poporului arab palestinean. în primul 
rînd a dreptului său la făurirea unui 
stat independent, drept care nu poa
te fi ignorat sau nesocotit, drept na
tural de care nu se poate face ab
stracție și de care nu poate fi lipsit 
acest popor erou care, de-a lungul 
secolelor, s-a remarcat in această 
parte a lumii prin civilizația sa deo
sebită.

Dragi prieteni.
Am realizat între noi un exemplu 

luminos de cooperare sinceră între 
popoare care nun mai presus de orice 
interesul lor pentru consolidarea păcii 
internaționale, pentru realizarea în
țelegerii și egalității, în condițiile de
plinei suveranități și respectului reci
proc. Sînt convins 
neavoastră vizită 
impuls colaborării 
țări si popoare ale 
drul acestei colaborări vom înregistra 
rezultate concrete si multiple in toate 
domeniile — politic, economic sau 
cultural.

că actuala dum- 
va da un nou 
dintre cele . două 
noastre, că în ca-

Dragi prieteni,
Vă rog să vă alăturați mie și să 

ridicăm paharul
Pentru prietenul nostru drag, 

președintele Nicolae Ceaușescu. și 
distinsa sa soție :

Pentru toti fiii poporului' român 
prieten ;

Pentru relațiile trainice dintre po
poarele și țările noastre ! (Aplauze).

Sosirea la Cairo
(Urmare din pag. I)
nistru de interne, Hafez Ghanem, 
Viceprim-ministru. șeful misiunii de 
onoare constituite cu prilejul acestei 
vizite. Ismail Fahmi. viceprim-minis- 
tru și ministru al afacerilor externe, 
Hassan Kamel, șeful cabinetului pre
zidențial.

Este prezentat, de asemenea. Mah
mud Riad, secretarul general al Ligii 
Arabe.

La rindul său. președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă persoanele ofi
ciale care îl însoțesc in această vi
zită : Gheorghe Oprea, viceprim-mi
nistru al guvernului. George Maeo- 
vescu. ministrul afacerilor externe. 
Vasile Pungan. șeful grupului de con
silieri ai președintelui republicii. Ion 
Cumpănașu, director general al Agen
ției române de presă „Agerpres", 
Mihai Pacepa, secretar de stat.

Sint prezenți ambasadorul Româ
niei la Cairo. Petru Burlacu. și am
basadorul Egiptului la București. 
Hassan A. pa wood. împreună cu so
țiile.

Se intonează imnurile de stat_ ale 
eelor două țări. Comandantul gărzii 
prezintă raportul, după care președin
tele României, insotit de președin
tele tării-gazdă. trece în revistă 
garda de onoare.

Tovarășului Nicolae Ceaușescu Si 
tovarășei Elena Ceaușescu le sînt 
prezentați apoi șefii misiunilor di
plomatice acreditați la Cairo. Sint 
prezenți membri ai ambasadei româ
ne. care salută cu căldură pe pre
ședintele republicii.

în salonul de onoare al aeroportu
lui. oaspeți si gazde se întrețin cor
dial cîteva minute.

Președintele Nicolae Ceausescu si 
președintele , Anwar El Sadat, to
varășa Elena Ceaușescu si doamna 
Gihane Sadat iau apoi loc. în auto
mobilele cu care se îndreaptă spre 
reședința rezervată oaspeților, palatul 
Kubeh. situat in mijlocul unui mare 
parc din Heliopolis, unul din cele 
mai frumoase cartiere ale capitalei 
egiptene.

De-a lungul arterelor străbătute 
de coloana oficială sîntem martorii 
primirii entuziaste pe care locuitorii 
capitalei o fac solilor poporului 
român, mesageri ai sentimentelor de 
prietenie si solidaritate cu 
egiptean.

întregul Cairo trăiește în 
momente atmosfera specifică 
evenimente politice. Principalele bu
levarde ale orașului sînt bogat împo
dobite cu arcuri de triumf, cu drape
lele de stat ale celor două țări, cu por
tretele președinților Nicolae Ceaușescu 
și Anwar El Sadat: Locuitorii 
metropolei de pe malurile Nilului — 
care, cu cei aproape nouă milioane de 
locuitori ai săi. este cel mai mare oraș 
al Africii și al Orientului Mijlociu — 
ș-au adunat de o parte și de alta a 
magistralelor umbrite de palmieri și 
de leandri în floare, salutînd cu prie
tenie la trecerea coloanei oficiale. Se 
văd pancarte și banderole pe care se 
pot citi, in limbile română si arabă, 
călduroase urări de bun sosit : ..Bun 
venit în țara noastră președintelui 
Nicolae Ceaușescu. prietenul pre
ședintelui Anwar El Sadat“. „Trăias
că președintele Nicolae Ceaușescu". 
„Să trăiască prietenia egipteano-ro- 
mână“. „Trăiască lupta poporului ro
mân prieten". Din megafoane răsună 
acordurile nemuritoarei ..Rapsodii 
române" a Iui Enescu. precum și me
lodii populare românești.

Aplauzele vii, îndelungate ale lo
cuitorilor dau expresie satisfacției 
poporului egiptean fată de această 
nouă întilnire dintre cei doi șefi de 
ștat, menită să contribuie Ia adin- 
cirea și întărirea prieteniei și solida
rității dintre cele două state, in inte*

poporul

aceste 
marilor

resul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și progresului in- lume.

Primirea entuziastă întărește . și 
mai mult convingerea că noua în- 
tîlnire dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Anwar El Sadat — 
cea de-a patra din cronica relații
lor româno-egiptene. după dialogu
rile de la Cairo, din 1972 si 1975. și 
de la București, din 1974. însăși 
această suocesiune demonstrind ca
racterul sistematic, deosebit de rod
nic al contactelor la nivel înalt — va 
da un nou impuls viguros colaborării 
dintre România și Egipt în cele mai 
diverse domenii, 
dintre cele două 
ternațională.

Primirea caldă, 
președintelui Nicolae Ceaușescu con
stituie. totodată, o grăitoare ilustrare 
a sentimentelor de’stimă, considera
ție și apreciere față de personalitatea 
șefului statului român, a cărui pro
digioasă activitate pusă în slujba 
prosperității și fericirii poporului său. 
a marilor idealuri ale progresului, 
păcii și înțelegerii în lume este bine 
cunoscută și prețuită în Egipt, ca și 
pe toate meridianele lumii.

Avind loc intr-un moment cînd se 
intensifică eforturile pentru rezol
varea pe cale politică a problemei 
Orientului Mijlociu, vizita prileju
iește, totodată, evidențierea înaltei 
prețuiri față de poziția consecventă 
a României socialiste, a președintelui 
ei. în legătură cu modalitățile de in
staurare a unei păci, drepte și trai
nice în această parte a lumii, care 
să dea posibilitate popoarelor ce 
trăiesc aici să-și consacre eforturile 
muncii pașnice constructive, dezvol
tării lor pe calea progresului și bu
năstării.

In acest spirit, aplauzele si urările 
care însoțesc de-a lungul întregului 
traseu coloana oficială dau expresie 
satisfacției locuitorilor marelui oraș 
de pe Nil, întregului popor egiptean 
de a avea din nou ca oaspete drag 
un prieten apropiat, dau expresie 
convingerii că și actuala . rundă de 
convorbiri româno-egiptene. la nivel 
înalt se*va solda cu rezultate dintre 
cele mai fructuoase pentru ansam
blul raporturilor bilaterale. înscriin- 
du-se. in același timp, ca o contri
buție importantă la cauza generală a 
păcii și înțelegerii internaționale.

conlucrării rodnice 
țări pe arena in-

entuziastă făcută

Dragă prietene președinte.
Constituie o deosebită satisfacție 

pentru noi să constatăm că de la 
ultima noastră intilnire colaborarea 
româno-egipteană se caracterizează 
printr-o continuă intărire atit pe plan 
politic, cit și in domeniul cooperării 
economice, tehnico-știintifice și cul
turale. La Alexandria. Hamrawein. 
Abu-Zaabal și in alte localități egip
tene funcționează deja sau sint in 
curs de extindere o serie de între
prinderi la construcția cărora și-au 
adus âontributia si muncitorii și spe
cialiștii români și sint. rodul coope
rării dintre țările noastre. Sint. de 
asemenea, in pregătire noi acțiuni de 
cooperare în domeniul petrochimiei, 
industriei lemnului, materialelor de 
construcții, agriculturii. Fără îndoială 
că și această vizită, intilnirile și con
vorbirile noastre vor contribui la în
tărirea conlucrării româno-egiptene 
in toate domeniile, vor sluji interese
lor ambelor popoare și. în același 
timp, cauzei generale a păcii si 
tinderii.

Ca și în alte ocazii. în cursul 
vorbirilor noastre din aceste zile 
aborda, desigur, și unele probleme 
internaționale, de interes comun. 
România pornește. în politica sa in
ternațională. de la marile schimbări 
care au loc în lume, caracterizate 
prin afirmarea tot mai puternică a 
voinței și hotăririi popoarelor de a 
pune pentru totdeauna capăt politicii 
imperialiste, de dominație și asupri
re. de forță și dictat, de a se dezvolta 
libere, deplin stăpîne pe Soarta și bo
gățiile lor naționale, de a promova 
o politică nouă, de egalitate și res
pect intre națiuni, de colaborare 
multilaterală.

Ca țară europeană, România se 
preocupă în mod deosebit de reali
zarea securității și cooperării, pe con
tinent. de înfăptuirea prevederilor 
documentelor de la Helsinki — care 
constituie un tot unitar. Acordăm o 
mare atenție pregătirii reuniunii de 
la Belgrad, din vara acestui an, consi- 
derind că este necesar să se facă 
totul pentru ca să se evite confrun
tările și să se acționeze în mod con
structiv pentru stabilirea de măsuri 
concrete în vederea lărgirii colabo
rării economice, a schimburilor teh- 
nico-științifice. cultural-artistice și 
în alte domenii de ordin uma
nitar, pentru .trecerea la măsuri con
crete de dezangajare militară a con
tinentului — fără de care nu se poate 
vorbi de securitate și pace.

în cadrul convorbirilor din acșste 
zile vom acorda, fără îndoială, o a- 
tenție , deosebită problemelor privind 
instaurarea, unei păci trainice și juste 
în Orientul Mijlociu. România const-’ 
deră că sînt create condițiile necesare 
pentru a se putea obține în acest an 
rezultate concrete în solutionarea con
flictului prin retragerea trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupate, 
și soluționarea problemei poporului 
palestinean in conformitate cu inte
resele și aspirațiile sale legitime, in
clusiv de a-și constitui un stat na
țional propriu. Este totodată imperios 
necesar să se stabilească măsuri care 
să garanteze independența și 
nitatea tuturor statelor din 
zonă.

Reluarea Conferinței de la 
la care trebuie să ia parte cu drepturi 
egale toți cei interesați, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palestinei, 
constituie o necesitate și poate avea 
un rol important in soluționarea con
flictului din Orientul Mijlociu. în a- 
celași timp, considerăm că se impune 
o participare mai activă a Organiza
ției Națiunilor Unite și a altor or
ganizații internaționale. precum și a 
altor state pentru realizarea cit mai 
rapidă a unei păci trainice și juste 
în această zonă.

Apreciem inițiativele și eforturile 
Republicii Arabe Egipt, ale dumnea
voastră personal, prietene președinte, 
de a găsi soluții eficiente pentru re
zolvarea pe cale politică a conflictu
lui. în ce ne privește, vă asigurăm că 
România — ca și pînă acum — va 
sprijini in modul cel mai ferm orice

toate 
orin-
aten-

des-
con- 
vom

suvera- 
această

Geneva,

Depunerea unei
, în după-amiaza zilei de 

președintele Republicii 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
a depus o coroană de flori la Mo
numentul Eroului Necunoscut.

Șeful statului român a fost însoțit 
de dr. Mohamed Hafez Ghanem. 
viceoremier. șeful misiunii de onoare.

Situat, in modernul cartier ..Nasr" 
(Victoria) din Cairo, la una din ex
tremitățile pieței unde au loc in fie
care an tradiționalele parăzi militare 
cu prilejul sărbătorii naționale a 
R. A. Egipt, monumentul este unul 
din cele mai interesante si originale 
edificii ale orașului. El reprezintă o 
piramidă cu patru laturi deschise.

miercuri, 
Socialiste

acțiuni menite să ducă la instaurarea 
păcii trainice și juste in Orientul Mij
lociu.

Ca tară socialistă. România dezvoltă 
larg relațiile de colaborare cu toate 
țările socialiste. întărește solidaritatea 
cu țările in curs de dezvoltare, 
cu toate statele care pășesc
calea dezvoltării lor libere, de sine 
stătătoare, dezvoltă relații cu 
statele lumii fără deosebire de 
duire socială.

în acest context acordăm o
ție deosebită dezvoltării raporturilor 
noastre cu țările arabe, cu toate sta
tele africane, sprijinim lupta lor pen
tru construirea unei vieți noi. libere, 
independente. Sprijinim, de aseme
nea, în mod activ lupta popoarelor 
africane pentru lichidarea deplină a 
colonialismului și neocolonialismului, 
a politicii rasiste și de apartheid, a 
oricăror forme de tutelă sau domi
nație străină pe continentul african, 
în România, popoarele din Rhodesia 
și Namibia, din Africa de Sud vor 
găsi întotdeauna un ajutor efectiv 
pentru lupta lor dreaptă 1

Ne provoacă o mare îngrijorare 
faptul că pe continentul african au 
apărut zone de încordare. Este o rea
litate că imperialismul și colonialis
mul au lăsat numeroase probleme 
complicate in Africa, dar soluționa
rea acestora trebuie făcută in mod 
pașnic, evitind conflicte și ciocniri, 
care ar aduce daune serioase țărilor 
respective, tuturor popoarelor afri
cane și ar deschide calea intervenției 
străine. Este în interesul tuturor sta
telor africane de a acționa pentru ca 
orice litigii dintre ele să fie soluțio
nate pe calea tratativelor, prin înțe
legere. astfel incit să se asigure în
tărirea unității lor. dezvoltarea liberă 
pe calea progresului, prosperității și 
păcii. ’

România militează activ pentru li
chidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice internațio
nale. bazate pe relații de deplină 
egalitate și echitate, care să asigure 
progresul mai rapid al tuturor state
lor, în primul rind al celor rămase 
în urmă, să favorizeze accesul lor 
larg și neingrădit la cuceririle știin
ței și tehnologiei moderne, ale civi
lizației contemporane.

Fără îndoială, în lume sint multe 
probleme complexe care iși așteaptă 
rezolvarea — și dintre care o importan
tă vitală pentru omenire are încetarea 
cursei înarmărilor, realizarea dezar
mării generale și. în primul rînd. a 
dezarmării nucleare, izbăvirea omeni
rii de coșmarul unor noi războaie. Noi 
considerăm că la soluționarea acestor 
probleme majore ale zilelor noastre 
trebuie să participe activ toate state
le — indiferent de mărime sau orin- 
duire socială. îndeosebi apreciem că 
un rol tot mai important revine în 
această privință țărilor mici si mij
locii. țărilor în curs de dezvoltare si 
nealiniate, profund interesate în sta
tornicirea in lume a unor raporturi 
noi. bazate pe respectarea dreptului 
fiecărui popor de a fi deplin stăpîn 
pe destinele sale, de a conlucra cu 
celelalte state intr-un climat de în
credere. securitate și pace. Este un 
motiv de satisfacție să constatăm că 
țările noastre conlucrează strins si pe 
plan internațional, aducindu-si con
tribuția lor la realizarea unei politici 
noi. democratice, la realizarea unei 
lumi in care fiecare popor, fiecare 
națiune să se poată dezvolta liber, 
corespunzător năzuințelor sale.

în încheiere, doresc, dragi prieteni, 
să-mi exprim încă o dată convinge
rea că vizita 
telegerile la 
deschide noi 
laborării și 
tene atît pe 
arena mondială, in lupta pentru pro
movarea nobilelor idealuri de progres 
social si pace, pentru făurirea unei 
lumi mai drepte și mai bune.

Cu această convingere, vă rog să 
toastăm :

în sănătatea dragului meu prieten, 
președintele Anwar Sadat, și a doarn 
nei Gihane Sadat. 1

Pentru progresul, bunăstarea si fe 
ricirea poporului egiptean prieten !

Pentru o colaborare tot mai traini 
că intre România și Egipt I

Pentru rezolvarea problemelor din 
Orientul Mijlociu, pentru instaura
rea unei păci trainice si juste 
ceastă regiune !

Pentru pace in întreaga lume 
în sănătatea dumneavoastră.

turor ! (Aplauze).

pe care o facem și in- 
care vom ajunge vor 
și largi orizonturi, co- 
cooperării româno-egip- 
plan bilateral, cit si pe

în a-
i
a tu

Tovarăsul Nicolae Ceaușescu este 
întimpinat de șeful Garnizoanei mi
litare a orașului Cairo, de al ti înalti 
reprezentanți ai Forțelor armate ale 
R. A. Egipt.

O unitate de gardă prezintă onorul.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu depu

ne la monument o coroană de flori ; 
pe panglica tricoloră este înscris : 
„Din partea președintelui Republicii 
Socialiste România".

Se păstrează un 
legere. in timp ce 
unui marș solemn.

La ceremonie au 
șii Gheorghe Oprea și George Maco- 
vescu.

i

Pe aeroportul din Cairo

PLECAREA DIN CAPITALA
externe,

Dupo sosirea la Cairo

‘Ca»' 1 1

ilp 'Â

I

? ? T?WO»1111oi»

moment de recu- 
răsună acordurile

participat tovară-

Tovarășul 
președintele 
România, 
Ceaușescu au 
neața, într-o vizită oficială de prie
tenie în Republica Arabă Egipt, la 
invitația președintelui 
Anwar 
Gihane Sadat.

Președintele Nicolae 
este însoțit în această vizită de, to
varășii Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George Ma-

Nicolae Ceaușescu, 
Republicii Socialiste 
și tovarășa Elena 

plecat, miercuri dimi-

El Sadat și
Mohammed 

a doamnei

Ceaușescu

In timpul intilnirii protocolare

Nicolae 
Elena

covescu, ministrul afacerilor 
de consilieri și experți.

La plecare, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu au fost conduși de tova
rășii Manea Mănescu. Ștefan Voitec, 
Emil Bobu, Cornel Burtică. Gheor
ghe Cioară. Lina Ciobanu, Ion Din- 
că. Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Rădu- 
lescu. Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei, Iosif Banc, Ion Co- 
man, Teodor Coman, Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu. Aurel Duma, 
Ion Stănescu.

Tovarășii din conducerea de partid

și de stat au venit Împreună 
țiile. *

Erau prezenți membri ai C.C. 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și 
guvernului, conducători de institu 
centrale și organizații obștești, t 
prezentanți ai vieții noastre cult 
ral-științifice, generali.

Erau de față șefi de misiuni dip 
matice acreditați in țara noastră, 
afla, de asemenea, Anwar A. Bist 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
Republicii Arabe Egipt la Bucure

Ceremonia plecării a avut loc 
aeroportul Otopeni. Pe frontispic 
aerogării erau arborate drapelele 
partid și de stat, care încadrau p 
tretul tovarășului Nicolae Ceaușes

La ora 8,45 aeronava prezidenți 
a decolat.

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului

Președintele Consiliului de
Dragă tovarășe Jivkov.

Central al Partidului Comunist Bulge 
Stat al Republicii Populare Bulgaria

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria în drum spre Re 
blica Arabă Egipt, vă adresez dumneavoastră. Comitetului Central al Pa 
dului Comunist Bulgar, Consiliului de Stat și întregului popor frate bul 
un cald salut tovărășesc. împreună cu cele mai bune urări de noi succ 
in edificarea societății socialiste dezvoltate in patria dumneavoastră.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Rom 

Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului CONSTANTIN TSATSC
Președintele Republicii Elene

Cu ocazia survolării teritoriului țării dumneavoastră, am deosebita j 
cere să vă adresez cele mai cordiale salutări și sincere urări de sănă 
și fericire personală, de progres și prosperitate poporului grec prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste Romi
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI" Lucrări dramatice inspirate tlm epopeea independeniel

înfrățiți in muncă și in cintec
In aceste zile, cerința pusă în fața 

noastră de partid, de secretarul său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este sporirea eforturilor pentru li
chidarea grabnică a urmărilor cutre
murului de la 4 martie, pentru înde
plinirea exemplară a prevederilor 
planului cincinal. Răspunzând cu 
cinste înaltei chemări, oamenii mun
cii din județul Covasna, români și 
maghiari, au reușit, astfel, să rapor
teze conducerii partidului și statului 
realizarea cu patru zile înainte de 
termen a prevederilor de plan pe 
primul trimestru al anului.

La o cotă înaltă de preocupări și 
realizări se situează totodată mani
festările cultural-educative din ca
drul Festivalului național „Cîntarea 
României". Dedicat importantelor 
evenimente ale anului 1977, festiva
lul muncii și hărniciei, al cintării 
omului liber, făuritor al propriului 
destin. își dovedește deosebita sa 
utilitate si oportunitate ca factor de 
relevare și dinamizare a unor nebă
nuite valențe artistice creativ-inter- 
pretative, ca un cadru propice al 
direcționării potențialului cultural- 
artistic al întregii populații din ora5- 
șele și satele județului către împli
nirea dezideratului maior al formă
rii omului nou. multilateral dezvol
tat. Pentru a sublinia amploarea 
participării artiștilor, interpretilor și 
creatorilor, amatori si profesioniști, 
din Covasna la prima ediție a Festi
valului „Cîntarea României" este su
ficient să amintim că un număr de 
peste 34 000 de tineri și vîrstnici. ce
tățeni de cele mai diverse profesii si 
ocupații, constituiti în peste 1 900 for
mații. au susținut. în perioada no
iembrie 1976 — martie 1977. mai bine 
de 4 000 de spectacole. Lucrătorii 
ogoarelor, oamenii muncii din între
prinderile industriale, care obțin zi de 
zi succese de seamă în activitatea 
productivă, s-au îmbrăcat in vesmin
tele lor de sărbătoare și. urcînd pe 
scenele căminelor și caselor de cul
tură. au cintat viata nouă care înflo
rește în țara noastră, partidul, 
România socialistă.

Constatăm cu satisfacție că întreaga 
ictivitate artistică desfășurată în iu- 
iet s-a ridicat pe noi trepte calita- 
ive. Creatorii populari, scriitorii, pu
bliciștii care s-au înscris la con
cursurile de creație ale festivalului 
:int în număr de peste 300. Expozi- 
ii de artă populară, artă plastică si 
otografică, producții literare de cele 
nai diverse genuri au marcat eloc
vent contribuția creatorilor la desfă- 
urarea festivalului. Nici slujitorii 
irofesionisti ai scenei nu au rămas 
n afara unanimei efervescente crea- 
iv-interpretative. Colectivul Teatra
lii maghiar de stat din Sf. Gheorghe 

prezentat publicului spectator pre- 
liera piesei lui Ștefan Berciu 
Răfuiala", lucrare abordind aspecte

ale răscoalei țăranilor din 1907. Pe 
lingă aceasta, actori și regizori ai 
teatrului au ajutat formațiile de ar
tiști amatori în punerea în scenă a 
unor piese, în realizarea unor 
montaje literar-muzicale, în in
struirea unor brigăzi artistice. Suc
cesul spectacolelor prezentate de 
echipa de teatru a întreprinde
rii de țigarete din Sf. Gheor
ghe. a casei orășenești de cultură din

vorbesc emoționant despre unitatea 
indestructibilă a românilor, maghiari
lor, germanilor și a altor naționalități 
în lupta multiseculară împotriva asu
pririi naționale si sociale, despre 
unitatea de monolit a poporului în 
jurul Partidului Comunist Român, a 
secretarului general. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în înfăptuirea 
măreței opere de edificare pe pă-

la

• Eforturi permanente 
repertoriului 
de prezentul 
poporului ® 
tiștii amatori 

oamenilor

• Lucrări
pentru îmbunătățirea 
valoroase, inspirate 
de trecutul măreț al 
fructuoasă

clocotitor,
Conlucrare

și profesioniști 
muncii se afirmă noi talente

Baraolt. a căminului cultural din 
Moacsa sînt rodul conlucrării fruc
tuoase dintre actorii profesioniști și 
artiștii amatori. De asemenea, tot ne 
linia sprijinirii activității formațiilor 
artistice de amatori, centrul județean 
de îndrumare a creației populare si 
a mișcării artistice de masă a elabo
rat o suită de recomandări de reper
toriu. prioritate acordindu-se acelor 
lucrări cu conținut patriotic din di
verse genuri artistice cum sînt tea-' 
trul scurt si teatrul politic, cintecele 
de muncă si revoluționare, poezia 
militantă, montajele literar-muzicale. 
dansul tematic. La dispoziția între
prinderilor. instituțiilor, așezăminte
lor culturale au fost puse. în limbile 
română și maghiară, culegeri de 
poezii, texte de montaje literare, 
piese de teatru într-un act. culegeri 
de cintece revoluționare.

Toate acestea au făcut ca în fazele 
orășenești 
Gheorghe.
Secuiesc, 
multe alte localități să fie prezen
tate spectacole cu reale virtuți ar
tistice. Formația de teatru si corul 
întreprinderii miniere Căpeni. inter- 
preții montajului literar-muzical al 
întreprinderii de șuruburi din Tg. Se
cuiesc. grupul vocal I.A.S. Cîmpul 
Frumos, brigăzile 
întreprinderea de 
trie auto din Sf.
au prezentat 
oglindit atât epopeea 
luptelor 
atirnare.
lor pentru făurirea unei vieți din 
ce în ce mai bune 
patriei.- Manifestări

și comunale de Ia Sf. 
tntorsura Buzăului. Tg. 

Sita Buzăului, Zăbala și

artistice de la 
aparataj elec- 
Gheorghe etc. 

lucrări în care s-a 
națională a 

pentru libertate si ne- 
cît si eroismul mase-

între ar
Din rîndul

cre
de

mîntul României a societății socia
liste multilateral dezvoltate.

Poeții, prozatorii, dramaturgii din 
județul nostru iși fac simtită 
zenta in cadrul concursurilor
creație ale festivalului national prin 
opere valoroase, inspirate din trecu
tul glorios al ponorului, din străve
chea conviețuire in frăție a locuito
rilor acestor meleaguri. Suplimentele 
literare ale celor două cotidiane care 
apar la Sf. Gheorghe inserează în pa
ginile lor poezii patriotice, revolu
ționare. fragmente de proză etc., 
marcînd o substanțială contribuție a 
unor valoroși oameni de litere ca 
Radu Selejan. Farkas Arpad. Magyar! 
Lajos. Miron Rusu Barian. Czego Zol- 
tan. dramaturgul și eseistul Veress 
Daniel și alții la îmbogățirea patri
moniului spiritual al județului. Scri-

itorii au contribuit si contribuie 
descoperirea de. noi talente din rîn
dul oamenilor muncii, al tinerei ge
nerații. în acest scop sînt organizate 
cenacluri, este impulsionată activita
tea cercurilor literare.

Artiștii plastici din cadru! filialei 
Covasna a U.A.P. au organizat ex
poziții in multe din orașele și co
munele județului. Activitatea ex- • 
pozițională culminează cu organiza
rea expoziției județene, din cadrul 
căreia vor fi selecționate cele mai 
valoroase lucrări în vederea partici
pării la expoziția republicană.

O atenție deosebită s-a acordat bu
nei pregătiri și participării forma
țiilor cultural-artistice ale pionierilor 
și școlarilor la fazele Festivalului na
țional „Cîntarea României". Nivelul 
artistic ridicat al manifestărilor sus
ținute de pionieri și școlari este 
ilustrat, intre altele, de faptul că ju
riul fazei județene a putut să depar
tajeze numai cu mare greutate din 
cele 97 formații calificate, cu 1 800 de 
participants acele echipe artistice 
care să reprezinte județul la faza in
terjudețeană.

Făcind un început de bilanț, putem 
desprinde concluzia că prima ediție 
a Festivalului „Cintarea României" 
Si-a atins obiectivul principal, cel de 
a stimula creația si interpretarea ar
tistică în rîndul maselor, de a inten
sifica participarea oamenilor muncii 
din întregul județ la activitatea 
cultural-artistică. Festivalul se dove
dește intr-adevăr o puternică ma
nifestare a muncii, hărniciei, creati
vității poporului român și naționali
tăților conlocuitoare.

Constantin STANCA 
secretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R.

tuturor fiilor 
artistice

Stațiunea „Neptun" pregâtitâ sâ-și intîmpine oaspeții
Foto : Gh. Vințilă
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.ITORAL 77
Oficiile județene de turism și fi
dele întreprinderii de turism, ho
luri și restaurante din București 
n la dispoziția soliei tanților bile- 
pentru odihnă în toate stațiunile 
pe Litoral, la tariful de 50 lei pe 
de persoană pină la 15 iunie. în 

•if se include cazarea și masa în 
teluri de categoria I. Se pot 
>cura bilete și pentru o perioadă 
ii scurtă decît seriile complete 

12 zile. Posesorii biletelor bene- 
iază de o reducere de 50 la sută 
tariful de transport pe C.F.R.
7elor care vor veni pe Litoral — 
spune tovarășul Ion Leonte, di- 

itorul Agenției de prestații turis- 
3 și agrement — le stau la dis- 
:itie numeroase mijloace de prac- 
ire a sporturilor nautice, inclu- 
d ambarcațiuni de tot felul, pis- 
8 acoperite, cu apă încălzită. Se 
anizează excursii în Delta Dună- 
ln pădurea Babadag, la Cetatea 

tria și la monumentul Tropaeum 
liani, recent restaurat, precum și 
Varna (R. P. Bulgaria).
41 Mamaia și la Eforie Nord au 
t deschise două mari complexe 
nerciale care oferă cumpărători- 
un bogat sortiment de mărfuri 

sezon, in proporție de 70 la sută 
sții noi ale întreprinderilor in- 
itriei ușoare și bunurilor de larg 
sum, care au fost prezentate la 
ilioanele expozițiilor din acest 
Alături de aceste mari com- 

xe au fost puse in funcțiune încă 
unități comerciale, din care 10 cu 
fii alimentar, iar terasele și gră- 
ile de vară si-au deschis porțile, 
i orașul Constanta s-au dat în 
sintă două pasaje la încrucișarea 
r artere principale, pentru 
Uzarea circulației autovehicule- 
și protecția pietonilor.
în acest an pentru oaspeți s-au 

gătit flori, multe flori. 15 300 de 
idafiri. într-o bogată paletă, co- 
îtică. au fost plantați pentru a 
ie în graiul lor „Bun venit la

„Două
în cele două ore de pace, 

care par a fi ale zilei de 29 
septembrie 1877. nu mult 
înaintea luptei decisive de 
la Plevna, ostașii români 
își îngrijesc rănitii, ve
ghează la căpătii. le as
cultă cu pioșenie ulti
mele dorințe. Se gîndesc 
la ai lor — la neveste, copii 
si părinți, la iarba verde 
de-acasă. la riul și ramul 
numai lor prieten, oe care 
11 apără. Se gîndesc la pă- 
mint. la lipsa lor de pă- 
mînt si la țarinile rămase 
nelucrate.

Sînt încercați. în aceste 
momente de răgaz, de gin- 
duri apăsătoare, griji, dar 
mai ales de credința in 
dreptatea cauzei lor si 
de speranța că vor cu
ceri independenta si vor 
dobîndi. odată cu ea. 
o pace durabilă si o viată 
mai bună. Glumesc si pro
ferează amenințări la adre
sa dușmanului, cîntă din 
fluier si se prind în horă — 
jocul dinamic întărește ini
mile. solidarizează oamenii. 
Urmînd unor fapte de arme 
vitejești, de excepție, răga
zul de pace este pentru unii 
dintre acești luptători 
timpul dobîndirii unei noi 
conștiințe de sine, a unei 
condiții umane mai demne 
(asemenea lui Costaichie).

Ideea centrală a dramei 
lui D.R. Popescu este însă 
aceea de acceptare lucidă a 
sacrificiului, a unor jertfe 
supreme. Acesta este sensul 
refuzului căpitanului An-

ore de pace" de D. R, POPESCU

drei Dunărintu de a nego
cia abdicarea de la luptă in 
schimbul vieții fiului său. 
prizonier la turci. Acesta e 
sensul refuzului consecvent 
al tînărului Constantin Du
nărintu insusi. Chiar dacă, 
dintr-o perspectivă realistă 
nu este întru totul verosi
mil. tîrgul propus de turcul 
Cahir are o altă calitate, o 
sugestie simbolică impre
sionantă. Căci nu întimplă-

realizată în regia Inteligen
tă și rafinată a Soranei Co
ronoid. și în scenografia, 
atit de inspirată în a inven
ta perspective într-un mic 
spațiu de joc. a Adrianei 
Leonescu — realizează un 
anume echilibra ce pă?ba 
mai greu de întrevăzut ,1a 
lectura dramei. între pasa
jele anecdotice Si cele lirice 
ori meditative. între scene
le realiste, punctate uneori

La Teatrul Mic
tor această dramă a lui 
D.R. Popescu este subinti
tulată : „Cine trece prin 
Aulis". Situația creată aici 
trimite cu gindul la sacrifi
carea Ifigeniei de către ta
tăl său, la plecarea din 
Portul Aulis spre Troia. 
Agamemnon dorea să obți
nă bunăvoința zeilor in
tr-un război de cotropire. 
Străin de orice mistică. An
drei Dunărintu. de comun 
acord cu fiul său. si în cele 
din urmă cu mama — sfî- 
șiată de suferință — nu ce
dează ofertei pentru că iși 
apăra tara, neamul, inde
pendenta. libertatea si dem
nitatea națională. Aici sa
crificiul e legitim si nece
sar.

„Două ore de pace" de 
D.R. Popescu beneficiază la 
Teatral Mic de o valorifi
care admirabilă. Montarea —

de replici pline de umor, și 
scenele tragice, de expresie 
marcat folclorică. Spectaco
lul conferă piesei un plus 
de verosimilitate, coerentă 
ideatică si dramatică, o 
tensiune mai bine dozată — 
interpretarea relevind un 
spirit de echipă si perfor
mante solistice care amin
tesc de zilele bune ale Tea
trului Mic. Cele mai reuși
te secvențe ni s-au părut 
acelea care comunică di
mensiunea simbolică a unor 
scene realiste (hora, care îl 
înnebunește parcă pe turcul 
Cahir. sau momentul reîn
ceperii ostilităților), acele 
scene în care se materiali
zează zborul imaginației ori 
proiecții subiective asupra 
evenimentelor (visul intră
rii glorioase, falnice a ar
matelor române victorioa
se in București — de pildă).

Tn fruntea distribuției se 
remarcă Ion Marinescu 
(Dunărintu), care impresio
nează prin trăirea interiori
zată a situațiilor, prin pa
tetismul reținut cu care iși 
mărturisește Si apără ide
ile. El are meritul de a fi 
știut să sublinieze tocmai 
acest aspect. într-un dialog 
care amenință, din păcate, 
pe alocuri. în text, să devi
nă mai mult un eseu despre 
problematica umană, etern 
umană din ..Hamlet".

în rolul lui Cahir. pentru 
care si-a compus (si i s-a 
compus) o mască deosebit 
de reușită. Dinu lancules- 
cu creează unul dintre cele 
mai bune roluri ale ultimi
lor ani -1- actorul accentu- 
ind cu inteligentă nu atît ne 
datele personale, cit pe 
actele ce au semnificația 
unei atitudini fată de isto
rie. a unei încercări dispe
rate de a opri în loc istoria. 
O la a Tudorache realizează 
o adevărată ..mater doloro
sa". ce presimte cu paroxis
tică durere moartea fiului. 
Recursul ei. pentru a expri
ma durerea, la torta si sim
plitatea eposului si melosu
lui popular, pare, in spec
tacol. firesc. Foarte buni, a- 
lături de Vasile Nitulescu 
(Aii), sint in spectacol Vis- 
trian Roman (remarcabil 
într-un rol episodic). Nico
lae Pomoie, Papii Pandurii, 
Andi Stefănescu. Petre Mo
rarii, Mitică Popescu și Dan 
Condurache.

„Marele soldat" de Dan TĂRCHILĂ

„Zilele filmului danez
La București. Con

stanța și Tulcea s-au 
desfășurat nu de mult 
Zilele filmului danez, 
manifestare culturală 
bogată în secvențe in
teresante, care a oferit 
publicului nostru un 
bun prilej de a cu
noaște preocupările 
creatoare ale cineaști
lor din Danemarca.

Evenimentul mani
festării a constat in 
prezența pe ecranele 
noastre a filmului „Pe
lerina roșie", o reali
zare de acum un de
ceniu a regizorului 
Gabriel Axei, persona
litate proeminentă a 
cinematografiei și tea
trului danez. Este 
transpusă în film o 
veche legendă daneză, 
a cărei acțiune se pe
trece în secolul al XII- 
lea. O poveste drama
tică, de dragoste și o- 
noare, ilustrînd o înțe-- 
lepciune dintr-o veche 
„saga" nordică : „moar
tea și ura nasc numai 
moarte și ură". Regi
zorul Gabriel Axel a 
conferit o structură ar
tistică modernă legen
dei de odinioară, reți- 
nînd atenția îndeosebi 
prin virtuțile plastice 
ale transcripției nara
țiunii în imagini, prin 
unda de mare puritate 
în care învăluie tra
gica poveste de dra
goste. Principalii in
terpreți — Gitte Haen- 
ning, Oleg Vidov, 
Eva Dahlbeck. Gunnar 
Bjdrnstrand — ca și 
operatorul Henning 
Bendtsen se disting 
prin creații cu multi
ple însemne de perso
nalitate, 
în mare 
reușita

Dintr-o realitate mai 
îndepărtată se inspiră 
și „Cecilia, o tragedie 
a ținutului mlaștini
lor". ecranizare după o 
nuvelă a scriitorului 
danez Steen Steensen 
Blicher inspirată din 
viața țărănimii din 
Iutlanda secolului al 
XIX-lea. în povestea 
dramatică a Ceciliei 
(interpretată cu nuan
țate interiorizări de 
Pia Grdnning) sint re
flectate de către sce
naristul și regizorul

ti

contribuind 
măsură la 

acestui film.

Knud Leit Thomsen 
mentalitățile obscuran
tiste ale epocii, este a- 
șezată, apăsat, pece
tea socială a timpului. 
Cu virtuți realiste, fil
mul a întreținut, viu, 
interesul spectatorilor 
noștri.

Creația cinematogra
fică de debut a soților 
Lene și Sven Gronlyk- 
ke, „Balada lui Cari 
Henning", 
incursiune in 
nul 
oameni 
tate de 
nezâ a 
Jesper 
Hiittel 
interpreți ai întimplă- 
rilor prin care trece 
un tinăr de 18 ani, al 
cărui destin absurd 
devine act de acuzare 
împotriva inechităților 
din societatea contem
porană. Realizat în cu
lori aspre, fără a ocoli 
violentele din realita
tea lumii

filmul deschide tot
odată o perspectivă 
spre munca și obiceiu
rile locuitorilor din 
Danemarca de azi.

Cel de-al patrulea 
film de lung metraj al 
„zilelor filmului da
nez" s-a intitulat „Ul
timele aventuri ale 
bandei Iui Olsen", și a 
adus. în contextul ma
nifestării. tonul des
tins al comediei (regia 
Erik Balling).

Patru filme de scurt 
metraj au completat 
programul 
vingătoare 
despre creația docu
mentariștilor și. impli
cit. despre realitățile 
contemporane ale Da
nemarcei. „Marea cen
tură" și „Portul Bork" 
(realizate, ambele, de 
Claus Orsted și Lars 
Brydesen) au consti
tuit sensibile incur
siuni în universul vie
ții pescarilor danezi ; 
Dublu mixaj 
Bent ~ 
un interesant

prin con- 
mărturii

Critica noastră literară a debutat, 
se știe, sub semnul spiritului critic. 
Apariția. în 1867. 1 martie, a revistei 
Convorbiri literare nu se poate ex
plica in afara dezideratelor discipli
nei critice. Studiul lui Maiorescu 
Despre poezia română, care începe 
Încă din primul număr, este un re
zultat al consensului la care ajunse
seră membrii cenaclului Junimea, ti
neri hotărîti să facă „ordine" în lite
rele românești, amenințate de confu
zia dintre poligrafie și cultură, dintre 
entuziasmul literar și vocația literară. 
Se milita, prin urmare, pentru adevăr 
In toate sectoarele vieții spirituale, a- 
dică pentru impunerea adevăratelor 
valori și pentru „descurajarea medio
crităților". Instrumentul principal de 
atingere a unor asemenea finalități 
nu putea fi altul decît critica, con
diție indispensabilă și pîrghie esen
țială a progresului spiritual al po
poarelor. Articolul lui Maiorescu Ob- 
■ervațiuni polemice (1868) este un a- 
devărat manifest al necesității criti
cii. Cum știm, autorul începe cu un 
dialog :

— A critica este ușor.
— Fără îndoială. Dar de aici nu 

urmează, precum par a crede cei ce 
ne intimpină cu asemenea opinii, 
că a critica este de prisos. Ușoa
ră. sau nu, critica a fost și va ră- 
mîne o lucrare necesară în viata pu
blică a unui popor. înțelegerea răului 
este o parte a îndreptării (s.n.). Cri
tica. susține in continuare autorul, „o- 
sindește lenea care așteaptă binele in 
viitor, fără nici o luptă și care, vă- 
zind răul. îl măgulește cu speranță că 
se va îndrepta de la sine. De la sine 
nu se îndreaptă nimic" (s.n.). Efica
citatea. pe planul general al culturii 
române, a unei asemenea concepții, 
nu mai trebuie discutată. E oare în- 
timplător că cea mai mare epocă de 
literatură românească a apărut sub 
auspiciile spiritului critic maiores- 
cian ? Evident, exigența critică nu 
creează, ea însăși, talente, dar este in
discutabil că plămădește acea atmos
feră de responsabilitate creatoare, in 
afara căreia se pot pierde cele mai 
mari talente. Nu este, iarăși, intim- 
plător. ne gindim. că următoarea 
mare epocă de cultură națională, cea 
interbelică, corespunde unei puternice 
dezvoltări a spiritului critic. E de ă- 
juns să cităm personalitățile eminen
te ale disciplinei. Lovinescu. G. Că- 
linescu. Pompiliu Constantinescu,

Constituie o 
cotidia- 

existenței unor 
dintr-o locali- 
provincie da- 

zilelor noastre. 
Klein și Poul 
sînt principalii

(regia : 
Barfod) a fost 

inter
mezzo coregrafic ; Roșu 
și alb (scenariul și re
gia : Kold Helmer Pe
tersen). pe o idee in
genioasă. a destins 
frunțile cu un calei
doscop coloristic.

Istorie și prezent, 
comedie și dramă, re
alitate și ficțiune —i- 
postaze creatoare sub
stanțiale 
„zilelor 
nez" o 
distinctă, 
nele relații 
statornicite între țările 
noa'atre, recomandînd 
o cinematografie ro
bustă. în curs de con
sacrare.

Cu aproape doi ani în 
urmă. Teatrul din Constan
ta i-a cerut lui Dan Tărchi- 
lă. dramaturg cu care în
treține mai vechi si con
stante relații de colaborare 
(ia Constanta a avut loc 
premiera absolută cu „Io, 
Mircea Voievod", ce figu
rează și azi în repertorii), să 
scrie o piesă inspirată din 
evenimentele luptei pentru 
Independentă. După o în
delungată reflecție si cău
tare. răspunsul la această 
solicitare a fost piesa inti
tulată „Marele soldat", un 
omagiu adus luptătorilor - 
eroi anonimi ai bătăliilor 
de la Grivita si Plevna.

Legată de istoria Dobro- 
gei si a oamenilor ei. „Ma
rele soldat" nu are nicide
cum caracterul unei lucrări 
de însemnătate locală, ci. 
dimpotrivă, reprezintă, prin 
tema ei. o scriere de inte
res național.— atît sub as
pect istoric, cit și sub aspect 
uman. în „Marele soldat" 
Dan Tărchilă reflectă ace
lași fenomen ca si Horia 
Lovinescu sau Mircea Bra- 
du (Cfiref au evocat in lu
crările lor masiva înrolare a 
unor români ardeleni in aro
mata română), prin fapte 
petrecute, de data asta, pe 
pămîntul Dobrogei. aflat 
sub stăpînire otomană. Fe
nomen puternic revelator al 
conștiinței unității români
lor de pretutindeni, al do
rinței lor de a reuni, cînd- 
va. pămînturile strămoșești 
într-o singură tară.

Nu numai ideea „Marelui 
soldat" este excelentă, ci și 
începutul piesei este abso
lut remarcabil. Autorul co
munică. cu mijloace convin
gătoare prin simplitate, o- 
menia funciară si drama

tismul condiției acestor ro
mâni. întretinind relații de 
bună conviețuire cu turcii, 
tătarii, 'ori cu evrei ca 
Barsa din Salonic, ei se 
știu stăpînii de drept ai Pă- 
mintului dobrogean aflat 
sub stăpinirea turcească. își 
conservă cu exemplară tă
rie identitatea, sentimentul 
apartenenței lor la poporul 
român si au conștiința unot 
mari nedreptăți ale istoriei 
— care se cer. cindva. În
lăturate.

vățătorului Lazăr nu mai 
are o rațiune defensivă ci 
un sens activ. Ei nu urmă
resc să se pună la adăpost. 
De aceea nici nu se vor 
opri pe moșia boierului 
Strunga, ci vor porni mai 
departe, dornici să apere cu 
brațele lor Independenta. 
Simt că tara are nevoie de 
ei si vor. cu o tărie sporită, 
să se întoarcă altfel pe pă- 
m intui Dobrogei. în care se 
află osemintele străbunilor 
lor. să respire altfel, la ma

La Teatrul Național din București
Declarația de independen

tă si începutul războiului îi 
pun într-o situație limită. 
Trupe de azapi sint trimise 
de turci pe pămintul Do
brogei și lăsate, punitiv, să 
incendieze satele, să jefu
iască. să ucidă. Pe cerul 
Dobrogei se proiectează 
mări vilvătăi de foc. ani
male înnebunite de spai
mă gonesc peste cimpuri. 
uri nou „exod al robilor" se 
.anunță. Presiunea eveni
mentelor si glasul inimii îi 
fac pe Visarion și familia 
sa să părăsească satul, toa
tă. sau aproape toată, puti
na agoniseală de amar de 
ani. Plecarea în bejenie 
peste Dunăre, de frica nă
vălitorilor sau a represalii
lor turcești, este un gest 
făcut de multi români din 
sud-estul tării și chiar — 
de-a lungul secolelor — de 
familii și sate întregi de 
bulgari, sîrbi sau greci. Nu
mai că această plecare a lui 
Visarion, a Tudorei. a lui 
Gheorghe. a Iuliei si a în

lul mării, unde a înflorit 
adesea speranța unei zile 
a libertății si a dreptății.

Tonusul dramatic și chiar 
Ideatic al piesei scade brusc 
după această primă parte. 
Capacitatea lui Dan Tărchi
lă de a sugera atmosfera, 
realitățile umane ale fron
tului este redusă : inven
ția sa epică și dramatică — 
mai săracă Si mai ștearsă.

Ne-am fi așteptat ca. o 
dată cu opțiunea în favoa
rea „Marelui soldat". Tea
trul National să-și exercite 
mai activ autoritatea și 
competenta în vederea per
fecționării piesei. Ne-am fi 
așteptat ca Naționalul să-l 
convingă pe autor că anu
mite simboluri sînt suprali
citate, că altele sînt poeti- 
zante. nu poetice, că perso
najul „nebunul" este inutil 
și. mai ales, să-1 stimuleze 
și să-l sprijine pe autor — 
în sensul rescrierii si îmbo
gățirii unor secvențe din 
partea a doua. Ceea ce nu 
s-a întimplat.

Spectacolul realizat în re
gia lui Mihai Berechet nu 
ne-a satisfăcut pe deplin 
nici sub aspectul valorifi
cării textului existent. Re
găsim aici o modalitate care 
amenință să devină o ma
nieră de spectacol — una 
insuficient decantată, nesu
pravegheată de gust elevat 
Si măsură — cea a specta
colului monumental, dar nu 
și sobru, elevat, adine, ci 
mai degrabă pitoresc, înso
țit de o ilustrație muzicală 
excesivă (aici și foarte ne
fericit aleasă) și dinamizat 
in primul rind prin soluții 
de domeniul mecanicii și 
electrotehnicii (convenția 
decorului, ca de teatru de 
păpuși, ni s-a părut cu to
tul inadecvată).

Nu putem decît aprecia, 
în această regie care pare 
a le acorda un rol secund, 
și în aceâstă ambianță care 
de fapt îi defavorizează, e- 
forturile interpretilor de a 
transmite — fie si ne căi 
divergente stilistic — dra
matismul de esență al pie
sei lui Dan Tărchilă : Iur 
Han Necșulescu, actor ce 
stăpînește arta simplității si 
naturaleții, Irina Răchifear 
nu, cu binecunoscuta «a 
vocație de tragediană. Ion 
Finteșteanu, care realizează 
un scurt dar fin moment 
solistic. Constantin Rauțchi, 
Traian Stănescu si Carmen 
Stănescu — exacti și con
vingători ca întotdeauna. 
Menționăm din restul dis
tribuției pe Ovidiu Moldo
van. al cărui Ion marchea
ză un salutar și demn de 
apreciat moment de auto- 
depășire.
Natalia 
STANCU-ATANAS1U

capitaliste.

au conferit 
filmului da- 
personalitate 
atestind bu- 

culturale t v

Călin CAL1MAN

PROGRAMUL I
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Reportaj pe glob • 

temporană
16,55 Publicitate
17.00 Fotbal : Sport Club

Spania con-

tehnica lași (Campionatul național
— divizia A). Transmisiune direc
tă de la Bacău. în pauză : Pentru 
timpul dv. liber vă recomandăm...

18.50 Revista literar-artisticâ TV.
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Priorități pe agenda de lucru a 

Consiliului oamenilor muncii
20.00 Ora tineretului
21,00 Seară de teatru : ,,Răfuiala" de

Ștefan Berciu. Premieră TV. Spec
tacol preluat de la Teatrul ..Mihal 
Eminescu" din Botoșani

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL TI

10,00 Concert susținut de orchestra sim
fonică și corul Radioteleviziunii 
Române. în program : Simfonia a 
ZX-a de Ludwig van Beethoven.

21,20 Telex
21,25 Un fapt văzut de aproape — repor

taj
21.45 Publicitate
21,50 Emisiune de știință. Patruzeci 

minute despre primii ani ai co
pilărieiBacău—Poli

Vladimir Streinu. Șerban Cioculescu 
ș.a. Atitudinea critică este una din 
coordonatele spiritualității românești, 
caracterizate prin predominanta ra
țiunii. a lucidității, a unui scepticism 
sănătos, și a unui bun simț care func
ționează ca o cenzură oportună în di
versele împrejurări ale vieții. Reflec
ția „a nu se îmbăta cu apă rece" n-am 
întîlnit-o decit în paremiologia noas
tră.

Urmînd unei tradiții glorioase, 
bucurindu-se azi de o platformă 
ideologică unitară si o concepție de 
largă perspectivă filozofică, marxist-

pret sau admonestarea autorului, alt
fel spus, atitudinea negativistă ori 
beligerantă, deși uneori pot exista 
situații care să ceară si să legiti
meze si asemenea atitudini. Ne 
vine în minte salutarul arti
col al lui Maiorescu în lături 1 
Spirit critic înseamnă mai ales ana
liză la obiect, apreciere axiologică, r.u 
neapărat ierarhizare. în orice caz sis
tematizare a valorilor. Disciplina cri
ticii nu se poate sustrage îndatoririi 
esențiale, de a explica o operă, o 
carte, de a-i circumscrie și califica 
universul de idei, de a-i aprecia si

unii dintre criticii noștri. Considerăm 
că un asemenea limbaj sau metalim
baj nu numai câ nu e necesar, dar 
dezavantajează serios disciplina, a că
rei tărie constă tocmai in faptul de a 
ști să valorifice, in scopul descifrării 
mesajului literaturii, limbajul gene
ral, firește într-un mod cit mai adec
vat și mai expresiv, snre a-si exercita 
mandatul, esehțial. de educator pu
blic. O critică incifrată, tehnicistă, un 
mandarinat critic ilustrează o fază 
decadentă, incompatibilă cu sarcinile 
fundamentale ce-i sint proprii.

Evident, oficiul critic se poate e-

citant. Un critic adevărat este Insă o 
personalitate civică, un militant in a- 
gora și nu un ins care umple, auto
mat.. o rubrică săptăminală.

Dar cronica anodină, tehnicistă, in
diciu al blazării, poate fi. in același 
timp, o carență a simțului de respon
sabilitate. Vorbind fără eufemisme, o 
ipostază a lașității în cultură. Aseme
nea cronici, recenzii ori articole zise 
„de serviciu", care nu supără pe au
tor. mai ales dacă acesta deține un 
rang în ierarhia breslei, se practică 
din păcate, de multe ori. Nu trebuie 
să-ți iriți, firește, nici amicii, pentru

ÎN DEZBATERE - PROBLEME ACTUALE ALE CREAȚIEI LITERARE

Spiritul critic al criticii literare
leninistă, critica noastră actuală a a- 
tins. credem, un nivel general cores
punzător cu marile sarcini ale instrui
rii si educării publicului cititor. Fac 
parte dintre cei care citesc, prin forța 
împrejurărilor profesionale, zilnic cri
tică literară și. in cunoștință de cau
ză. pot afirma că avem critici buni, 
talentati. instruiti. care-și ' înțeleg 
foarte bine menirea. Faptul că multe 
cărți de critică (înglobăm in critică, 
desigur, si istoria literară) dispar în 
citeva zile din librării, deși beneficia
ză uneori de tiraje ce rivalizează cu 
beletristica, este de Ia sine grăitor, 
căci publicul cititor este un factor 
foarte important, decisiv. în orienta
rea valorilor. Critica literară se 
citește cu aceeași pasiune ca și 
beletristica, ceea ce este în fi
rea lucrurilor tinind seama de 
necesitățile intelectuale ale cititoru
lui contemporan, de pasiunea lui pen
tru idei. Dar tocmai în acest dome
niu este firesc și necesar să dovedim 
o exigentă permanentă și maximă, să 
eliminăm orice răminere in urmă' și 
să semnalăm de fiecare dată atrofie
rea conștiinței critice.

Spirit critic nu înseamnă numaide- 
cit respingerea unei cărți cu orice

clasifica mijloacele expresiei. Lucrul 
e cu atît mai necesar, cu cit nume
roase texte literare moderne presu
pun inerente dificultăți pe care spe
cialiștii lecturii, criticii adică, au da
toria să le facă accesibile publicului 
larg (firește. în cazul în care nu-i 
vorba de dificultăți gratuite !). Citi
torul nespecializat poate fi derutat. îi 
trebuie in anumite cazuri un ghid, 
asa cum într-o expoziție, să spu
nem. există asemenea ghizi. Multor 
critici contemporani insă o aseme
nea îndeletnicire li se pare umilă, 
cind ea de fapt este numai elemen
tară. ceea ce e cu totul altceva. 
In general însă constatăm că există 
un fel de pudoare a elementaritătii. 
altfel spus a îndatoririi esențiale si 
de aceea ne simțim obligați să pro
clamăm curajul elementarului. Unii 
profesioniști ai exegezei consideră că 
explicarea operei constituie numai 
prima treaptă, firește inferioară, a ac
tului critic, ceea ce este o gravă con
fuzie. căci tocmai funcția de bază a 
criticii nu poate fi luată drept o ca
tegorie inferioară. Există Insă o ten
dință spre crearea unui limbai 
propriu ai disciplinei critice, un fel 
de limbaj „de uz intern", vizibil și la

xercita în multiple teluri, rețetele sînt 
neavenite. Nu e nevoie, credem, de 
un ghid critic, deși ideea nu e cu to
tul deplasată după ce constatăm că 
profesioniști eminent! ai disciplinei 
au încercat să-l alcătuiască. Ce este, 
în fond. Asupra criticii a lui Gherea. 
decît un asemenea ghid al demersului 
exegetic ? Credem, prin urmare, că. 
scriind despre o carte, un critic nu 
se poate eschiva să răspundă la în
trebarea care este ideea fundamen
tală sau universul ei de idei, elemen
te care nu pot lipsi decît în cazul 
scrierilor de pitoresc minor. Obser
vațiile și constatările privind arhitec
tura. stilul, tipologia ș.a.m.d. care fac 
parte din repertoriu] profesional al 
criticului nu pot trece înaintea comu
nicării ideilor și nu pot escamota a- 
ceastă comunicare. Evident, ceea ce 
spunem par lucruri de la sine În
țelese. aproape schematice : dar dacă 
le surprindem absenta avem îndato
rirea să le repetăm. Căci, după noi. 
una din căile de abdicare de la spi
ritul critic constă tocmai in refugie
rea în profesionismul îngust. Unele 
cronici literare par alcătuite de niște 
belferi blazați, sterilizați, care nu mai 
vibrează in fața textului proaspăt, in-

că-i poți pierde, dar nu trebuie să-i 
provoci nici pe adversari, pentra că 
te poți aștepta Ia replici imprevizi
bile 1 Multe cronici se scriu, de aceea, 
„cu ochii in patru", cum se spune, 
dar nu la carte, ci la om ; critică ad 
personam, deși cu aproape un veac și 
jumătate în urmă Kogălniceanu sta
bilise că nu autorii, ci cărțile au a ne 
interesa. Se mai intîmplă uneori, po
trivit parcă unei bizare „diviziuni a 
muncii", că doi critici care scriu la 
aceeași revistă își „împart", unul 
amicii, celălalt, adversarii, ca să fie 
toată lumea împăcată. Alteori, pen
tru că. totuși, un critic trebuie să 
fie si exigent, el se va opri aproape 
exclusiv asupra unor scriitori tineri 
ori necunoscuti. firește vulnerabili, si 
provoacă o adevărată furtună intr-un 
pahar cu apă. consumind o muniție 
abundentă pe un obiectiv de nimic, 
ca în zicala cu munții și șoricelul. 
Este eterna poveste a eticii profesio
nale, mereu dezbătute și totuși me
reu actuale. în măsura în care „sen
sibilitatea" la critică ia la unii au
tori. fie ei si reputati. forme inac
ceptabile

O altă formă de evaziune de 
la spiritul critic nouă ni se pare

■ ■ ■ S B B
că este modalitatea de a face 
literatură in marginea literaturii. U- 
neori, această modalitate se identifică 
cu critica „creatoare". Complexat par
că de rolul de interpret al literaturii, 
criticul devine un fel de colaborator 
al autorului, iar uneori chiar un autor 
paralel, confirmindu-se. parcă, ideea 
lui G. Călinescu după care criticul 
este un scriitor care ratează cit mai 
mult. De aici pină la Ipostaza narci
sistă a criticii e toarte puțin. Criti
cul este, prin urmare, preocupat de 
propria-i persoană și nu de textul o- 
biect. de care se îndepărtează pină 
la ignorare : n-a fost decit un pretext 
de etalare a propriului talent, varian
tă pe o temă dată. O consecință ime
diată a unei asemenea maniere critice 
este calofilia : exegetul obsedat de 
orgoliu, ineîntat de sonoritatea cuvin
telor și de euforia frazelor, uită pe 
drum cartea ce are a o prezenta și. 
in locul acesteia se instalează, aca- 
parant. propria-i persoană. Este un 
fel de critică prin ignoratio elenchi. ea 
să folosim o formulă juridică. Uneori 
insă omiterea obiectivului initial nu 
este atît de nevinovată pe cit s-ar 
părea, o asemenea „metodă" este me
nită să mascheze însăși ignoranța ce
lui ce o practică și care scrie, uneori, 
despre cărți pe care nu le-a citit cu 
atentia cuvenită sau pur și simplu nu 
le-a citit Unele fapte, semnalate u- 
neori în presa literară, nu pot să nu 
dea de gîndit. însă o consecință gra
vă a „uitării" operei comentate de 
dragul propriilor idei sau fraze este 
trunchierea sau unilateralizarea ope
rei. ignorarea unor importante laturi 
ale ei. definitorii pentra spiritul ce
lui care a scris-o și chiar al litera
turii noastre în general.

Tn critică, mai ales, omisiunile sint 
vinovate, trecerea sub tăcere a ca
lităților sau defectelor unor opere 
este chiar mai gravă decit exage
rarea lor.

Critică tehnicistă, critică de servi
ciu. ad personam, „creatoare", narci
sistă, .calofilă. iată cel puțin citeva 
categorii ale disciplinei, ce-i pot elu
da obiectul si finalitatea, adică toc
mai spiritul critic. Necesitatea de a 
revitaliza de pe poziții militante, con
secvent materialist dialectice, rostu
rile primordiale și esențiale ale cri
ticii se cuvine, de aceea, să stea tn 
atenția slujitorilor ei.

Pompiliu MARCEA
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Plecarea delegației Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari a R. P. Chineze
Miercuri dimineața, delegația Adu

nării Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, condusă de 
tovarășul Saifudin. membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Naționale, 
care, la invitația Marii Adunări Na
ționale. a făcut o vizită oficială de 
prietenie în tara noastră, a părăsit 
Capitala. Din delegație au făcut parte 
tovarășii Liao Cen-ci si Paoiiletai. 
membri ai C.C. al P.C. Chinez, 
membri ai Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale. Guo In-fu. mem
bru al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale. Cen Hao-su si 
Cian Fen-ven. denutati ai Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari a R.P. Chineze.

La plecare, pe aeroportul Otoneni. 
delegația a fost salutată de tovarășii

Nicolae Giosan. membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. președintele Marii Adunări 
Nationale. Aneta Spornic, membra 
supleant al C.C. al P.C.R.. vicepre
ședinte al M.A.N.. Vasile Potop, 
membru al C.C. al P.C.R.. secretar al 
M.A.N.. Ion Popescu-Puturi. mem
bru al C.C. al P.C.R.. președintele 
Asociației de prietenie româno-chi- 
neză. Eleonora Coiocaru. membru al 
C.C. a! P.C.R.. vicepreședintă a Co
misiei pentru industrie si activitatea 
economico-financiară a M.A.N.. Radu 
Voinea. președintele Comisiei pentru 
Invătămint. știință și cultură a 
M.A.N., deputați. reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost prezenti Li Tin-ciuan. am
basadorul R.P. Chineze la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

In Editura politica a apârut:

„Lupta pentru unitate și independență națională.
Solidaritatea militantă cu toate forțele revoluționare, 

progresiste și democratice"
DOCUMENTE AIE PARTIDULUI COMUNIST ROMAN. 

CULEGERE SINTETICA

Cronica zilei•
Tovarășul Mihai Dalea. membru 

supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului General A.R.L.U.S.. a 
primit delegația Asociației de prie
tenie sovieto-română. condusă de to
varășul Makeev G. A., președintele 
Comitetului Central al sindicatelor 
sovietice, membru al conducerii cen
trale.a A.P.S.R.. care, la invitația 
Consiliului Genera] A.R.L.U.S.. a 
participat la manifestările organi
zate în tara noastră cu ocazia sărbă
toririi centenarului Independentei de 
stat a României.

★
Miercuri la amiază a sosit la 

București prof. dr. Siegfried Bock, 
noul ambasador extraordinar și ple
nipotențiar ai Republicii Democrate 
Germane în Republica Socialistă 
România.

★
Miercuri dimineață au început. în 

Capitală, lucrările primului simpo
zion privind „Controlul și atestarea 
calității produselor electrotehnice și 
electronice", organizat de Institutul 
de cercetări pentru industria electro
tehnică.

*
Miercuri, la Cluj-Napoca au în

ceput lucrările celui de-al 3-lea sim
pozion „Informatică și conducere" — 
manifestare științifică înscrisă in festi
valul muncii și creației „Cîntarea 
României". Cu acest prilej, sub ge
nericul „Exprodinf—’77“ a fost des
chisă o expoziție cuprinzind 100 pro
duse informatice.

(Agerpres)

Mesaje de felicitare cu prilejul centenarului Independenței

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși.
In numele Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia. 

Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace și al nostru personal, vă adresăm 
salutări și felicitări cordiale cu prilejul aniversării centenarului proclamării 
independenței României.

Această aniversare, care reprezintă un moment crucial în istoria luptelor 
poporului român pentru independentă națională, o sărbătorim împreună cu 
dumneavoastră. în ziua în care întregul popor cehoslovac aniversează 32 de 
ani de la eliberarea sa de sub jugul fascist de către armata sovietică.

Ne exprimăm ferma convingere că prietenia noastră tradițională, relațiile 
reciproce și colaborarea multilaterală dintre țările noastre se vor adinei și 
dezvolta în continuare, atît pe plan bilateral, cit și multilateral în cadrul 
Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și organizației Tratatului de la 
Varșovia. în avantajul popoarelor tarilor noastre. întăririi continue a unității 
si forței comunității socialiste, păcii și securității în întreaga lume.

Permiteți-ne. stimați tovarăși, să folosim acest prilej pentru a ura 
poporului frate român, forței sale conducătoare — Partidul Comunist 
Român — și dumneavoastră personal noj si multe succese în edificarea 
socialismului în țara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele

Guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia fericită a sărbătoririi centenarului independentei măreței 
dumneavoastră țări, îmi face plăcere să adresez Excelentei Voastre, iar prin 
dumneavoastră, poporului brav și prieten al României. în numele guvernului 
și poporului Republicii Liberia.! precum și al meu personal, cele mai calde 
felicitări. împreună cu cele mai bune și sincere urări.

îmi exprim speranța puternică că în dezvoltarea relațiilor de prietenie 
si înțelegere existente atît de fericit între țările noastre vom continua sa 
conlucrăm pentru construirea unor legături prietenești și mai trainice, desco
perind noi și tot mai fructuoase domenii de colaborare strînsă.

Fie ca eforturile noastre în interesul promovării cauzei dreptății sociale 
si demnității umane pentru popoarele de pretutindeni să devină tot mai mult 
o realitate a timpurilor noastre.

Doresc poporului marii dumneavoastră țări să se bucure. în continuare, 
de pace, unitate și solidaritate, să avanseze tot mai sus pe culmile prosperi
tății sub conducerea dumneavoastră înțeleaptă și dinamică.

Cu cea mai înaltă considerație și stimă,
WILLIAM R. TOLBERT jr.

Președintele Republicii Liberia

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul sărbătoririi centenarului independentei de către Republica 
Socialistă România. îmi este foarte plăcut să adresez Excelentei Voastre. în 
numele meu personal, cît și al guvernului și poporului tunisian, felicitările 
mele cele mai călduroase, precum și urările mele cele mai bune pentru dum
neavoastră. precum și pentru prosperitatea poporului român prieten.

HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene
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FOTBAL

Astăzi se reia campionatul diviziei A
Campionatul diviziei A la fotbal se 

reia astăzi, cind sînt programate me
ciurile etapei ă 24-a. Cele două parti
de din Capitală se vor desfășura ast
fel : Rapid—Universitatea Craiova 
(stadionul Republicii) și Dinamo—F.C. 
Corvinul Hunedoara (stadionul Di
namo).

în tară se vor disputa următoarele 
întilniri : F.C.M. Galati—F. C. Argeș 
Pitești ; Jiu) Petroșani—U.T. Arad ; 
A.S.A. Tg. Mureș—Progresul Bucu
rești ; Politehnica Timișoara—Sportul 
studențesc; S. C. Bacău—Politehnica 
Iași (meciul se transmite la televiziune

— ora 17); F.C.M. Reșița—Steaua: 
F. C. Constanta—F. C. Bihor (meciul 
se dispută la Tulcea). Toate parti
dele vor începe la ora 17.

în fruntea clasamentului se află 
echipa Universitatea Craiova, cu 29 
<de puncte, urmată de formațiile Di
namo București — 28 puncte și 
Steaua — 27 puncte (ambele cu ctte 
un joc mai puțin).

Posturile noastre de radio vor trans
mite. alternativ, aspecte de la toate 
meciurile etapei. Transmisia se va 
efectua pe programul I. cu începere 
de la ora 16.45.

MÎINE ÎNCEP LA PRAGA

Campionatele europene
Principalul eveniment al săptămînii 

sportive internaționale — campiona
tele europene feminine de gimnastică, 
aflate la cea de-a 11-a ediție — se 
vor desfășura vineri șj simbătă la 
..Palatul sporturilor" din Praga, reu
nind peste 60 de concurente. Cu acest 
prilej vor evolua stele ale gimnasticii 
mondiale. în frunte cu tripla campi
oană -olimpică Nadia Comăneci. co- 
echipieta 'sa Teodoră' Ungureanii. ciș- 
tigătoarea recentului „Turneu al 
campionilor”, valoroasele gimnaste

feminine de gimnastică
sovietice Nelli Kim. Maria Filatova și 
Elena Muhina, precum și fruntașele 
gimnasticii feminine din Ungaria. 
R.D. Germană. Polonia. Anglia. Fran
ța. Cehoslovacia și alte țări.

Conform regulamentului acestei 
competiții, se desfășoară numai în
treceri individuale la exerciții liber 
alese. Prima zi va desemna pe cam
pioana la individual Compus, iar in 

* ceă 'dd-â'-dh’ua zi va avea Ide 'dbh- 
curSlil special pe aparate, la care 
vor participa cite opt sportive.

Presa cehoslovacă elogiază comportarea 
echipei noastre în „Cupa Davss“

Ziarele centrale din Praga publică 
numeroase comentarii și reportaje de 
la meciul pentru „Cupa Davis" dis
putat la București între selecționa
tele României si Cehoslovaciei, subli
niind că victoria echipei române a 
fost meritată, iar Ilie Năstase «-a 
arătat a fi același jucător strălucit.

„Ilie Năstase. scrie ziarul „Rude 
Pravo". a cistigat ambele partide de 
simplu, iar în partida de dublu vo- 
leurile sale au fost decisive și ser
viciile — de o mare eficacitate. în 
partida cu Jan Kodes. românul a 
,etalat întreaga gamă a măiestriei 
sale".

La rindul său. comentatorul ziaru
lui „Prace" relatează : „Desigur, 
principalul merit în această victorie 
a românilor il are Ilie Năstase. dar

trebuie să recunoaștem că în partida 
de dublu, la cei 38 de ani ai săi. Ion 
Tirjac l-a secundat excelent, pregă
tind cu multă abilitate mingi de atac 
pentru Năstase. Perechea românilor 
a jucat cu mai multă siguranță, re
tururile lor au fost mai precise, iar 
acțiunile la fileu mult mai variate", 
în ceea ce privește partida Năstase— 
Kodes. același ziar notează : „Ca să-l 
învingi ne Năstase oe terenul propriu 
e ceva extrem de dificil si ar trebui 
să fii in cea mai bună zi a ta. Kodes 
s-a străduit să facă aceasta, dar 
backhandul său nu a funcționat des
tul de bine. în timp ce smeciurile 
Iui Năstase au fost totdeauna fulge
rătoare. după cum si mingile lobate 
l-au incomodat mult pe campionul 
nostru".

A

In cîteva rinduri
• în orașele cehoslovace Bratisla

va și Trnava au inceput întrecerile 
unui mare turneu international mas
culin de volei. Ia care participă și 
reprezentativa României. Cele 11 e- 
chipe participante au fost reparti
zate in două grupe preliminare, după 
cum urmează: grupa A: Bulgaria. 
Cuba. R S.S. Estonă. Finlanda. Un
garia. Cehoslovacia (A) ; grupa B ;
R. D. Germană. Iugoslavia. Polonia, 
România și Cehoslovacia (B). Volei
baliștii români au susținut primul 
joc la Trnava cu formația Iugoslaviei, 
in fata căreia au cistigat cu 3—1 
(15—9. 15—12. 13-15. 15-11).

• Cea de-a 4-a etapă a competiției 
cicliste internaționale „Cursa Păcii" 
disputată miercuri intre orașele To- 
run si Poznan de-a lungul a 145 km 
a revenit la sprintul final cehoslova
cului Pavel Galik. înregistrat cu 
timpul de 3h 44’17’’ (timp cu boni
ficație 3h 43'47”). Pe locurile urmă
toare s-au clasat Pikkuus (U.R.S.S.) 
si 'Moravec (Cehoslovacia). Lupta 
pentru victorie a fost deosebit de 
pasionantă pe ultimii 5 km cînd s-au 
desprins din grosul plutonului 20 de 
alergători, printre care s-au aflat și 
cicliștii români Teodor Vasile. Ion 
Coiocaru și Eugen Dulgheru. crono
metrați in același timp cu învingă
torul etaoei. în clasamentul general 
se menține lider sovieticul Pikkuus, 
urmat la 58” de Mytnik (Polonia) și 
la 1’02” de Osokin (U.R.S.S.). în a- 
ceastă etapă, echipa României s-a 
clasat ne locul 4.

Miercuri, in Capitală, in cadrul 
campionatului national de rugbi s-au 
intîlnit echipele bucureștene Steaua 
și Dinamo. Rugbiștij de la Steaua au 
terminat învingători cu scorul de 
18—3 (12—3).

« Ieri la Ploiești, intr-un meci in
ternațional amical de fotbal, echipa 
locală Petrolul a invins cu scorul de 
4—0 (4—0) selecționata Armatei Si
riene.

© în orașul Ludwigshafen (R. F. 
Germania) au început miercuri cam
pionatele europene de judo. în prima 
zi au fost programate întilniri la ca
tegoriile mijlocie, semigrea si grea. La 
categoria „mijlocie", in primul tur, 
sportivul român Gheorghe Nache l-a 
învins prin „ippon" (înainte de limi
tă) pe Scheffen (Luxemburg).

• Aseară la Amsterdam s-a dispu
tat finala competiției internaționale 
de fotbal „Cupa cupelor", in care 
s-au intîlnit deținătoarea trofeului
S. C. Anderjecht (Belgia) și S.V. 
Hamburger (R.F. Germania). Fotba
liștii vest-germani au terminat în
vingători cu scorul de 2—0 (0—0) 
prin punctele marcate de Volkert 
(min. 80 din 11 m) și Magath 
(min. 89).

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia celei de-a 100-a aniversări a Independentei de stat a României, 
vă adresez. în numele poporului din Cipru, al guvernului și al meu personal, 
cele mai cordiale felicitări și cele mai călduroase urări pentru fericirea 
dumneavoastră personală, pentru progresul și prosperitatea poporului Repu
blicii Socialiste România.

, Arhiepiscopul MAKARIOS
Președintele Republicii Cipru

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia aniversării independenței tării dumneavoastră am onoarea 
și reala plăcere de a adresa Excelentei Voastre, în numele Consiliului Superior 
Militar, al Guvernului provizoriu și al întregului popor ciadian viile și 
călduroasele noastre felicitări, precum și urările pe care le transmitem 
pentru sănătatea dumneavoastră, fericirea si prosperitatea poporului prieten 
al României.

în ceea ce mă privește, rămin convins că legăturile de prietenie și de 
cooperare care unesc în mod fericit cele două țări ale noastre se vor întări 
si dezvolta tot mai mult pentru un viitor mai bun al popoarelor român 
și ciadian.

Cu cea mai Înaltă considerație.
General FELIX MALLOUM NGAKOUTOU BEY-NDI

Președintele Consiliului Superior Militar,
șeful statului Ciad

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Excelență,
Cu prilejul centenarului Independenței de stat a României, poporul bu

ran dez, unit in jurul Partidului Uniunea pentru Progres Național și al gu
vernului său. mi se alătură pentru a prezenta Excelenței Voastre și poporului 
prieten al României viile și călduroasele noastre felicitări.

în această fericită ocazie, poporul burundez și eu însumi adresăm urările 
cele mai fierbinți pentru sănătatea și fericirea Excelenței Voastre, precum 
și pentru progresul continuu al poporului prieten al României.

Cu cea mai înaltă considerație,
JEAN BAPTISTE BAGAZA

Președintele Consiliului Suprem 
Revoluționar,

Președintele Republicii Burundi

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Ne alăturăm bucuriei prilejuite de aniversarea centenarului indepen
denței țării dumneavoastră, exprimind urări pentru întărirea României so
cialiste.

NARCISO ISA CONDE
Secretar general 

al Partidului Comunist Dominican

„românia-film" prezintă: „Zilele filmului cehoslovac"
la cinematograful Eforie din Capitală

12 mal: spectacol de gală cu filmul „Timpul dragostei și al speranței" s 13 mai: 
„In "liniștea- pădurii" ; 19 mai : „Timpul șterge totul".

Zilele filmului cehoslovac se vor desfășura și în municipiile Iași — 13—15 
mai și Vaslui — 19—16 mai.

• MINIAUTOMOBÎL 
CU HIDROGEN. Un 
de profesori și de student! de la 
Institutul politehnic din Lenin
grad au creat un miniautomobil 
avind un motor cu hidrogen. 
Mașina, care cintârește circa 300 
de kilograme și are o lungime 
de 3 metri, poate transporta pa
tru pasageri cu viteza de pînă 
la 100 km pe oră. Garniturile si 
căptușelile din cauciuc au re
dus la minimum vibrațiile și 
zgomotul din cabină. După cum 
a ■ declarat prof. Konstantin Se- 
lezniov, unul din autorii pro
iectului, rezervele de hidrogen 
se obțin din aburi sterili de 
apă. Neavind components de 
plumb, combustibilul din hidro
gen asigură o funcționare mai

îndelungată a motorului, înlătu- 
rind, totodată, elementele po
luante din gazele de eșapament.

© DIN FILIPÎNE IN 
JAPONIA - CU BARCA. 
Sase oameni de știință ja
ponezi vor porni la bordul 
unei bărci de 12 metri lungime 
într-o călătorie din Filipine in 
Japonia. Scopul expediției con
stă in a afla dacă navi
gatorii antici din Asia de 
sud-est ar ti putut, folosindu-se 
de curentii oceanici, să ajungă 
la țărmurile Japoniei, barca 
fiind o copie fidelă a ambarca
țiunilor utilizate in zona a- 
mintită. Expediția ar putea 
aduce noi date privind istoria 
poporului japonez, deoarece, po

trivit unor teorii, 
niponă ar proveni 
cuitori ai Coreei si 
din Asia de sud-est care au
ajuns pe calea mării in insulele 
japoneze. Călătoria e prevăzută 
să dureze în jur de 40 de zile, 
urmind a fi parcursă o distantă 
de circa 1551 de mile (2 500 km).

© LICITAȚIA INTER
ZISĂ. Autoritățile din Flo
rența au interzis o licita
ție la care urmau să fie 
expuse picturi din epoca Re
nașterii. precum și alte opere 
de artă. S-a precizat că hotări- 
rea a fost luată în numele Mi
nisterului Culturii din Italia, 
deoarece reprezentanța din Ita
lia a Galeriei Sotheby din

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu prilejul evenimentului istoric pe care națiunea dumneavoastră îl săr
bătorește în aceste momente, membrii Comitetului național iranian pentru 
marcarea celei de-a 100-a aniversări a independenței României mi se alătură 
în a transmite Excelentei Voastre felicitările noastre cele mai sincere.

Sint convinsă că acest moment depsebit de important va' marca începutul 
unei noi și mai strălucitoare perioade pentru frumoasa dumneavoastră țară 
Și că sub înțeleaptă dumneavoastră conducere mîndrul popor român va cu- 

' noaște culmi mai mari de fericire și prosperitate.
' Cu cele mai bune urări și cea mai inaltă considerațiune,

ASHRAF PAHLAVI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă rog să primiți cele mai sincere urări din partea Partidului E.D.A. și 

din partea mea cu ocazia centenarului 'eliberării României de sub jugul 
otoman.

IL1AS IL1OU
Președintele E.D.A.

Președintelui Republicii Socialiste România 
NICOLAE CEAUȘESCU

Dragă domnule președinte.
Acum 100 de ani s-a creat statul român modern după o luptă Înverșunată 

a poporului român împotriva Imperiului otoman.
Cu ocazia acestei mari aniversări naționale, vă exprimăm, din partea 

poporului grec și a PASOK, urările noastre cordiale și militante.
Sintem convinși că tara dumneavoastră va merge pină la capăt pe calea 

construirii unei Românii socialiste si independente.
Președintele PASOK 

(Mișcarea Socialistă Panelenă)
ANDREAS PAPANDREU

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

în numele Comitetului Executiv National al Partidului Socialist Revolu
ționar Ecuadorian salutăm sărbătorirea primului centenar al Independenței 
de stat a patriei dumneavoastră care se găsește în prezent in plină ascen
siune spre cele mai înalte virfuri ale progresului, garantînd bazele de nezdrun
cinat ale socialismului.

Folosesc această ocazie pentru a vă- transmite dumneavoastră, tovarășe 
secretar general, membrilor Comitetului Central, guvernului și întregului po
por român salutul nostru călduros pentru aniversarea istoricului 9 mai, la 
care ne alăturăm cu mult entuziasm.

Cu frăție,
Pentru Comitetul Executiv Național al P.S.R.E.

FERNANDO MALDONADO
Secretar general

BBBBBSBBBBB

vremea
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

răcoroasă. Cerul a fost variabil in Ba
nat, Crișana și Maramureș și mai mult 
noros ’tn rest. Au căzut ploi temporare 
și cu caracter de averse, însoțite pe 
alocuri și de descărcări electrice, în 
sudul și centrul Moldovei, sudul și estul 
Transilvaniei, Dobrogea, Muntenia și în 
cea mai mare parte a Olteniei. în zona 
Tg. Jiu și la vlrful Țarcu s-a semnalat 
grindină. Vîntul a suflat slab, pînă la 
potrivit, cu intensificări în zona de 
munte șl, izolat, în Moldova și Bără
gan, pînă la 40—50 km pe oră. Tempe
ratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 9 grade la Toplița și 20 de grade 
Ia Berzeasca. Drobeta-Turnu Severin și 
Sînnicolau Mare, tn București : Vremea 
a fost răcoroasă și instabilă. Cerul a 
fost acoperit. Temporar a plouat. Vîn
tul a suflat slab pînă la potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 15 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 13, 
14 și 15 mai. în țară Vreme în curs 
de încălzire ușoară. Cerul va fi schim
bător. Vor cădea ploi Izolate, mai 
frecvente in nordul și estul țării. Vînt 
îh general slab, cu unele intensificări 
în nordul țării, predominînd din secto
rul vestic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse între 5 și 15 grade, izolat mal 
coborîte în depresiuni, iar maximele în
tre 14 și 24 de grade, local mai ridica
te. Tn București : Vreme în curs de în
călzire ușoară, cu cerul schimbător, fa
vorabil aversei de ploaie după-amiaza.

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA DIN 11 MAI 1977
EXTRAGEREA I: 40 38 8 19 36 37
EXTRAGEREA a Il-a: 9 31 7 2 14

cinema
• Republica din Uzice : SCALA
— 9.30; 12.45; 16; 19.15.
• Zori in flăcări : CENTRAL - 
9.15; 11,30; 13.45; 16; 18.15: 20.15.
• Misterul lui Herodot : DOINA
— 9,30; 11,30; 13,30: 17.30. FEREN
TARI — 9,30; 11.30: 13.30.
• Imagini in oglindă : DOINA — 
15.30; 19.30.
• Ei au luptat pentru patrie J 
FERENTARI — 16; 19.
• Mușcă și fugi : FESTIVAL — 
8.30; 10.45: 13; 15,30: 18; 20.30. FA
VORIT - 9; 11.15; 13,30: 15,45: 18: 
20.15. MODERN — 9; 11.15; 13.30; 
16: 18,15; 20.30. la grădină - 19.45. 
GRADINA CAPITOL - 19.45.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9; 11.15; 13.30; 15.45: 18: 20.
• Diavolii din Spartivento : PA
TRIA - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 
20.15. LUCEAFĂRUL - 9: 11,15:
13,30; 16: 18.15; 20.30. la grădină — 
19.45. FEROVIAR - 9: 11.15: 13.30: 
16: 18.15; 20.30. CASA FILMULUI 
(la sala de festivități Dinamo) — 
16; 18: 20.30.
• Meciul secolului ; LIRA — 9; 
11: 13: 15.30: 17.45.
• Un surîs, o palmă, un sărut : 
GRADINA LIRA - 20.
• Cinci detectivi la miezul nopții: 
EXCELSIOR — 9; 11.15: 13.30: 16: 
18,15; 20.30. MELODIA — 9: 11.15; 
13.30: 16; 18.15: 20.30. GLORIA — 
9: 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20 15.
• Oaspeți de seară : DRUMUL 
SĂRII — 16: 18: 20. VOLGA — 9; 
11.15: 13,30: 15.45: 18; 20.15, CIU
LEȘTI - 10: 12: 14; 16: 18: 20.
• Sflrșitul legendei s VICTORIA

— 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18.15; 20.30,
MIORIȚA — 9; 11: 13.15; 15.30;
17,45; 20.
• Actorul și sălbaticii ; EFORIE 
-9: 12.
• Gala filmului cehoslovac : 
Timpul dragostei și ai speranței : 
EFORIE - 20.
• Ruslan și Liudmila : FLOREAS- 
CA - 9; 12; 16: 19.
• Așii înălțimilor : GRI VITA — 
9: 11,15: 13,30: 15.45: 18; 20.15. TO
MIS - 9; 11,15: 13.30: 16; 18,15; 
20.30, la grădină - 19.45.
• Pe aici nu se trece : VIITORUL
— 15.30; 19.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici : VIITORUL — 9; 11: 13.
• Africa Express : BUZESTI — 
9: 11.15; 13.30: 16; 18.15: 20,15. la 
grădină — 19.30.

Nemuritorii : MUNCA — 9.30; 
11.30; 13.30: 15,45; 18: 20.15.
• Salvo d’Acquisto : PACEA — 9; 
11.15: 13.30: 15,45: 18: 20.15.
• Lumea circului : BUCEGI — 9; 
12: 16. la grădină — 19.30.

Cuibul salamandrelor : COS
MOS - 9: 11,15; 13,30: 15.45: 18:
20.15, ARTA - 9: 11,15; 13.30;
15.45: 18: 20.
• Oameni respectabili : COTRO- 
CENI — 9: 11.15: 13.30: 15.45; 18;
20.15.
• Hollywood, Hollywood : AURO
RA — 9: 11,15; 13.30; 15.45: 18;
20.15. la grădină — 19.45. FLAMU
RA - 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20. 
« Trei zile și trei nopți : PRO
GRESUL — 15.30: 17.45: 20.
• Șatra : FLACARA — 11.15: 13.30: 
15.45: 18. GRĂDINA V1TAN — 20.
• Pisicile aristocrate : FLACĂRA
— 9.30: 20.
• Copil de suflet : POPULAR — 
9.30: 11.30: 13.30: 15.45; 18: 20.15
O Solitarul de la Fortul Humboldt: 
GRADINA MOȘILOR — 19.45

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Un fluture pe lampă — 
19,30, (sala Atelier) : Poezie și dans
— 19.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(Ateneul Român) : Integrala cvar
tetelor de Beethoven în interpre
tarea cvartetului „Academica*
- 20.
• Teatrul de operetă : My Fair 
Lady — 19.30.
• Teatru] „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) ; 
Răceala — 19.
• Teatrul Mic ; Dosarul Ander
sonville — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio, Charlie — 19,30, 
(sala Studio) : Nu am încredere 
în bărbați — 19.
• Teatrul Giulești : Hotel Zodia 
gemenilor — 19,30.
• Teatru] satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : Deschis 
pentru renovare — 19.30.
• Teatrul „I. Vasilescu" : Muza 
muzicii ușoare — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Flacăra independenței 
— 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Ander
sen — 7 povești — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (la Tehnic- 
Club. Calea Șerban Vodă) : Tigri- 
șorul Petre — 17.
• Circul București : Cu circul 
nu-i de glumit — 19.30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. î 
Oedip salvat — 19.30.

populația 
din lo- 
insulelor

Londra, autoarea vînzării. nu a 
prezentat autorităților lista cu 
lucrările propuse pentru licita
ție. a căror valoare se ridică, 
conform aprecierilor, la aproxi
mativ 806 milioane lire italiene. 
Decizia respectivă este inter
pretată ca o măsură în vederea 
împiedicării ieșirii peste hotare
le Italiei a unor importante ope
re de artă și conservării patri
moniului artistic național.

© TRATAMEN
TUL MUMIEI „BOLNA
VA". Mumia faraonului Ramses 
al II-lea. adusă in toamna a-

nului trecut in Franța. a 
„urmat”, vreme de peste șapte 
luni, un tratament in ve
derea restaurării și conser
vării sale, in continuare. Mu
mia a fost tratată succesiv la 
Muzeul omului din Paris și la 
Centrul de studii nucleare din 
Saclay. Acum ea este protejată 
Împotriva atacurilor microorga
nismelor. ca urmare a iradierii 
cu raze gama; totodată, țesu
turile sale organice vegetale au 
devenit rezistente la variațiile 
de temperatură. După reîntoar
cerea in Egipt, mumia faimosu
lui faraon va fi expusă intr-un 
sarcofag transparent, la Muzeul 
din Cairo.

© NOU MATERIAL 
DE CONSTRUCȚIE. tn 
laboratorul Institutului pentru 
cercetarea sticlei din Mosco
va a fost elaborată și pre
dată producției o tehnologie 
pentru transformarea sticlei 
fluide In plăci izolatoare ex
trem de ușoare. Denumit „Ste- 
klopor”. noul material poate 
fi realizat la temperaturi de 
350—4Q0 grade, tn construcții, 
pereții din „Steklopor” sint de 
zece ori mai subțiri decit cei 
din cărămidă, fără a reduce 
cîtusi de puțin rezistenta clă
dirilor.

© PE LUNĂ Șl PE 
TERRA. Armalcolitul, unul

din cele trei minerale aduse pe 
Pămint de misiunea „Apollo-H“. 
se găsește și pe planeta noastră. 
Descoperit. împreună cu kim- 
berlitul. in rocile din fundul 
lacurilor adinei, el a fost iden
tificat. de asemenea, in sticla 
unor pahare din Ndrdlinger 
Ries (R.F.G.). unde apare îm
preună cu limenitul. Deosebirea 
dintre armalcolitul lunar și cel 
terestru constă in conținutul mai 
bogat in fier, caracteristic celui 
din urmă.

• PARAZIȚII Șl ÎN
GHEȚUL.
Serviciului

Un colaborator al 
de cercetare a mă

rii și atmosferei din Boul
der (statul Colorado) a ob

servat că anumite soiuri de 
bacterii fixate pe plante favo
rizează formarea cristalelor de 
gheață în timpul scăderii bruște 
a temperaturii sub limita nor
mală a anotimpului. Parazițiî 
servesc deci ca nuclee de con
densare. După o noapte de în
gheț neașteptat într-o vale din 
California, cercetătorul a adunat 
frunze si flori ale plantelor le
guminoase. constatind că frigul 
afectase îndeosebi părțile cu o 
aglomerație mare de bacterii. 
Alte plante care nu erau 
năpădite de bacterii au rezistat 
cu bine pînă la temperaturi de 
minus 6 grade. Aceste rezultate 
au fost confirmate și de alti 
savanți care au observat efec
tele frigului asupra unor culturi 
de porumb, fasole și salată.
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„Salutăm pe președintele României, 
prieten și oaspete iubit11

Întreaga presă din Egipt acordă spații ample noului dialog la nivel 
inalt româno-egiptean. Marile cotidiane „AL AHRAM", „ĂL GUM- 
HURIA", „AL AKHBAR", precum și „AL MISSA", „LE PROGRES 
EGYPTIEN". „JOURNAL D'EGYPTE" șt „EGYPTIAN GAZETTE" re
levă semnificația deosebită a actualelor convorbiri dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat pentru dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și solidaritate dintre cele două țări și popoare, 
pentru consolidarea cauzei generale a păcii și înțelegerii.

Ziarul „Al Gumhuria", sub semnă
tura directorului său, inserează un 
amplu articol in care evocă pe larg 
personalitatea șefului statului ro
mân, activitatea sa rodnică, multila
terală ca om de stat clarvăzător, 
promotor al noilor principii de ega
litate și respect reciproc in. relațiile 
dintre statele lumii. Este prezentată, 
de asemenea, biografia tovarășei 
Elena Ceaușescu.

La rîndul său. cotidianul „Al Ah
ram11 publică, sub semnătura lui Sa
yed Zaki, președintele Asociației de 
prietenie egipteano-română, un arti
col care face o amplă prezentare a 
realizărilor tării noastre pe plan in
tern, a politicii sale externe con
structive, dinamice. Articolul apre
ciază vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Egipt drept „o conti
nuare firească a cooperării bilaterale, 
un nou prilej pentru mai buna cu
noaștere reciprocă". „Dorim să-1 asi
gurăm pe prietenul drag, .Nicolae 
Ceaușescu. că inimile noastre vor 
saluta orice document pe care cei 
doi șefi de stat își vor pune sem
năturile. Bun venit președintelui 
României, prieten, luptător și oas
pete iubit !“ — se arată în încheie
rea articolului.

Sub titlul „O nouă pagină în re
lațiile dintre cele două țări", ziarul 
„Le Progres Egyptieri" scrie : „Fiind 
pentru a treia oară oaspetele distins 
al președintelui Anwar El Sadat — 
vizitele efectuate în 1972 și 1975 ră- 
mîn mereu vii în memoria egipteni
lor — președintele Nicolae Ceaușescu 
aduce poporului egiptean mesajul de 
pace și prosperitate al poporului 
român.

Convorbirile dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și președintele 
Anwar El Sadat se desfășoară în- 
tr-un moment cînd relațiile egiptea- 
no-române cunosc un curs mereu as
cendent și vor avea o importantă 
deosebită pentru dezvoltarea în con
tinuare a acestor relații.

Poporul român, se relevă în arti
col, manifestă interes și simpatie 
față de eforturile depuse de Egipt în 
vederea lichidării crizei din. Orientul 
Mijlociu, dorința sa de a se consacra 
dezvoltării și reconstrucției".

Ziarul reproduce, în acest sens, 
largi extrase din declarațiile făcute 
de președintele Nicolae Ceaușescu în

diferite ocazii cu privire la necesi
tatea reglementării juste și trainice, 
prin mijloace politice, a conflictului 
din această parte a lumii.

„Journal d’Egypte" a publicat în 
ultimele zile o suită de articole și 
comentarii consacrate centenarului 
Independenței de stat a Româ
niei și vizitei președintelui Nicolae 
Ceaușescu, relevind personalitatea 
marcantă a șefului statului român, 
înfăptuirile impresionante obținute 
de țara noastră în anii construcției

REVISTA PRESEI 
EGIPTENE

socialiste. „Economia României — 
scrie cotidianul — se dezvoltă impe
tuos. în această amplă operă se for
mează un om nou, participant conș
tient Ia întregul proces de transfor
mare a țării. în acest fel, indepen
dența și suveranitatea națională, ade
vărate și definitive, sint pe deplin 
asigurate. Pe plan extern, România 
desfășoară o politică ce servește in
teresele păcii și colaborării cu toate 
popoarele lumii. Ea militează pentru 
o nouă ordine economică și politică 
mondială, care să se întemeieze pe 
respectul independenței și suverani
tății statelor, o ordine care exclude 
folosirea forței și a amenințării cu 
forța in relațiile internaționale".

Referitor la vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, ziarul ține să 
sublinieze semnificația ei deosebită 
atit pe planul raporturilor bilaterale, 
cit și al vieții internaționale.

Același cotidian, „Journal d’Egyp
te", inserează, în numărul său de 
miercuri, date biografice ale solilor 
poporului român, sub titlul : „Pro
filul marelui invitat al Egiptului 
și cel al doamnei Elena Ceaușescu".

Radioul și televiziunea acordă, de 
asemenea, o atenție deosebită vizitei 
șefului statului român, incluzînd în 
programele lor emisiuni special de
dicate acestui eveniment, succeselor 
tării noastre. Televiziunea egipteană 
a transmis, de asemenea, o emisiune

închinată României. Cu acest prilej 
a fost prezentat un film documentar 
realizat de o echipă a televiziunii 
egiptene care a făcut o vizită de 
documentare în tara noastră. Arătînd 
că emisiunea este dedicată vizitei 
președintelui Nicolae Ceausescu în 
Republica Arabă Egipt și centenaru
lui independenței de stat a Româ
niei. comentatorul a subliniat, tot
odată, că „Republica Socialistă 
România, sub conducerea înțeleaptă 
a președintelui Nicolae Ceaușescu, 
pe care poporul egiptean îl primește 
cu toată dragostea în vizita de prie
tenie pe care o întreprinde la Cairo, 
se îndreaptă cu Pași siguri spre 
realizarea țelului suprem al politicii 
sale interne : ridicarea continuă a 
nivelului de viață materială și spi
rituală al poporului român".

Răspunzînd marelui interes al opi
niei publice. postul de televiziune 
Cairo a transmis. în direct, de la 
aeroportul internațional, ceremo
nia sosirii președintelui Nicolae 
Ceaușescu.

★
Dînd glas sentimentelor de profun

dă satisfacție cu care poporul egip
tean înttmipină noua etapă a dialogu
lui la nivel înalt dintre cele două țări, 
DR. GAMAL EL OTEIFI, vicepreșe
dinte al Adunării Poporului, a ținut 
să declare reprezentanților presei ro
mâne : „Relațiile bilaterale româno- 
egiptene înfloresc an de an. rezulta
tele lor concrete fiind bine cunoscu
te. Există, totuși, numeroase domenii 
neexplorate încă, după cum sint po
sibilități largi de a «pori comerțul 
dintre țările noastre. Un exemplu de 
cooperare fructuoasă între două țări 
cu sisteme social-politice diferite îl 
constituie Banca mixtă româno-egip- 
teană. care și-a început activitatea de 
curind". Interlocutorul a dat o înaltă 
apreciere „politicii externe, indepen
dente si realiste a României", preocu
pării manifestate de președintele 
Nicolae Ceaușescu pentru reglemen
tarea problemelor lumii contempora
ne. pentru instaurarea unei noi ordini 
politice și economice mondiale. „Pre
țuim în cel mai înalt grad faptul — 
a continuat el — că România acordă 
o atenție deosebită principiilor inde
pendentei și suveranității naționale, 
neamestecului în treburile Interne ale 
altor țări, posibilității de a stabili o 
coexistență pașnică între țări cu sis
teme politice diferite. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a dovedit întot
deauna consecventă în respectarea 
acestor principii.

Sint tot atitea motive pentru care 
salutăm cu deosebită bucurie pe 
oaspetele stimat, președintele Nicolae 
Ceaușescu al României prietene".

VARȘOVIA s

Consfătuire a secretarilor cu probleme organizatorice 
ai Comitetelor Centrale ale partidelor comuniste 

si muncitorești din unele tari socialiste
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

11 mai a început la Varșovia consfă
tuirea secretarilor cu probleme or
ganizatorice ai Comitetelor Centrale 
ale partidelor comuniste și muncito
rești din unele țări socialiste consa
crată schimbului de experiență în 
probleme ale dezvoltării si întăririi 
organizatorice ale partidelor comu
niste și muncitorești prezente la reu
niune.

La consfătuire participă reprezen
tanți ai Partidului Comunist Bulgar, 
Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Partidului Comunist din Cuba. Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
Partidului Popular Revoluționar Mon-

gol, Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. Partidului Comunist Român, 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar. Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Partidul Comunist Român este re
prezentat de tovarășul Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.

Lă consfătuire participă, de aseme
nea. șefi și adjuncti de șefi de secție 
la Comitetele Centrale ale partidelor 
reprezentate la reuniune.

Consfătuirea a fost deschisă de 
Edward Babiuch, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P.

Lucrările Comitetului pregătitor al sesiunii

Adunării Generale a O.N.U. dedicată dezarmării 

Tentru (TcotiiFSi

IN DOMENIU! NEGOCIERILOR DE DEZARMARE
Intervenția reprezentantului României

NAȚIUNILE UNITE 11 (Agerpres).

Apelul Adunării Mondiale a Constructorilor Păcii
VARȘOVIA 11 (Agerpres). — La 

Varșovia s-au încheiat lucrările Adu
nării Mondiale a Constructorilor Pă
cii.

Participanții la acest forum au lan
sat un apel în care cheamă popoare
le lumii, opinia publică, cele mai 
largi forțe democratice și progresis
te să-și intensifice eforturile pentru 
consolidarea cursului spre destinde
re și colaborare, spre a-1 face ire
versibil. pentru încetarea cursei înar
mărilor și adoptarea de măsuri con
crete în direcția dezarmării. îndeo
sebi a celei nucleare, a lichidării ba
zelor militare de pe teritoriile altor 
țări; reducerii forțelor.armate și bu
getelor militare, dizolvării simultane 
a blocurilor militare, renunțării la 
forță în relațiile internaționale. Se 
adresează apelul de a se acționa pen
tru soluționarea justă a problemelor 
litigioase dintre națiuni, pentru asi-

gurarea infăptuirii aspirațiilor po
poarelor la independență națională, 
la dezvoltare liberă, de sine stătă
toare, pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale. în a- 
celași timp, este afirmat sprijinul 
față de lupta țărilor în curs de dez
voltare pentru progres.

Participanții s-au pronunțat pentru 
realizarea integrală a prevederilor 
Actului final al Conferinței de la 
Helsinki, pentru pregătirea intr-un 
spirit constructiv și desfășurarea cu 
succes a reuniunii de la Belgrad, me
nită să adopte măsuri în vederea e- 
dificării securității și dezvoltării coo
perării în Europa. în apel se ex
primă solidaritatea cu lupta popoare
lor împotriva colonialismului, neoco- 
lonialismului. rasismului, pentru de
mocrație și asigurarea libertății și 
drepturilor omului.

în apărarea mediului 
înconjurător

NAIROBI 11 (Agerpres). — Des- 
chizind lucrările celei de-a V-a se
siuni anuale a Consiliului de admi
nistrație al Programului Națiunilor 
Unite pentru mediul înconjurător 
(P.N.U.E.). Mostafa Tolba, directorul 
executiv al Programului, și-a expri
mat încrederea fermă în viitorul a- 
cestei instituții a Națiunilor Unite si 
a prezentat direcțiile sale de dezvol
tare pentru următorii cinci ani. El 
a subliniat că P.N.U.E. va trebui să 
acționeze în strînsă legătură cu ce
lelalte instituții specializate ale 
O.N.U. După opinia exprimată de 
Tolba. „P.N.U.E. va trebui să treacă 
in cel mai scurt timp de la stadiul 
conceptual la cel operațional" pen
tru apărarea mediului înconjurător.

— Luind cuvîntul în cadrul lucrări
lor Comitetului pregătitor al sesiunii 
speciale a Adunării Generale a 
O.N.U. dedicată dezarmării, ambasa
dorul României la Națiunile Unite, 
Ion Dateu, a arătat că primei sesiuni 
speciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării, care va avea 
loc în perioada mai—iunie 1978, îi re
vine un rol istoric. Vorbitorul a sub
liniat că Sesiunea specială — for de 
sine stătător, in măsură să adopte 
hotărîri de importantă crucială pentru 
pacea și securitatea mondială — tre
buie să dezbată și să adopte princi
pii, decizii și măsuri pentru o nouă 
eră de negocieri — era dezarmării 
concrete, reale, sub control interna
tional, strict și eficace.

Se impune, a spus reprezentantul 
român, o cooperare cît mai strînsă a 
tuturor țărilor pentru a determina 
adoptarea unor decizii de fond care 
să corespundă cerințelor noi ale vie
ții internaționale și să ofere sesiunii 
speciale posibilitatea sancționării 
unor documente clare, precise și an- 
gajante, menite să marcheze cotitura 
radicală in domeniul negocierilor de 
dezarmare. Va trebui ca. in cadrul lu
crărilor Comitetului pregătitor, să fie 
evitată practică blocurilor, a grupări
lor închise, iar la activitatea de re
dactare a documentelor, la toate ac
tivitățile comitetului să poată parti
cipa toți cei interesați.

în legătură cu ordinea de zi a se
siunii speciale a Adunării Generale, 
vorbitorul a arătat că aceasta ar pu
tea să cuprindă următoarele puncte : 
examinarea situației care s-a creat pe 
planul înarmărilor nucleare și con
venționale, stadiul și rezultatele ne
gocierilor de dezarmare ; măsuri caro 
urmează a fi întreprinse de către 
O.N.U. pentru scoaterea din imobi-

★
Reprezentanta Suediei. Inga Thor- 

sson. a propus ca viitoarea, sesiune 
specială să adopte o Declarație de 
principii ca o nouă bază pentru efor
turile vizînd încetarea cursei înarmă
rilor. Ea a propus, de asemenea, or
ganizarea. după un interval de 3—5 
ani de la prima sesiune specială a A- 
dunării Generale consacrată dezarmă-

lism a negocierilor de dezarmare, 
pentru realizarea unor acorduri via
bile. care să ducă la dezarmarea ge
nerală și totală — în principal la de
zarmarea nucleară, la destindere, 
cooperare, pace și securitate ; rolul 
O.N.U. in domeniu] dezarmării.

Declarația sesiunii speciale — a 
spus vorbitorul — va trebui să con
țină principiile negocierilor de de
zarmare, țelurile și prioritățile aces
tora, tactica și strategia menite să 
ghideze desfășurarea tuturor tratati
velor privitoare la dezarmare. Pro
gramul de acțiune, eșalonat în timp, 
va trebui să specifice măsurile con
crete ce vor trebui întreprinse în do
meniul dezarmării nucleare și con
venționale. pentru întărirea încrede
rii și cooperării dintre state.

Comitetul va trebui să pregătească, 
de asemenea, decizii și recomandări 
privind mecanismul de negocieri, ast
fel incit să fie create structuri via
bile, Învestite cu autoritate deplină 
și totodată suple, cu reguli și pro
ceduri de lucru democratice. Aceste 
structuri trebuie să ofere posibilita
tea ca la negocierile de dezarmare 
care preocupă comunitatea interna
țională să participe pe bază de ega
litate toate țările interesate.

Deși una din primele acțiuni pre
gătitoare va fi aceea de a elabora 
proiectul ordinii de zi a sesiunii spe
ciale, actuala reuniune a Comitetu
lui pregătitor nu va trebui să se li
miteze numai la elaborarea acesteia. 
Este necesar să se treacă la elabo
rarea proiectului de Declarație, a 
Programului de acțiune și a Docu
mentului asupra structurilor de ne
gociere. întîrzierea începerii lucrări
lor pregătitoare propriu-zise sau a- 
mlnarea lor pentru anul viitor ăr 
putea afecta negativ calitatea și con
ținutul acestor documente.

★
rii — programată anul viitor — a unei 
a doua sesiuni similare.

în intervenția sa, reprezentantul 
Iranului. Fereydoun Hoveyda. a de
clarat că adoptarea unei Declarații a- 
stfpra principiilor dezarmării ar fi de 
o importanță capitală, un astfel de 
document trebuind să stabilească 
principalele linii de forță care să 
impulsioneze eforturile vizînd reali
zarea dezarmării.

Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independenței 

de stat a României
în diferite țări ale lumii a conti

nuat seria manifestărilor dedicate 
centenarului Independenței de stat 
a României.

La Uzina de rulmenți nr. 1 din 
Moscova — membru colectiv al Aso
ciației de prietenie sovieto-română 
(A.P.S.R.) — a avut loc o adunare 
festivă, în cadrul căreia A.D. Meliu- 
hov, secretarul de partid al uzinei, 
A.A. Iaskova, cercetător principal la 
Institutul de economie a sistemului 
mondial socialist al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., și loan Sbirnă, se
cretar II la Ambasada română, au 
vorbit despre semnificațiile eveni
mentului.

La Chișinău, sub auspiciile filialei 
A.P.S.R., a fost organizată o seară a 
prieteniei sovieto-române, dedicată 
jubileului, la care au luat parte re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, un mare număr de 
oameni ai muncii.

O adunare festivă, urmată de un 
program de muzică românească, la 
care a luat parte un numeros public, 
a fost organizată în orașul Turku, 
din Finlanda.

La Ciudad de Mexico a avut loc o 
ceremonie în cadrul căreia școlii se
cundare nr. 164 din capitala mexi
cană i s-a atribuit numele de „Re
publica Socialistă România — 9 mai 
1977“. Au luat cuvîntul Porfirio Mu
noz Ledo, ministrul educației publi
ce. președintele Comitetului mexican 
pentru sărbătorirea centenarului, și 
ambasadorul României la Ciudad de 
Mexico, D. Mihail.

Alte manifestări culturale și artis
tice închinate centenarului : la Bonn, 
la societatea „Inter Nationes". a fost 
organizată o seară românească ; la 
Biblioteca română din New York au 
avut loc un recital de muzică româ
nească și universală, susținut de vio
lonistul Eugen Sârbu, precum și un 
festival al filmului românesc ; la 
Ottawa a fost organizată o gală a 
filmului românesc ; Editura literară 
din Cracovia a tipărit. în cadrul pla
nului de apariții editoriale din R.P. 
Polonă dedicat centenarului, un vo
lum al scriitorului D. R. Popescu ; 
la Universitatea din New York a 
avut loc o gală a filmului româ
nesc.

în cinstea centenarului au fost or
ganizate expoziții de fotografii, do
cumentare. de pictură, carte sau ar
tizanat la Sofia. Ottawa. Dacca. Ca
racas. Quito. Monrovia. Stockholm, 
Tokio, New York și Beirut, la ale 
căror vernisaje au fost prezenți 
membri ai guvernelor țărilor respec
tive. reprezentanți ai corpului diplo
matic. ziariști, membri ai ambasade
lor române.

Ambasadorii României în India, 
Sudan. Columbia și Venezuela au 
vorbit la posturile naționale de ra
dio șl televiziune din țările respec
tive despre semnificația evenimentu
lui. Emisiuni speciale dedicate a di- 
tenarului au consacrat posturile de 
radio si televiziune din R.P. Ungară, 
Sudan. Ecuador, Columbia.» Liberia, 
Bangladesh și Costa Rica.

Președintele Mexicului l-a primit pe ambasadorul României
CIUDAD DE MEXICO 11 (Ager

pres). — Președintele Mexicului, Jose 
Lopez Portillo, l-a primit pe amba
sadorul tării noastre la Ciudad de 
Mexico, Dumitru C. Mihail.

Cu acest prilej, șeful statului 
mexican a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu. cu ocazia aniver
sării centenarului Independenței de

6tat a României, din partea poporului 
mexican și a sa personal, felicitări 
cordiale. împreună cu cele mai bune 
urări, iar poporului român prieten —- 
fericire și prosperitate.

A avut loc apoi o convorbire pri
vind intensificarea și diversificarea 
relațiilor prietenești dintre România 
și Mexic.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
Convorbiri cehoslovnco-

poloneze. Pragâ au început
miercuri convorbirile dintre Lubomir 
Strougal, președintele Guvernului 
R. S. Cehoslovace, și Piotr Jarosze-
wicz. președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Polone, aflat într-o vi
zită oficială de prietenie în Ceho
slovacia. Șefii guvernelor celor două 
țări au abordat posibilitățile extin
derii relațiilor bilaterale pe multi
ple planuri, o atenție deosebită fiind 
acordată adîncirii colaborării econo
mice. extinderii cooperării și specia
lizării în producție.

Partidul Comunist Mexi
can a fâcut publică în mod oficial 
convocarea celui de-al XVIII-lea con
gres național, ale cărui lucrări sînt 
prevăzute să se desfășoare între 23 și 
25 mai a.c., la Ciudad de Mexico, in
formează agenția Prensa Latina, Con
vocarea congresului P.C.M. are Ioc 
in momentul în care guvernul își pro
pune realizarea unei „reforme poli
tice", prin care să i se recunoască 
partidului comunist deplinele sale 
drepturi electorale.

Biroul Politic al C.C. a!
P.M.U.P., reunit la Varșovia, a 
examinat măsurile elaborate de gu
vern cu privire la balanța energetică 
și Programul de dezvoltare a ener
geticii pînă în 1980 și în anii următori 
în R.P. Polonă — informează agenția 
P.A.P.

Plan de dezvoltare a a- 
griculturii iugoslave. Bel- 
grad a avut loc o reuniune a repre
zentanților republicilor și provinciilor 
iugoslave. în cadrul căreia a fost a- 
doptat. un nou plan de dezvoltare â 
agriculturii tării in perioada 1876— 
1980. Noul plan prevede o creștere a 
producției agricole cu 4 la sută anual.

Tratativele sovieto-ame- 
riCOne Privind limitarea înarmări
lor strategice au fost reluate 
miercuri la Geneva, anunță agenția 
T.A.S.S. Delegațiile celor două țări 
sint conduse de Vladimir Semionov. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al U.R.S.S., și Paul Wharnke, 
directorul Agenției pentru dezarma
re și controlul înarmărilor din S.U.A,

O CERINȚĂ MAJORĂ A PROCESULUI DE EDIFICARE A SECURITĂȚII ÎN EUROPA:

CÎMP LARG COOPERĂRII ECONOMICE
Pe marginea

La Geneva s-au încheiat lucrările sesiunii anuale a Comisi
ei Economice a O.N.U. pentru Europa (C.E.E.-O.N.U.), impor
tant organism regional al Națiunilor Unite, care grupează 34 de mem
bri — țările europene plus S.U.A. și Canada. Participanții la'sesiune 
au analizat situația economică din Europa, evoluția schimburilor co
merciale și a cooperării intre statele membre, precum și contribuția 
C.E.E.-O.N.U. la aplicarea prevederilor Actului final al Conferinței 
general-europene. Pe baza concluziilor desprinse din dezbateri și a pro
punerilor făcute de diverse delegații. între care și cea a României, 
a fost schițat programul activității viitoare a C.E.E.-O.N.U-, ale cărui 
principale jaloane sint cuprinse intr-o serie 'de rezoluții adoptate de 
plenul comisiei.

recentei sesiuni anuale a C. E. E. — O. N. U.

Deși s-a înscris în programul obiș
nuit de lucru al C.E.E.-O.N.U., re
centa sesiune a avut o semnificație 
aparte, datorită coincidentei cu îm
plinirea, în acest an. a trei decenii 
de la crearea Comisiei Economice 
pentru Europa. Momentul jubiliar a 
prilejuit o amplă retrospectivă a ac
tivității comisiei, care a pus în evi
dență contribuția notabilă a C.E.E.- 
O.N.U. la promovarea relațiilor eco
nomice între statele membre, indife
rent de orînduirea lor social-politică. 
în același timp, participanții la se
siune au fost unanimi în a aprecia 
că bilanțul celor 30 de ani de exis
tență a comisiei este puternic mar
cat de schimbările intervenite in 
viața internațională, în primul rind 
de procesul de normalizare si ampli
ficare a raporturilor dintre statele 
europene, de edificare a securității 
și extindere a cooperării pe conti
nent — proces care a favorizat în
cheierea cu succes a Conferinței ge
neral-europene.

Atit raportul prezentat de secreta
rul executiv al C.E.E.-O.N.U., cît și 
dezbaterile pe marginea acestuia au 
scos în evidentă faptul că. în pe
rioada care s-a scurs de la Conferin
ța general-europeană. comisia s-a 
străduit să-și reconsidere programele 
de lucru prin prisma celor convenite 
în Actul final de la Helsinki, care 
atribuie C.E.E.-O.N.U. un rol impor
tant în dezvoltarea comerțului și 
cooperării economice intereuropene. 
Semnificative, in acest sens, sint 
acele acțiuni și proiecte ale comisiei 
din domeniul schimburilor economice 
sau al cooperării industriale, care, 
prezentînd un real interes pentru 
toate statele membre, iau în consi
derare in mod deosebit problemele 
specifice ale țărilor în curs de dez
voltare din Europa.

Lucrările sesiunii au pus. totodată, 
în evidență o serie de neajunsuri 
care mai dăinuie în activitatea .co
misiei, neajunsuri care țin, în spe
cial. de ritmul incă lent de adaptare 
a C.E.E.-O.N.U. la actualele cerințe 
ale cooperării, Ia litera și spi
ritul Actului final al Conferin
ței general-europene. Astfel, in 
ultima vreme, departe de a se pro
duce — așa cum prevăd angajamen
tele asumate la Helsinki — atenuarea 
și. în perspectivă, eliminarea obsta
colelor și restricțiilor economice și 
comerciale impuse de unele țări ca
pitaliste în mod unilateral, fără con
sultări, s-a asistat la o accentuare a 
acestora si chiar la manifestarea lor 
in domenii care pînă acum erau 
exceptate de la astfel de mă
suri. cum este domeniul pescui
tului. Eforturile comisiei au fost 
uneori dispersate pe o arie prea 
largă de acțiuni, ceea ce a dus fie 
la cantonarea discuțiilor intr-un ca
dru abstract, fără efecte practice, fie 
la abordarea unor probleme margi
nale sau de interes minor. încă tri
butare rutinei, lucrările comisiei 
n-au permis o abordare frontală a 
problemelor noi privind raporturile 
economice intereuropene, așa cum 
și-au găsit ele reflectarea in docu
mentele Conferinței general-euro
pene.

Potrivit mandatului ce i s-a încre
dințat de conducerea statului, dele
gația României la actuala sesiune a 
reafirmat poziția de principiu a țării 
noastre cu privire la cooperarea eco
nomică internațională, a participat 
activ la dezbaterea problemelor afla
te pe ordinea de zi, precum și la 
elaborarea documentelor adoptate 
de comisie.

în concepția României, schimbul 
de valori materiale, cooperarea eco
nomică reprezintă o necesitate o-

biectivă a progresului contemporan 
al fiecărei țări și, de aceea, este 
necesar să se facă totul pentru con
tinua lor amplificare și intensificare. 
Pornind de la aceasta, România s-a 
pronunțat și la actuala sesiune pen
tru înlăturarea oricăror discriminări 
și bariere artificiale ce mai impie
tează schimburile internaționale, 
pentru așezarea raporturilor dintre 
națiunile europene pe baze noi, de
mocratice, corespunzător principiilor 
egalității și echității.

Totodată, delegația română a mi
litat pentru sporirea rolului comi

consens cu aceste deziderate, la ac
tuala sesiune au fost adoptate o se
rie de hotărîri privind extinderea 
comerțului între țările europene, a 
cooperării industriale în domeniul 
construcțiilor de mașini, automatizării, 
precum și al folosirii eficiente a re
surselor energetice.

Totodată, țara noastră, pornind de 
la considerentul că actualul nivel de 
dezvoltare a științei și tehnologiei 
cere, mai mult ca oricind, un dialog 
permanent și o cooperare internațio
nală cît mai largă, a subliniat rolul 
deosebit de important pe care l-ar

• Măsuri concrete, bilanț in ansamblu rodnic pen
tru stimularea colaborării intereuropene
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• Noile realități ale continentului impun crește

rea aportului comisiei la transpunerea în viață 
a prevederilor Actului final de la Helsinki

siei în stimularea cooperării între 
toate statele membre, pentru anga
jarea ei fermă in amplul proces care 
tinde să depășească starea de divi
zare artificială a continentului, să 
redea Europei vocația sa de entita
te economică armonioasă a tuturor 
statelor, fără deosebire de orînduirea 
lor socială.

O astfel de abordare constructivă 
se impune azi cu atit mai mult cu 
cit in țările occidentale continuă să 
persiste fenomenele de criză, care-și 
găsesc manifestarea in scăderea 
producției și creșterea șomaju
lui, în accelerarea inflației și 
deteriorarea condițiilor de viață ale 
maselor largi de oameni ai muncii. 
Or, viața însăși arată că aceste pro
bleme majore — cu incidențe direc
te asupra situației economice a în
tregii noastre regiuni și a relațiilor 
ei cu celelalte zone ale lumii — 
nu-și pot găsi o soluționare cores
punzătoare decit prin dezvoltarea 
largă, nestingherită, a comerțului 
internațional, prin promovarea unor 
forme moderne de cooperare econo
mică și tehnico-științifică, reciproc 
avantajoasă.

Constituie un fapt pozitiv că, in

avea in stimularea cooperării econo
mice realizarea unui sistem de 
schimburi in domeniul cercetării ști
ințifice și tehnologice. în acest sens, 
România a inițiat proiectul de rezo
luție intitulat: „Contribuția comisiei 
Ia pregătirile in vederea Conferinței 
Națiunilor Unite pentru știință și 
tehnologie in folosul dezvoltării". 
Propunerea țării noastre s-a bucurat 
de un larg ecou, proiectul de rezo
luție — la care s-au alăturat în ca
litate de coautori Austria, Italia, 
Iugoslavia, Elveția și Spania — 
fiind adoptat în unanimitate. Docu
mentul prevede, intre altele, organi
zarea îa București, în iunie-iulie 
1978, a unei reuniuni regionale con
sacrate problemelor extinderii coo
perării tehnico-științifice în Europa, 
ale cărei concluzii vor fi pre
zentate Conferinței O.N.U. pen
tru știință și tehnologie în folosul 
dezvoltării, conferință care va avea 
loc în anul 1979. ca urmare a iniția
tivei prezentate de țara noastră incă 
la sesiunea din anul 1970 a Adunării 
Generale a O.N.U. Desemnarea Bucu- 
reștiului ca gazdă a reuniunii euro
pene este o nouă dovadă de înaltă 
apreciere pe care țările membre ale

comisiei o dau politicii externe con
structive a țării noastre, contribuției 
sale active la dezvoltarea cooperării 
economice și edificarea securității în 
Europa, la instaurarea unei noi or
dini economice mondiale.

în aceeași ordine de preocupări se 
înscriu și hotărîrile, adoptate in ca
drul actualei sesiuni cu contribuția 
țării noastre, prin care C.E.E. — 
O.N.U. se angajează să acorde o a- 
tenție sporită problemelor specifice 
ale țărilor în curs de dezvoltare, in
clusiv ale celor din Europa. în acest 
sens, principalele organe de lucru ale 
comisiei (cele care se ocupă cu pro
movarea comerțului, cooperării in
dustriale, agricole, in domeniul ener
giei, transporturilor) au primit în
sărcinarea de a identifica și elabora 
proiecte' și programe concrete de in
teres pentru țările rămase in urmă 
pe plan economic.

Semnificativă pentru preocupările 
comisiei de a-și spori aportul la so
luționarea marilor probleme care 
confruntă omenirea este și rezoluția 
cu privire la cooperarea economică 
in regiunea Mării Meditcrăne, care 
prevede punerea in aplicare a unor 
proiecte de colaborare între toate ță
rile din zonă, inclusiv acelea care nu 
sint membre ale C.E.E. — O.N.U. în 
acest scop. Comisia Economică pen
tru Europa va stabili contacte per
manente cu organismele similare ale 
O.N.U. pentru Africa și Asia de vest.

O altă temă abordată la sesiune, 
ca expresie a interesului deosebit pe 
care îl prezintă pentru toate țările, 
mai ales pentru cele în curs de dez
voltare, a fost aceea privind folosi
rea rațională a terenurilor. Ca o pri
mă acțiune a comisiei în acest do
meniu s-a înscris convocarea unei 
reuniuni europene la nivel de ex- 
perți, care ar urma să stabilească un 
program de cooperare, avînd ca o- 
biectiv asigurarea folosirii eficiente 
a terenurilor în diferite sectoare de 
activitate — agricultură, industrie/ 
transporturi etc. România, care a sus
ținut această idee, lansată la confe
rința F.A.O. de la București din 1976, 
consideră că reușita unor astfel de 
programe depinde și de modul in 
care o serie de organisme interna
ționale (C.E.E. — O.N.U., F.A.O.,
Programul Națiunilor Unite pentru 
mediul înconjurător) vor conlucra în 
procesul punerii lor în aplicare.

în spiritul politicii sale active de 
colaborare, România, prezentînd pro
puneri proprii, a susținut, totodată, 
toate inițiativele și rezoluțiile con
structive îndreptate spre țelul dez
voltării cooperării intereuropene. în 
acest sens, România a susținut pro
punerea U.R.S.S. privind organizarea 
de conferințe europene în problemele 
mediului înconjurător, transporturilor 
și energiei, propunere care și-a găsit 
concretizarea in rezoluția privind 
„Programul și activitatea de viitor 
a C.E.E. — O.N.U.". Ca un prim pas 
în direcția transpunerii în viață a a- 
cestei propuneri, secretariatul execu
tiv al comisiei va elabora și va pre
zenta viitoarei sesiuni un raport asu
pra temelor concrete, modalităților 
și procedurilor de organizare a unei 
reuniuni ministeriale privind mediul 
înconjurător.

în concluzie, se poate aprecia că 
un șir întreg de măsuri și hotărîri 
adoptate la sesiune reflectă preocu
parea membrilor comisiei de a spori 
rolul C.E.E. — O.N.U. în materiali
zarea angajamentelor asumate prin 
semnarea Actului final de la Hel
sinki. De altfel, la propunerea dele
gației române, secretarul executiv al 
C.E.E. — O.N.U. va prezenta, la a- 
propiata reuniune de la Belgrad, un 
raport asupra contribuției comisiei la 
transpunerea în practică a angaja
mentelor asumate la Helsinki, pre
cum și asupra posibilităților de a-și 
spori această contribuție. Aceasta 
învederează și mai mult atenția pe 
care țara noastră o acordă pregătirii 
constructive a reuniunii de la Bel
grad, cerinței ca aceasta să se axeze 
pe problemele reale și importante 
ale continentului european. între care 
o mare Însemnătate prezintă adop
tarea de măsuri eficiente în sfera 
cooperării economice.

Bilanțul, în ansamblu rodnic, al se
siunii C.E.E. — O.N.U. demonstrează, 
o dată mai mult, că atunci cînd se 
manifestă dorința sinceră de a abor
da în spirit constructiv problemele 
în suspensie se pot obține rezultate 
pozitive în direcția extinderii coope
rării economice, consolidării clima
tului de destindere, în concordanță 
cu interesele fiecărui popor, ale pro
gresului și păcii generale.

Gh. CERCELESCU

Colocviu consacrat secu
rității europene. BeI§rad 
s-au încheiat lucrările unui colocviu 
științific internațional cu privire la 
securitatea europeană si reuniunea de 
la Belgrad, din vara acestui an. a re
prezentanților statelor participante la 
Conferința general-europeană penttiy 
securitate și cooperare. La colocviu, 
care a avut loc din inițiativa Institu
tului iugoslav de politică și economie 
internațională, au luat parte, alături 
de specialiști iugoslavi, oameni de ști
ință din 15 țări europene, între căra 
un reprezentant al Asociației de drept 
internațional și relații internaționale 
din România, precum și din Canada 
și S.U.A.

Reuniune N.A.T.O. La Lon- 
dra au luat sfîrșit lucrările reuniunii 
la nivel înalt a N.A.T.O. Participan- 
tii au luat în dezbatere evoluția re
lațiilor Est-Vest. întărirea cooperării 
dintre membrii acestui bloc militar, 
precum și alte aspecte de ordin tehnic.

Expulzare. Ziaristul ameri
can Mike Snitowski a fost expulzat
de autoritățile din Rhodesia, deoare
ce a refuzat să întreprindă acțiuni de 
spionaj în favoarea autorităților de lă 
Salisbury, scrie cotidianul „Washing
ton Star". Snitowski era unul din cei
doi ziariști americani permanenți în 
Rhodesia și a publicat materiale des
pre situația din această tară în diferi
te ziare americane, printre care ci 
„Washington Star".

Distincție. Premiul uter» 
„Prințul Pierre de Monaco" a fost *- 
tribuit miercuri lui Leopold Sedar 
Senghor. președintele Republicii Se
negal, scriitor și poet. Juriul, care a 
decernat premiul, a fost prezidat de 
Maurice Genevoix, de la Academia 
Franceză.

Celebra actriță america
nă Joan Crawford ® încetat 
din viață marți la New York. în urma 
unei maladii cardiace, în vîrstă de 69 
de ani.

Șomaj în Belgia. Potrlvit 
datelor publicate de presa belgiană, 
la sfîrșitul lunii aprilie în țară erau 
înregistrați 366 154 șomeri totali ți 
parțiali. Peste 170 000 din numărul 
celor care nu au locuri de muncă 
sînt femei, iar aproximativ 100 000 — 
tineri pînă in 25 de ani. Rata șo
majului în Belgia, arată statisticile 
C.E.E., este dintre cele mai ridicate 
în cadrul Pieței comune.
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