
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UN1JI-VĂ! Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a reîntors In țară

Mii de locuitori ai Capitalei au salutat cu dragoste și respect

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

pe președintele republicii și pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
manifestîndu-și satisfacția față de rezultatele vizitei în Egipt

Anul XLVI Nr. 10 803 Prima ediție Sîmbătă 14 mai 1977 6 PAGINI - 30 BANI

ÎNCHEIEREA vizitei
PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU 

IN REPUBLICA ARARĂ EGIPT
Noi și ample perspective pentru dezvoltarea colaborării multilaterale 
româno-egiptene, in interesul ambelor țări și popoare, al realizării 
unei păci juste și trainice in Orientul Mijlociu, al destinderii 

și înțelegerii internaționale

Semnarea Coiminicatului comun româno-egiptean
Președintele Republicii Socialiste 

România, Nicolae Ceausescu, ți pre
ședintele Republicii Arabe Egipt, 
Mohammed Anwar El Sadat, au sem
nat, vineri, 13 mai, în cadrul unei ce
remonii desfășurate la palatul Kubeh 
din Cairo. Comunicatul comun ro- 
mâno-egiptean.

După semnare, cei doi președinți 
și-au strips mâinile cu căldură, s-au 
felicitat reciproc.

La solemnitate au participat 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului,/ George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Lungan, șeful grupului de consilieri 

. președintelui republicii, Ion Flo- 

rescu, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economice 
internaționale. Ion Cumpănașu. direc
tor general al Agenției române de 
presă ,,Agerpres“, Mihai Pacepa, se
cretar de stat.

Au luat parte Mohammed Husni 
Mubarak, vicepreședinte al republi
cii. Mamdouh Salem, prim-ministru, 
Hafez Ghanem, viceprim-ministru, 
Ismail Fahmi, viceprim-ministru și 
ministru al afacerilor externe. Has
san Kamel, șeful cabinetului pre
ședintelui, Abdel Moneim El-Sawi, 
ministrul informațiilor, Saad « Afra. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne.

Au fost de față ambasadorul Româ
niei la Cairo și ambasadorul Repu
blicii Arabe Egipt la București. •

în cursul aceleiași dimineți, Gheor
ghe Oprea, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. și Ismail Fahmi. viceprim-minis
tru și ministru al afacerilor externe 
al Republicii Arabe Egipt, au sem
nat Protocolul cu privire la extinde
rea schimburilor comerciale si dez
voltarea cooperării economice și A- 
cordul comercial pe termen lung in
tre Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt.

COMUNICAT COMUN
ROMÂNO-EGIPTEAN
întilnirea președinților

Nicolae Ceaușescu 
si Anwar El Sadat 

cu reprezentanții presei 
egiptene și străine

IN PAGINA A 111-A

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu s-au în
tors vineri după-amiază din vizita 
oficială de prietenie întreprinsă in 
Republica Arabă Egipt, la invitația 
președintelui Mohammed Anwar El 
Sadat și a doamnei Gihane Sadat.

Șeful statului român a fost însoțit 
de tovarășii Gheorghe Oprea, vice
prim-ministru al guvernului. George 
Macovescu. ministrul afacerilor ex
terne. de consilieri si experți.

Ceremonia sosirii a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. unde erau arbo
rate drapelele partidului si statului 
ce încadrau portretul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

La coborirea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost intîmpinati de to
varășii Manea Mănescu. Ștefan Voi- 
tec. Emil Bobu. Cornel Burtică. Ling 
Ciobanu, Ion Dîncă. Emil Drăgănes- 
cu. Ion Ioniță. Petre Lupu, Paul 
Niculescu. Gheorghe Pană. Ion Pă-

PLECAREA DIN CAIRO

Vineri. 13 mai. s-a încheiat vizi
ta oficială de prietenie efectuată in 
Republica Arabă Egipt de președin
tele Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. și to
varășa Elena Ceaușescu. la invitația 
președintelui Mohammed Anwar El 
Sadat și a doamnei Gihane Sadat. 

țan, Dumitru Popescu, Gheorghe Ra
dulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ștefan Andrei. Iosif Banc, Ion Co- 
man. Teodor Coman. Mihai Dalea, 
Miu Dobrescu, Nicolae Giosan. Vasile 
Patilineț. Ion Ursu, Constantin Dăs- 
călescu. Aurel Duma, Ion Stănescu. 
Tovarășii din conducerea de partid 
și de stat au venit împreună cu so
țiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții 
centrale si organizații obștești, repre
zentanți ai vieții noastre cultural- 
Stiințifice, generali.

Erau de față șefi de misiuni diplo
matice acreditați în tara noastră. Se 
afla, de asemenea, Anwar A. Bish.ai, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Arabe Egipt la București.

Numeroși oameni ai muncii din Ca
pitală afiati pe aeroport au salutat 
cu multă Însuflețire pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si pe tovarășa 
Elena Ceaușescu. Ei au aclamat pen

Desfășurată sub semnul stimei și 
respectului reciproc dintre cele două 
popoarș, noua întîlnire româno- 
egipteană la nivel înalt a deschis 
noi perspective pentru extinderea 
cooperării rodnice dintre România și 
Egipt, pentru intensificarea conlu
crării lor pe arena internațională, in 

tru partid și secretarul său genera!,' 
reafirmindu-și cu acest prilej senti
mentele de profundă dragoste, stimă 
si i naltă apreciere pe care toti cetă
țenii patriei noastre le nutresc față 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în 
primirea entuziastă făcută de bucu- 
reșteni și-au găsit o elocventă expre
sie totala aprobare și satisfacția cu 
care întregul popor a luat cunoștință 
de rezultatele fructuoase ale vi
zitei efectuate de tovarășul Nicolaa 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
în Republica Arabă Egipt, vizită ce 
se înscrie ca un nou și important 
eveniment pentru dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de prietenie și 
colaborare româno-egiptene, ca o 
contribuție de seamă la cauza pro
gresului. păcii. înțelegerii si cooperă
rii internaționale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu si to
varășa Elena Ceaușescu au răspuns 
îndelung, cu prietenie, manifestărilor 
pline de simpatie ale mulțimii.

(Ager.pres)

folosul comun și al cauzei păcii șt 
înțelegerii, al edificării unei lumi 
mai bune și mai drepte.

De la reședința rezervată lnal- 
tilor oaspeți, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu,
(Continuare în pag. a V-a)

SUB SEMNUL PRIETENIEI SI COLABORĂRII FRĂTESTI ROMÂNO - POLONE
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INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

secretar general al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste România, 

acordat ziarului polonez „Trybuna Ludu“
Dupâ cum s-a anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit în ziua 
de 10 mai 1977 pe Jozef Barecki, membru al Comitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, redactor-șef al ziarului polonez „Trybuna Ludu", organ central 
ol P.M.U.P., căruia l-a acordat un interviu.

INTERVIUL TOVARĂȘULUI 
EDWARD GIEREK

prim-secretar al C. C. al Partidului Muncitoresc Unit Polone^ 
acordat ziarului „Scînteia“

ÎNTREBARE : Factorul decisiv al 
întăririi prieteniei și colaborării intre 
țările noastre il constituie relațiile 
str'mse dintre Partidul Muncitoresc 
Unit Polonez și Partidul Comunist 
Român. In timpul vizitei de prietenie 
pe care a efectuat-o in România, in 
octombrie anul trecut, tovarășul 
Edtvard Gierek, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Muncito
resc Unit Polonez, au fost stabilite di
recțiile dezvoltării in continuare a co
laborării polono-române si întăririi 
conlucrării între partidele noastre 
frățești.

Cum apreciați, tovarășe secretar ge
neral. realizarea celor stabilite ?

RĂSPUNS : Aș dori, în primul rînd. să 
remarc cu satisfacție dezvoltarea ascendentă 

a relațiilor dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, din
tre România și Polonia. într-adevăr. cu 
prilejul vizitei de prietenie a , tovarășului 
Gierek, am stabilit împreună să acționăm 
pentru intensificarea colaborării între parti
dele și popoarele noastre și pentru reali
zarea unor acțiuni de cooperare în produc
ție care să dea o bază mai trainică extin
derii schimburilor economice.

Deși nu au trecut decit citeva luni, se 
poate spune că s-au înregistrat progrese in 
realizarea celor stabilite. Actualmente au 
loc convorbiri pentru concretizarea unor 
acorduri importante, într-un șir de domenii, 
care vor deschide perspective mari pentru 
realizarea unei conlucrări trainice între 
România și Polonia.

Doresc, de asemenea, să menționez in

tensificarea schimburilor de delegații la 
diferite niveluri — ceea ce creează condiții 
pentru o mai bună cunoaștere și înțelegere 
a activității pe care o desfășoară cele două 
partide și popoare pe drumul construcției 
socialismului, cit și pentru realizarea unei 
conlucrări strînse in domeniul vieții in
ternaționale. Pot spune că există perspec
tive bune pentru extinderea conlucrării din
tre partidele și popoarele noastre — ceea 
ce corespunde atît intereselor ambelor țări, 
cit și cauzei socialismului și păcii în ge
neral.

ÎNTREBARE : Cea mai importantă 
problemă a contemporaneității este 
apărarea omenirii de pericolul războiu
lui și consolidarea procesului de des
tindere. La consfătuirea de anul trecut 
a Comitetului Politic Consultativ al 
Tratatului de la Varșovia, ce a avut loc 
la București, statele comunității so
cialiste au prezentat un program com
plex a cărui realizare va contribui la

(Continuare în pag, a V-a)

în ziua de 13 mai 1977, tovarășul Edward Gierek, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, a primit pe tovarășul Anghel Paraschiv, redactor- 
șef adiunct al ziarului „Scînteia", căruia i-a acordat următorul interviu.

ÎNTREBARE : Peste puțin timp vă 
veți întâlni, la Varșovia, cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Vă rugăm, stimate 
tovarășe Edward Gierek, să vă referiți 
la însemnătatea pe care o acordați 
convorbirilor romăno-poloneze la cel 
mai înalt nivel.

RĂSPUNS : în octombrie anul trecut 
ne-am întîinit cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Sinaia. Am discutat atunci 
asupra principiilor dezvoltării în continuare 
a colaborării dintre țările noastre, am efec
tuat un schimb de păreri asupra probleme
lor internaționale importante. A fost o în- 
tilnire prietenească, de lucru și. in același 
timp, foarte fructuoasă. îmi aduc aminte cu 
plăcere de ospitalitatea cu care am fost 
primit, de sentimentele de prietenie ex
primate la adresa poporului nostru.

Mă bucur că acum vom putea primi în 
Polonia pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
pe tovarășa Elena Ceaușescu.

Sint convins că întilnirea noastră la 
Varșovia va deveni un nou eveniment de 
seamă în relațiile frățești polono-române, 

că ea va constitui o puternică confirmare 
a dorinței reciproce de lărgire și aprofun
dare în continuare a acestora. Colaborarea 
noastră strînsă face permanent necesară in
formarea reciprocă asupra activității celor 
două partide, asupra problemelor majore 
ale dezvoltării celor două țări, precum și 
schimbul de păreri asupra problemelor 
internaționale actuale.

Partidele noastre sint unite prin comunita
tea de idealuri și teluri, bazată pe princi
piile marxism-leninismului și principiile in
ternaționalismului proletar. Popoarele noas
tre sint legate prin sentimente de priete
nie și simpatie reciprocă. Fundamentul pe 
care se sprijină relațiile polono-române este 
solid și durabil.

Nutrim un sentiment de înaltă stimă 
față de marile realizări ale României so
cialiste, obținute sub conducerea Partidului 
Comunist Român. Din toate punctele de 
vedere, perioada actuală este cea mai im
portantă și rodnică perioadă din întregul 
centenar, sărbătorit în anul curent, de la 
cucerirea de către poporul român a inde

pendenței sale. Avem o mare considerație 
pentru actuala dezvoltare dinamică a Româ
niei și împărtășim încrederea prietenilor 
noștri români în perspectivele și mai mă
rețe ale acestei dezvoltări.

ÎNTREBARE : Cum apreciați stadiul 
actual al relațiilor multilaterale dintre 
România și Polonia și perspectiva dez
voltării viitoare a acestora, a prieteniei 
româno-polone ?

RĂSPUNS : Tradițiile relațiilor de prie
tenie între popoarele noastre datează de mat 
multe generații. Dăm o înaltă apreciere 
acestor bune tradiții. Ele contribuie în pre
zent la întărirea colaborării strînse. apro
piate dintre* popoarele noastre, la întărirea 
unității lor în lupta pentru triumful idealu
rilor socialiste, pentru progres si pace.

Evoluția favorabilă a relațiilor noastre 
bilaterale cuprinde toate domeniile colabo
rării pe linie de partid, parlamentară, ne 
linia Frontului Unității Poporului si Fron
tului Unității Socialiste din România, a 
sindicatelor, organizațiilor politice si obștești, 
organizațiilor de tineret, ne linia colaboră- 
rii dintre orașe și regiuni, a schimburilor
(Continuare în pag. a V-a)
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FfâptulI 
divers;

’ La scenă I
I deschisă .
I Toată urbea știe acum că de | 

cînd în fruntea secției de că
rămizi a fabricii ..Victoria1' din ■

ITășnad (Satu Mare) a fost nu
mit tînărul inginer Vasile Kis- * 
kasza, activitatea acesteia s-a

I îmbunătățit radical. Un rol im
portant în revirimentul secției I 
l-au avut și........ țepii" brigăzii
artistice. Animatorul nr. 1 și re- I

Igizorul brigăzii este însuși tînă
rul inginer. La faza județeană * 
a Festivaluri național „Cin-

I tarea României", brigada a ob- I 
ținut locul I. într-o dispută foar- | 
te „aprinsă" cu alte două brigăzi.

I între care cea a spitalului din I 
Tășnad, care a ocupat locul II, 
precum și cu cea a Casei de cui- ' 
tură din Tășnad, clasată pe lo- *

Icul III. Dar și pentru aceste 
ultime două brigăzi, emoțiile • 
cele mai mari le-a avut tot... in-

Iginerul Kiskasza, pentru simplul I 
motiv că tot el le-a fost... re- | 
gizor. La același concurs, o im
presie deosebită a lăsat formația ■ 

Ide teatru a Casei de cultură din 
Tășnad. al cărei regizor și in- • 
terpret principal — distins cu 

Iun premiu special — a fost una 
și aceeași persoană : tînărul in- | 
giner Kiskasza. Tot el. ca in
terpret de muzică ușoară, a ob- |

I ținut aplauze la scenă deschisă. 
La care le adăugăm acum și pe ■ 
ale noastre.

I A scăpat 
| cu... amendă I

Programele adoptate de Comitetul Politic Executiv al C. C. al P. C. R. 
ilustrează preocuparea consecventă

PENTRU RIDICAREA CONTINUĂ
A BUNĂSTĂRII POPORULUI

VENITURILE PREVEDERI ACTUALE
REALE ALE 
ȚĂRĂNIMII 
-în procente-

1.9 7 5

PLAN k
CINCINAL *

19 8 0

Potrivit prevederilor Programului de 
creștere a veniturilor lucrătorilor din 
agricultura de stat, ale țărănimii coo
peratiste și ale țăranilor din zona ne- 
cooperativizată, veniturile reale ale ță
rănimii vor spori în 1980, față de 1975, 
în medie pe o persoană activă, cu circa 
30 LA SUTA, în loc de 20—29 la sută 
cit prevede planul cincinal.

© în 1980, comparativ cu anul 1975, 
venitul mediu real al cooperatorilor pe 
o persoană activă va fi cu 33 LA SUTA 
mai mare ;

• Veniturile reale ale țăranilor din 
zona necooperativizată vor crește în 
anul 1980, față de 1975, cu 16 LA SU
TA, ajungînd la 1 250 lei lunar ;

• Venitul mediu lunar al coopera
torilor pensionari va crește, în 1980, cu 
19 LA SUTA față de anul 1975.

Ilie Nedelcu, casier la un șan- 
Itier de drumuri si noduri în Pi

tești, a ridicat singur de la ban
că — și nu cu un însoțitor, așa 

Icum prevăd reglementările lega
le — retribuția muncitorilor. în- 
sumind peste 200 000 lei. La 

I urcarea intr-un autobuz, geanta 
în care ținea banii s-a deschis 
instantaneu, iar din ea a căzut 
pe caldarim un pachet cu banc- 

Inote în sumă de 10 000 lei. A- 
juns la șantier, mai ia banii de 
unde nu-s ! „Sint bun de plată" 
— și-a zis casierul, supărat toc 
pe neglijenta lui. Dar a avut 
noroc. Banii au tost găsiți de 
asistenta medicală Ruxandra Cu- 

Iliceanu. care i-a predat imediat 
la miliție, iar miliția i-a resti
tuit celor cărora li se cuveneau. 

IȘi a „încasat" si casierul tot 
ceea ce i se cuvenea : amenda 
de rigoare.

Oamenii muncii de la sate socotesc veniturile viitoare, 
dar și ce au de făcut pentru creșterea producției agricole

I Moara 
| fără noroc

De cum s-a încălzit vremea, 
Idoi prieteni la . cataramă s-i, . pe 

deasupra, și tizi — Ion. împreu
nă cu un al treilea. Nicolae. toți 
trei din Mogoșoaia. au început 

Isă caute umbra. Văzindu-i citu-i 
ziulica de mare tăind frunză la 
dini, gospodarii locului i-au luat 

Ila ochi și le-au zis vreo două 
de la obraz, dar degeaba. La în
trebarea „Ce ocupație aveți ?“, 

Itoți trei dădeau același răspuns : 
„Deocamdată, fără. Sintem in 
căutare". Și au tot căutat ei pînă 
au găsit o „ocupație" de pomină. 

ILa miez de noapte s-au furișat 
la bufetul „Moara cu noroc", 
minați de o „sete" teribilă, de 

Iunde au sustras sase sticle cu 
băutură. Cite două de căciulă. 
Dar cînd să zică „Hai noroc !“, 
au și fost prinși. Hotărît lucru : 

| mai sint și mori cu ghinion.

. Oamenii 
stăteau

I la masă...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Un larg ecou au avut și in lumea 
satelor recentele hotărîri adoptate de 
conducerea partidului pentru substan
țiala îmbunătățire a nivelului de 
trai al întregii populații. Din toate 
colțurile țării corespondenții ne 
transmit opinii și declarații care 
reflectă, concomitent cu simțăminte
le de deplină satisfacție'și de adincă 
recunoștință ale lucrătorilor din a- 
gricultura de stat, ale țăranilor coo
peratori și ale celor cu gospodării 
individuale, voința lor neclintită de 
a munci fără preget pentru continua 
dezvoltare și modernizare a agricul
turii noastre, pentru sporirea pro
ducției vegetale și animale. Spicuim 
din multitudinea de știri pe cele ce 
ni s-au părut mai revelatoare.

Tn cîmpia teleormăneană, la Po- 
rosehia, țăranii cooperatori muncesc 
intens in aceste zile la întreținerea 
culturilor. L-am găsit, în zori de zi, 
in mijlocul cooperatorilor de pe tar
lale, pe tovarășul Iordan Ploieșteanu, 
președintele cooperativei agricole de 
producție din comună, care a ținut 
de' la bun început'să sublinieze’ că, 
în urma aplicării prevederilor, din 
recentele documente, veniturile to
tale ale cooperatorilor care muncesc

în această unitate vor spori de la 
459 000 la peste 597 000 lei lunar. „De 
aceea — precizează în continuare 
interlocutorul nostru — atenției cu 
care ne înconjoară partidul și statul 
trebuie să-i răspundem prin fapte 
de muncă. Avem datoria patriotică 
să facem totul pentru a smulge pă- 
mîntului roade și mai bogate. în 
1976 am realizat o producție medie 
la hectar de aproape 4 000 kg griu, 
5 000 kg orz și peste 7 500 kg porumb 
boabe. Realitățile ne demonstrează 
că putem să obținem și mai mult. 
Totul depinde de fiecare dintre noi, 
de felul cum vom ști să gospodărim 
fiecare palmă de pămînt. să asigu
răm lucrări de bună calitate și la 
timp, de la semănat și pînă la re
coltat".

La ferma viticolă Iancu Jianu a 
I.A.S. Sîmburești, din județul Olt, ii 
întîlnim in plină activitate pe me
canicul agricol Petre Fustașu. Omul 
avea de-acum socotelile făcute pe 
hîrtie. de aceea ne-a și declarat cu 
promptitudine : „Eu am acum o re
tribuție tarifară de 1 580 lei. în prima 
etapă, adică de la 1 iulie 1977, cînd 
sporul va. fi. in medie de 16,6 la sută, 
voi avea aproximativ 1 840 lei. A- 
ceasta înseamnă deci o creștere a

retribuției lunare cu 260 lei sau un 
venit suplimentar anual in sumă de 
3 120 lei. Cîștigurile familiei mele nu 
se limitează insă numai la acest 
spor. Soția lucrează și ea vara la 
ferma unde muncesc eu zi de zi. 
De-acum înainte ea va cîștiga 58,30 
lei pe zi, față de 50 lei cit era pină 
acum. Aceasta inseamnă un plus de 
1 245 lei pentru aproximativ 150 de 
zile cit lucrează pe sezon. Apoi, să 
nu uităm că. atit eu cit și soția mea, 
ca și ceilalți angajați de altminteri, 
lucrăm în acord global". Petre Fus
tașu se referă și la măsurile luate de 
conducerea de partid cu privire la 
majorarea alocației de stat pentru co
pii. Pentru cei patru copii ai săi alo
cația se va mări de la 710 la 930 lei 
lunar, adică cu 2 640 lei pe. an mai 
mult decit pînă acum. „Toate acestea 
sint pentru mine, familia mea. tova
rășii mei de muncă un puternic im
bold ca să ne dăm toată silința pen
tru a aduce o contribuție și mai mare 
la creșterea producției agricole. Știm 
că de munca noastră depinde propria 
noastră bunăstare".

Țăranca Floarea Pop a participat 
la Congresul consiliilor de conducere 
ale unităților agricole socialiste, al 
întregii țărănimi ca reprezentantă a

consătenilor săi din comuna Certeze, 
situată în zona de deal, necoopera
tivizată, a județului Satu Mare.

„Așa cum reiese din docu
mentele publicate — spune Floa
rea Pop — încă înainte de 1980 
vom realiza pe fiecare persoa
nă, eu și soțul, un venit numai 
din agricultură de cite 1 197 lei. adică 
foarte apropiat de cifra din Program, 
care prevede tă veniturile reale ale 
țăranilor din zona necooperativizată 
vor ajunge in 1980 la 1 250 lei lunar. 
Dar aceasta nu este totul. In func
ție de contribuția personală lunară 
stabilită și de valoarea livrărilor de 
produse agricole la fondul de stat 
vom avea posibilitatea să ne asigu
răm. la vîrsta pensionării, cite o 
pensie frumoasă de pină la 400 lei. 
Dar, pe lingă pensie, vom primi 
și un spor de 15 la sută, deci circa 
60 de lei fiecare, spor care se acordă 
membrilor asociațiilor pomicole și 
zootehnice care vor lua ființă și în 
comuna noastră". Face o pauză, apoi 
adaugă: „Eu cu bărbatul meu ne-am 
decis: la grija partidului și statului 
sintem datori să răspundem pro- 
ducînd mai multă carne, lină, caș, 
fructe, gospodărindu-ne mai bine 
pășunea, livada, îngrijind mai bine 
animalele. Ne-am făcut o socoteală. 
Vom spori efectivul de oi cu 21, 
ajungînd la 35, pentru ca astfel să 
putem contracta cu statul, în plus, 
față de anul 1976, 189 kg caș, 42 kg 
de lină, 150 kg carne de miel".

„în curind împlinesc 68 de ani — 
declara ieri unui grup de tineri din 
sat Bela Andras, pensionar ai C.A.P. 
Toplița-Ciuc, județul Harghita. De 
aceea, imediat ce au apărut recentele 
documente ale partidului, am pus 
mina pe creion și am socotit, căci 
vorba bătrînească zice : „Gospodarul, 
cit trăiește, socotește". Creșterea pen
siilor pentru mine și soția mea, care 
e și ea pensionară, înseamnă un 
venit anual în plus de aproape 
10 000 lei. Amindoi ne bucurăm încă 
de sănătate și de putere de muncă, 
în ce mă privește, sînt în stare, în 
munca de conducător de atelaje pe 
care o prestez, să realizez anual 
circa 500 zile muncă. Soția poate și 
ea să facă peste 120 zile muncă. Con
form hotărîrii adunării generale, in 
unitatea noastră valoarea zilei mun
că este de 32 lei. Un mic calcul, care 
tine cont și de noile măsuri, arată 
că suma cîștigată de doi bătrîni ca 
noi în fiecare an poate fi de peste 
33 000 lei. Se spune despre noi. pen
sionarii, că ne simțim bine doar dacă 
putem fi de folos colectivității din 
care facem parte. Așa e firesc. Așa 
e bine".

...Și. pretutindeni, socotelile așter
nute pe hîrtie se împletesc st.rins 
cu gîndurile și sentimentele de alea
să mulțumire ale celor ce fac să ro
dească ogoarele fată de grija con
stantă a partidului pentru continua 
îmbunătățire a vieții lor. pentru ri
dicarea gradului de civilizație al sa
telor.

La întreprinderea „Semănătoarea" din Capitală un lot de combine este pre
gătit pentru a fi livrat agriculturii în vederea campaniei de recoltare

A venii vremea pregătirilor 
pentru recoltare

• Orzul și griul au dat în spic • Specialiștii 
apreciază că secerișul va începe cu 10-12 zile 

mai devreme decît în alți ani

Popasuri în preajma Capitalei
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După ieșirea din schimb. în 
loc să ducă la garaj autobuzul 
31—CJ—3984. al întreprinderii de 
transporturi urbane din Cluj- 
Napoca. șoferul 1. Katana a por
nit-o spre casa lui. pe Valea 
Chintăului. Culmea e că nimeni 
— dar absolut nimeni de la în
treprindere — nu a observat dis
pariția unui ditamai autobuz. Si 
aceasta nu o oră sau două, .ci 
24 de ore in cap ! După o zi și 
o noapte, șoferul a catadicsit să 
reintre cu autobuzul in cursă si 
a pornit spre Cluj-Napoca. Dar 
pe drum, la un viraj. I.K. a pier
dut controlul volanului si a in
trat într-o casă, pe care a făcut-o 
una cu pământul. N-a mai rămas 
din ea decit un singur perete, 
iar lingă perete — o masă cu 
resturi de mincare și. în jurul 
ei. patru persoane încremenite 
de spaimă, care scăpaseră cu 
viață ca prin minune.

Călătorie 
întreruptă

Părinții, ca părinții : și-au în- 
timpinat fata în pragul casei, 
cu lacrimi in ochi de bucurie, 
deși odrasla hoinărise multă 
vreme prin lume, fără să le 
dea vreo veste. Acum, văzîn- 
d-o iarăși lingă ei, nădâjduiau 
că, ajunsă la frumoasa virstă 
de 21 de ani. o să-și facă și ea 
un rost pe lume, o să-și înte
meieze un cămin. N-aveau de 
unde să știe bieții părinți că 
fata lor, Eleonora M„ venise 
acasă, de fapt, pe furiș, pentru 
ca organele de miliție, care o 
urmăreau, să-i piardă urma. 
Motivul : după ce se „împriete
nea" cu diferite persoane, la 
primul moment de neatenție 
din partea acestora, le „ușura" 
de bani, de acte, de tot ce-i că
dea sub mină, după care dispă
rea, pentru a reapărea în alt 
oraș, în căutarea unor alte 
„prietenii". Itinerarul Eleonorei 
M. a fost impresionant : Sucea
va — Oradea — Arad — Timi
șoara — Lugoj — Brașov — 
București — Ploiești — Con
stanța — Roman și, din nou, 
Suceava. Acum călătoria i-a 
fost întreruptă.

Cooperația de con
sum a construit în ul
timii ani numeroase 
unități turistice și de 
alimentație publică, 
amplasate pretutindeni 
in țară în locurile cele 
mai pitorești. în pra
gul deschiderii sezo
nului estival, aceste 
unități au fost pregă
tite, pînă în cele mai 
mici amănunte, pentru 
ca oaspeții să fie cit 
mai bine primiți. Pen
tru cei care doresc să 
petreacă în mod cit 
mai plăcut timpul li
ber, în mijlocul natu
rii. la mică distanță de 
Capitală, cooperația de 
consum a dat în fo

losință cîteva atracti
ve locuri de popas și 
recreare. Hotelul și 
restaurantul Măgurele 
(în comuna suburbană 
cu același nume, pe 
șoseaua spre Alexan
dria — 6 km lateral), 
Hanul Buda, pe ma
lul Argeșului (D.N. 6, 
km. 22), popasurile tu
ristice Săftica (la 22 
km spre Ploiești), „Si- 
nești" (pe drumul na
țional spre Constanta 
la km 31), „Calul Bă
lan" (pe malul lacului 
Buftea). Totodată, co
operația de consum 
ilfoveană oferă celor 
dornici de recreare

condiții agreabile de 
popas și la Brănești, 
la numai 15 km de 
Capitală, pe drumul 
spre Călărași, în apro
piere de pădurea Pus
tnicul. Complet re
novate și modernizate, 
restaurantul cu 120 
locuri și terasa în aer 
liber cu 200 locuri la 
mese, cu agreabile 
umbrare, asigură zil
nic servirea consuma
torilor cu gustoase 
specialități culinare, 
pescărie, zahana, gră
tar. Restaurantul poa
te să organizeze în 
condiții agreabile și 
avantajoase mese fes
tive, reuniuni etc. Spitalul unificat din Rm. Vîlcea

Cerealele păioase — griul și orzul — 
sînt mai dezvoltate decît în alți ani. 
Este îndeajuns să amintim că orzul 
a înspicat încă în a doua parte a lu
nii aprilie, iar acum este în curs 
procesul de înspicare la grîu. Spe
cialiștii, ținînd seama de evoluția 
culturilor, apreciază că secerișul va 
începe cu 10—15 zile mai de
vreme față de alți ani. Mai trebuie 
arătat că, pînă la această dată, lanu
rile de grîu și de orz se prezintă 
foarte bine. Datorită condițiilor 
bune in care au fost făcute insămin- 
țările de toamnă, precum și iernii 
blînde, cerealele păioase au o densi
tate mare, căldurile și ploile din 
primăvară le-au ajutat să se dez
volte frumos.

Stringerea la timp și fără pierderi, 
a recoltei, depozitarea ei cu grijă 
constituie o sarcină economică și po
litică de mare răspundere, o proble
mă care trebuie să preocupe încă de 
pe acum, in cel mai înalt grad, or
ganele de specialitate, pe toți oame
nii muncii din agricultură. în ședin
ța sa de ieri, comandamentul cen
tral. analizind stadiul pregătirilor 
pentru campania de recoltare a ce
realelor păioase. a stabilit unele mă
suri care trebuie aplicate cu riguro
zitate de direcțiile agricole, uniunile 
cooperatiste, conducerile unităților 
agricole, organele și organizațiile de 
partid. Toți cei care concură la 
stringerea recoltei — mecanizatori 
din S.M.A. și I A.S., cooperatori, 
precum și oamenii muncii din in
dustrie care livrează utilaje și 
piesele de schimb necesare agricul
turii — au datoria să acționeze cu 
perseverență pentru pregătirea te
meinică a campaniei agricole de 
vară.

Stringerea la timp și fără pierderi 
a recoltei depinde, in mod hotăritor. 
de buna funcționare a combinelor, a 
celorlalte utilaje folosite in campa
nia de vară, inclusiv a mijloacelor 
de transport. în numeroase stațiuni 
pentru mecanizare și întreprinderi a- 
gricole de stat repararea acestor 
utilaje este avansată. Totuși, și la a- 
ceastă dată, mai ales în stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județele Olt, Teleorman, Brăila. Ga
lați și altele, există combine nerepa
rate. Pină la 10 mai, în întreprinde
rile pentru mecanizarea agriculturii 
au fost reparate numai 76 la sută 
din combinele C 12. situație determi
nată atît de neajunsurile care au 
existat în organizarea muncii în ate
liere, cit și de lipsa unor piese de 
schimb. Comandamentul central a a- 
nalizat această situație împreună cu 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini și conducerile întreprinde
rilor furnizoare de piese de schimb, 
stabilindu-se grafice precise pri
vind livrarea fiecărui reper. Or
ganizațiile de partid din între
prinderile industriale, îndeosebi din 
cele care au restanțe Ia livrarea 
pieselor de schimb, au datoria să ur
mărească îndeaproape cum se înde
plinesc graficele de livrări, să inter
vină operativ atunci cind constată a-

bateri de la aceste grafice. Coman
damentul central a stabilit ca pînă la 
sfirșitul acestei luni să se încheie 
repararea tuturor utilajelor care vor 
fi folosite in campania de recoltare 
a cerealelor păioase. Paralel eu mă
surile ce se întreprind în ateliere și 
în uzinele de reparații pentru pune
rea în stare de funcționare a combi
nelor și a celorlalte utilaje, se cera 
ca, prin lucrări de cea mai bună ca
litate, să se asigure buna lor funcțio
nare. Trebuie să existe garanția că 
fiecare combină, fiecare tractor va 
funcționa perfect, că nu se vor pro
duce pierderi de boabe în timpul re
coltării. Iată de ce trebuie făcuta 
reparații de bună calitate, astfel in
cit, odată intrate în lanuri, combi
nele să funcționeze la întreaga ca
pacitate, fără întrerupere. De aceas
ta răspund atît cei care repară uti
lajele de recoltat, cit și comisiile de 
recepție care verifică și își dau avi
zul asupra calității lucrărilor de re- 

■ pa.rații.
Pregătirile pentru recoltare presu

pun, totodată, măsuri chibzuite in 
vederea păstrării în cele mai bune 
condiții a recoltei, astfel îneît să se 
evite orice pierderi. Meteorologii a- 
preciază că in timpul campaniei da 
recoltare timpul va fi mai umed. A- 
ceasta impune un plus de atenție 
pentru buna păstrare a întregii re
colte, care se anunță a fi bună. Tre
buie curățate, reparate și dezinfectate 
magaziile și silozurile, făcute even
tuale mutații de produse pentru a se 
asigurat în fiecare județ, spațiul de 
depozitare pentru toate produsele 
care vor fi livrate. Cutremurul nu a 
afectat silozurile, dar a provocat 
stricăciuni la acoperișul a două din
tre ele. Cu toate intervențiile cen
tralei de specialitate, întreprinderile 
de construcții amină în mod nejus
tificat efectuarea lucrărilor de repa
rații. Organele județene de partid șl 
de stat au datoria să urmărească în
deaproape cum decurg lucrările da 
pregătire a spațiilor destinate depo
zitării recoltei, să intervină ferm a- 
tunci cînd constată tărăgănarea lor.

întrucit campania de recoltare se 
apropie, organele și organizațiile de 
partid, comandamentele locale și 
conducerile unităților agricole, para
lel cu măsurile pe care le întreprind 
în vederea îngrijirii exemplare a 
culturilor, trebuie să acorde atenția 
cuvenită reparării combinelor și a 
celorlalte utilaje care vor fi folosite 
în campania de recoltare, să asigure 
toate condițiile în vederea bunei 
păstrări a produselor. întocmirea din 
vreme a programelor de măsuri pri
vind desfășurarea campaniei agri
cole de vară trebuie să aibă în ve
dere buna organizare a muncii, pre
cizarea atribuțiilor și a răspunderi
lor cadrelor de conducere, a specia
liștilor și mecanizatorilor. Rezolvînd 
din vreme toate aceste probleme, va 
exista garanția că recolta acestui an 
va fi strînsă la timp și fără pierderi, 
ceea ce este in interesul tuturor oa
menilor muncii din agricultură, al 
întregii economii naționale.

Rubrlcâ realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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La preocuparea formală a beneficiarului, 
lucru de formă pe șantier

Pe platforma industrială a muni
cipiului Baia Mare — in perimetrul 
întreprinderii metalurgice de metale 
neferoase și întreprinderii mecanice 
de mașini și utilaj minier — se gă
sesc la ora actuală în construcție 
mai multe capacități productive im
portante, unele dintre ele avind ter
mene de punere in funcțiune foarte 
apropiate.

în ce stadiu se află aceste lu
crări ? „Sintem mulțumiți de evolu
ția activității la sculărie, ca și de 
modul în care se realizează dezvol
tarea sectorului de fabricare a utila
jului minier, ne-a spus ing. Girip 
Manea, directorul I.M.U.M. La scu
lărie a fost creată posibilitatea de
vansării datei de intrare în exploa
tare. Volumul de lucrări realizat 
pină acum, ritmul de muncă atins 
de constructori sînt argumentele cele 
mai puternice în acest sens. Cît pri
vește al doilea obiectiv, pînă în pre
zent avansul înregistrat față de gra
fice este de cel puțin 45 de zile. 
Multe dintre utilajele tehnologice au 
sosit pe șantier, iar acum sînt pe 
punctul de a fi montate".

într-adevăr, pe șantier am avut 
prilejul să ne convingem de exactita
tea celor spuse de tovarășul director. 
La numeroase puncte de muncă se 
acționează stăruitor și disciplinat, 
cadrele tehnico-inginerești asigură 
în permanență asistența tehnică ne
cesară pe parcursul execuției. Din 
păcate, bunul mers al lucrărilor de la 
aceste două capacități este „umbrit" 
de evoluția nesatisfăcătoare consem
nată la celelalte. Cauzele? Lipsa unor 
proiecte de execuție nepredate încă, 
neeliberarea tuturor amplasamente
lor stabilite, ceea ce îl obligă pe con
structor — în pofida bunei organi
zări a activității, a măsurilor tehni- 
co-organizatorice luate în scopul ac
celerării ritmului de muncă — să-și 
restrîngă aria de activitate, să înain

teze „la pas" și chiar să se mute 
fără eticiență dintr-un loc în altul.

Răspunderea pentru această nedo
rită situație revine, în primul rînd, 
beneficiarului de investiții — condu
cerea întreprinderii amintite — care 
n-a reușit să asigure de la început 
principalele condiții de care depinde 
desfășurarea normală a lucrărilor de 
construcții-montaj și nici ulterior 
nu s-a arătat prea grăbită s-o facă.

Aceste neajunsuri apar într-o lu
mină și mai clară dacă precizăm

Cum se muncește 
pentru construcția 

unor capacități de producție 
la Baia Mare

faptul că noile capacități aflate în 
construcție se condiționează reciproc, 
iar o eventuală întîrziere a punerii 
în funcțiune la una dintre ele îm
piedică realmente avansarea lucrări
lor la celelalte. Din acest punct de 
vedere a devenit urgentă rezolva
rea problemelor care grevează asu
pra eforturilor depuse de construc
tori la halele de mecanică grea, u- 
șoară, de debitare și la depozitul de 
laminate — capacități reprezentînd 
circa 60 Ia sută din valoarea întregii 
investiții. Desigur, toate greutățile 
actuale trebuie grabnic înlăturate, 
iar o atenție deosebită reclamă Ia 
ora actuală terminarea halei de de
bitare și presaj, precum și a depo
zitului de laminate, deoarece numai 
după aceea poate fi eliberat ampla
samentul viitoarei turnătorii de o- 
teL

Greutăți mari întîmpină și con
structorii de pe șantierul de la în
treprinderea metalurgică de me
tale neferoase. în principal, aici 
este vorba de construcția unei fa

brici de oxigen și a unei linii 
de acid sulfuric. Lucrările de con
strucții pentru montarea utilaje
lor sînt pregătite încă din sep
tembrie anul trecut și totuși monta
jul acestora întirzie. De ce ? N-au 
sosit toate utilajele, cu toate că a- 
veau ca termen inițial de livrare 
luna octombrie a anului trecut. După 
cum ne-a relatat ing. Gheorglțe Ilia, 
directorul unității, cu acordul minis
terului, acest termen a fost aminat 
pină în ianuarie a.c., dar nici această 
dată n-a fost respectată de între
prinderile furnizoare — întreprinde
rea de utilaj chimic și forjă din 
Rimnicu Vilcea și „Independența" 
Sibiu. întreprinderea băimăreană a 
trimis la furnizori cite un delegat 
spre a grăbi livrarea utilajelor, dar 
aceștia s-au întors la Baia Mare 
doar cu... promisiuni. Și eforturile be
neficiarului s-au oprit în acest punct. 
E lesne de înțeles că, în aceste con
diții, constructorul acționează și el 
după posibilități, adică la întimplare, 
își risipește forțele, fără să obțină 
rezultate cit de cît concludente.

Din discuțiile purtate cu benefi
ciarii celor două investiții n-am pu
tut afla prea multe lucruri noi și, 
mai ales, precise privind acțiunile 
inițiate pentru soluționarea cit mai 
rapidă a neajunsurilor semnalate. 
Pasivitatea conducerilor celor două 
unități în fața repetatelor solicitări 
ale constructorilor, multiplele obliga
ții neonorate sînt greu de înțeles. 
Este momentul ca organele locale de 
partid să intervină energic, să tragă 
la răspundere pe cei care tergiversează 
soluționarea problemelor ce le revin 
și să-i determine ca, în cel mai 
scurt timp, să asigure condițiile ce
rute de evoluția rapidă și finalizarea 
la timp a acestor noi Investiții.

Gheorghe SUSA 
corespondentul „Scînteii"

Pentru ca apele Sibiului 
să rămînă totdeauna limpezi...

Județul Sibiu dispune de una din cele mai bogate rețele hidrogra
fice din țară. Cu trei ani in urmă, 60 km de rîuri din această zonă 
erau cotate, față de limitele stabilite de H.C.M. 4706/1974, ca fiind de 
categoria a IlI-a, iar alte zeci de kilometri erau considerate degradate. 
Ce s-a întreprins și ce se întreprinde în prezent pentru a asigura lim
pezimea apelor, în spiritul prevederilor Legii protecției mediului am
biant ? Ne răspunde tovarășul inginer Marin Mateescu, de la Oficiul 
județean de gospodărire a apelor Sibiu :

— Pe lingă marile întreprinderi 
„Tîrnava", „Textila" și „Firul roșu" 
din Mediaș, Cisnădie și. respectiv, 
Tălmaciu s-au construit stații de 
epurare moderne și eficiente, iar 
conducerile celor trei întreprin
deri se ocupă îndeaproape de 
buna lor funcționare. Bine întreți
nute și exploatate cu un randament 
înalt, aceste stații fac ca substan
țele in suspensie, detergenții și colo- 
ranții, care deveniseră o adevărată 
calamitate pentru rîurile din apro
piere. să fie reținute sau neutralizate. 
Cu efecte salutare s-au soldat
construirea 
a stațiilor 
drul complexelor de creștere a por
cilor de la Tălmaciu și Avrig. în 
prezent, la Sibiu se lucrează la racor
darea la canalul colector al orașului a 
întregii rețele de canalizare de pe 
malul sting al rîului Cibin. unde 
funcționează numeroase unități in
dustriale. De asemenea, pe platforma 
chimico-metalurgică a orașului Copșa 
Mică au intrat în funcțiune patru 
stații de epurare, care au ca scop 
stoparea evacuării în rîul Tîrnava 
Mare a unor noxe. La rîndul său. 
oficiul județean de gospodărire a 
apelor depune o stăruitoare activi
tate de îndrumare și control, de efec
tuare a numeroase analize fizico-chi- 
mice și biologice, urmărind îndea
proape evoluția influentei surselor 
de impurificare a apelor din nu mai 
puțin de 82 unitei economice impor-

și 
de

folosirea eficientă 
epurare din ca-

tante.
Din păcate. în cursul unui raid-an- 

chetă am identificat și surse nedorite 
de poluare a apelor. Iatâ-ne in amon
te. pe firul rîului Hirtibaciu. La fer
ma zootehnică Ruja, a I.A.S. Agnita, 
căutăm în zadar bazinele de reținere 
a dejecțiilor. Aflăm că termenele 
pentru construirea lor au fost de mal

multe ori amînate. Drept urmare, 
„munții" de dejecții — excelente în
grășăminte naturale — în loc să fi 
ajuns în cimp, să fertilizeze ogoarele, 
au fost aruncați în... apa rîului. de- 
reglind de mult timp alimentarea cu

Protecția mediului 
înconjurător - 

răspundere 
a prezentului față 

de viitor
apă a orașului Agnita. Evident, fac
torii răspunzători de această situa
ție au fost sancționați de trei ori în 
anul 1976 și o dată în 1977 de către 
oficiul județean de gospodărire a 
apelor, dar aceste sancțiuni, sub for
mă de amenzi, au fost prea mici și nu 
au avut încă nici un efect.

...Pornim pe firul \Cibinului. Dacă 
In aval de Șelimbăr. pină la con
fluenta cu Oltul. Cibinul nu înre
gistrează impurificări. apele rezi
duale fiind filtrate de stația de epu
rare, în schimb, în amonte, pe raza ora
șului Sibiu, acest frumos riu își schim
bă înfățișarea, dispare limpezimea a- 
pelor. Din cauza funcționării cu inter
mitențe a stației de pompare din 
apropierea secției cazangerie a între
prinderii „Independența", ca și din 
cauza unor neglijente din alte unități 
industriale — printre care „7 Noiem
brie". „Republica" și „Flamura roșie" 
— apele industriale sînt deversate 
direct în riu. Ba. mai mult: în 
apropierea stadionului „Voința", pe 
malul drept al Cibinului, sint arun
cate vagoane întregi de gunoaie, fără

ca nimeni să ia vreo măsură pentru 
ca ele să nu polueze apele rîului.

In legătură cu aceasta, tovarășul 
inginer Wilhelm Weber, vicepre
ședinte al Consiliului popular muni
cipal Sibiu, ne-a spus :

— Ne-am propus ca în prima se
siune a consiliului popular municipal, 
dedicată gospodăririi și înfrumuseță
rii orașului, să dezbatem și să stabi
lim măsurile concrete pe care va tre
bui să le luăm cît mai repede pen
tru eliminarea surselor de poluare a 
Cibinului, ca și a celorlalte cursuri 
de ape care traversează comunele 
noastre suburbane.. Este necesar să 
acționăm pentru respectarea strictă a 
prevederilor legale și. in acest scop, 
să punem în mișcare toate forțele — 
deputății, angajații gospodăriei comu
nale, comitetele de cetățeni — pen
tru a pune cu toții umărul la eradi
carea oricărei surse poluante. De alt
fel. acțiunile de muncă patriotică or
ganizate în ultimele duminici în ju
rul lacului Țiglari, la taluzarea rîu
lui Cibin, în cartierul Hipodrom șl 
altele, au dovedit o dată mai mult 
interesul cetățenilor față de aseme
nea inițiative.

— Avem programe concrete de ac
țiune și efectuăm in prezent studii 
de folosire rațională a apelor, pentru 
a găsi cele mai bune soluții de lim
pezire a lor. ne-a spus tovarășul Si- 
mion Scutea, secretar al comitetului 
județean de partid, președintele co
misiei județene pentru protecția me
diului înconjurător. Ne-am propus să 
analizăm această problemă în biroul 
comitetului județean de partid. Vom 
acționa — cum se spune — cu legea 
în mină, și vom aplica cele mai dras
tice măsuri împotriva poluatorilor. 
Vor fi luate, de asemenea, măsuri 
pentru corelarea capacităților de pro
ducție cu cele ale stațiilor de epurare, 
în esență, problemele prioritare aflata 
pe agenda de lucru a comisiei jude
țene de protecție a mediului urmă
resc să imprime un caracter de masă 
întregii acțiuni de înlăturare a impu- 
rificării apelor.

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii
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încheierea vizitei președintelui NICOLAE CEAUSESCU in egipt
Intîlnirea președinților Nicolae Ceausescu 

și Anwar El Sadat cu reprezentanții presei

COMUNICAT COMUN ROMÂNO-EGIPTEAN

egiptene și străine

Vineri dimineața. după semnarea 
Comunicatului comun româno-egip- 
tean. președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohammed A nwar LI Sadat s—au 
întilnit, în cadrul unei conferințe de 
presă, cu reprezentanții ziarelor și 
Radioteleviziunii din Egipt, precum 
si cu corespondenții si trimișii spe
ciali ai marilor agenții Internationale 
Si presei străine.

Au fost de fată persoanele oficiale 
române si egiptene care au participat 
la semnarea Comunicatului comun.

Conferința a fost deschisă de Saad 
Zaghul. șeful grupului de presă al 
președintelui Republicii Arabe Egipt, 
care, în numele celor prezenti. a ex
primat gratitudinea pentru posibili
tatea oferită reprezentanților presei 
de a se întîlni cu șefii de stat ai ce
lor două țări.

în continuare, ©el doi președinți 
au răspuns la întrebările puse de 
ziariști.

Hamdi Fouad („Al Ahram") j 
Rog pe Excelența Sa. domnul 
președinte Nicolae Ceausescu, 
dacă poate (ace aprecieri in le
gătură cu discuțiile pe care le-a 
avut referitoare la Orientul Mij
lociu si dacă sint sugestii privind 
soluționarea problemelor acestei 
zone. .

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Trebuie să mențio
nez de la început că vizita pe care o 
efectuăm în Egipt, la invitația prie
tenului nostru, președintele Anwar 
Sadat, s-a desfășurat în bune condi
ții. Sigur, în cadrul convorbirilor, 
deosebit de prietenești, am abordat 
atît probleme bilaterale, cit si proble
me internaționale și, în acest cadru, 
problemele instaurării unei păci trai
nice și juste în Orientul Mijlociu. 
Am ajuns împreună la concluzia că 
trebuie intensificate eforturile pentru 
a se ajunge cit mai curind la instau
rarea păcii pe baza retragerii Israe
lului din teritoriile arabe ocupate in 
urma războiului din 1967. precum și 
prin soluționarea problemei pălești - 
nene, care să creeze și condițiile 
realizării unui stat independent al 
palestinenilor si, totodată, prin asi
gurarea independentei și integrității 
tuturor statelor din zonă. De aseme
nea. considerăm că este necesară re
luarea Conferinței de la Geneva cit 
mai curind posibil, cu participarea tu
turor statelor interesate, inclusiv Or
ganizația pentru Eliberarea Palesti
nei. Totodată. România consideră că 
la această conferință — si în general 
în rezolvarea problemelor Orientului 
Mijlociu — trebuie să joace un rol 
mai activ Organizația Națiunilor Uni
te si alte state ale lumii, interesate 
în instaurarea păcii.

Nabila Megalli (D.P.A.— Re
publica Federală Germania) : Vă 
rugăm să ne spuneți, domnule 
președinte Nicolae Ceausescu, 
dacă ați contribuit sau ați inițiat 
acțiuni in vederea, realizării unei 
apropieri între Israel si O.E.P. si 
dacă, in acest context, au fost în
treprinse unele acțiuni, in asa fel 
incit O.E.P. să recunoască Isra
elul.

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : România nu a avut 
asemenea inițiative.

. Nabila Megalli : Domnule pre
ședinte, ați discutat, in cadrul 
convorbirilor cu președintele 
Anwar Sadat, fără îndoială, pro
blemele situației din Africa. Ne 
puteți spune dacă au fost opinii 
asemănătoare, identice sau even
tuale apropieri in leaătură cu a- 
ceste evenimente ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : într-adevăr. în cadrul 
discuțiilor cu președintele Anwar 
Sadat am abordat și problemele 
Africii. Am considerat — și am 
ajuns la concluzii comune — că 
este necesar ca problemele diver
gente sau litigioase între dife
rite state africane să fie soluțio
nate de-ele însele, pe calea tratati
velor. să se facă totul pentru a se 
evita orice conflict. Noi considerăm 
că interesele dezvoltării economice 
si sociale a țărilor africane, ale con
solidării independentei lor cer în
tărirea colaborării și unității acestora, 
neadmiterea amestecului altor state 
în treburile lor interne.

Hamdi Fouad („Al Ahram") j 
O intrebare pentru domnul pre
ședinte Anwar Sadat : Din cite 
știm, ați primit ieri o scrisoare 
din partea președintelui Carter, 
care, după cum ne este cunoscut, 
a avut intilniri cu aproape toti 
conducătorii arabi, mai puțin cu 
Fahd. prințul moștenitor al Re
gatului Arabiei Saudite. Ne pu
teți spune dacă au intervenit li
nele progrese in problemele O- 
rientului Mijlociu si care ar fi 
acestea ?

Președintele ANWAR EL SADAT : 
Permiteți-mi. în primul rînd. să adre
sez un călduros salut președintelui 
Nicolae Ceaușescu. care a avut ama
bilitatea de a răspunde la invitația 
pe care i-am adresat-o făcînd aceas
tă vizită în Egipt, și aș vrea să vă 
Împărtășesc sentimentele mele deo
sebite de dragoste si stimă pentru 

poporul român, pentru România ; a- 
ceastă vizită este, de altfel. încă un 
moment care ne-a prilejuit, asa cum 
ne-am obișnuit si anterior, să vor
bim si să discutăm deschis despre 
problemele care ne interesează in 
mod reciproc.

în ce privește scrisoarea pe care 
am primit-o ieri de la președintele 
Carter, nu as putea să aduc preci
zări suplimentare, deoarece încă nu 
am studiat-o. în orice caz. ea se re
feră la problemele Conferinței de la 
Geneva și. in general, la acțiunile 
privind xeinstaurarea păcii în zonă, 
poziția americană în acest sens ur- 
mînd a fi stabilită după ce președin
tele Carter îsi va termina seria de 
convorbiri cu conducătorii arabi. în 
final, urmează ca secretarul de stat 
Vance să facă o vizită în zonă și să 
anunțe cu acest prilej linia politică 
americană fată de Orientul Mijlociu, 
în ceea ce îi privește atit pe arabi, 
cit și Israelul. Desigur, sint unele in
dicii bune referitoare la poziția ame
ricană,- avînd in vedere declarația de 
ieri a președintelui Carter, care s-a 
referit la necesitatea unei patrii a po
porului palestinean. arătind că pro
blemele Orientului Mijlociu nu pot fl 
soluționate fără reglementarea aces
tei chestiuni. Sigur, este necesar să 

■<niai așteptăm, cîtva timp, nenixui;a se 
cristaliza acțiunii» i>în<ianeaștă idireg- 
:ție;.mat ales pentru convocarea-.Con- 
ferintei de la Geneva și. respectiv, 
continuarea eforturilor de pace în 
zonă. Cred că este prematur să spun 
ceva în plus fată de cele ce am de
clarat.

Khalil El Gobeim (Radio 
Cairo) : Domnule președinte An
war Sadat, ați precizat că ve
deți in președintele Nicolae 
Ceaușescu omul profund care în
țelege problemele palestinene : 
ne-ati putea spune cum vedeți 
dumneavoastră rolul domniei 
sale si activitatea pe care ar pu
tea să o desfășoare România, 
personal președintele Nicolae 
Ceaușescu. pentru abordarea a- 
cestor probleme la Geneva ?

Președintele ANWAR EL SADAT t 
Am ascultat pe președintele Nicolae 
Ceaușescu si trebuie să vă declar că 
principiile pe care le-a enunțat ca 
bază pentru soluționarea problemelor 
din zonă sînt tocmai principiile asu
pra cărora am căzut de acord. Tot
odată. sîntem de acord cu modul în 
care aceste probleme au fost preci
zate de președintele Ceaușescu. care, 
trebuie să vă declar cu toată since
ritatea, nu-i sînt deloc străine. De 
altfel, de mai multi ani. aș putea 
spune Încă din perioada președinte
lui Nasser, și. ulterior, de cind sint 
președinte, domnia sa a depus efor
turi susținute, care se remarcă prin 
sinceritate și consecventă. Aceste e- 
forturi au trezit încrederea noastră 
deplină în tot ceea cfe președintele 
Ceaușescu a făcut. în tot ceea ce a 
SPUS.

Este cunoscut că între România și 
Israel există relații bune, iar aceas
ta sporește posibilitățile de acțiune 
în zonă. După cum am amintit, rolul 
domniei sale este deosebit de impor
tant și, repet încă o dată, îl apreciem 
si dorim să se exercite în continua
re. in asa fel incit să completeze ac
tivitățile pe care le-a desfășurat în 
aceste probleme în perioada ante
rioară. De altfel, noi am căzut de 
acord în aceste zile în legătură cu 
necesitatea întreprinderii unor ac
țiuni anterioare pregătirii Conferinței 
de la Geneva, astfel ca să se asigure 
buna sa desfășurare. împreună cu o 
extindere a participării la această 
acțiune.

Desigur, problema extinderii parti
cipării la conferință nu depinde în 
exclusivitate de noi și este probabil 
ca, într-o primă fază, această parti
cipare să se reducă numai la părțile 
interesate. Ne afirmăm și cu acest 
prilej deplina încredere în președin
tele Nicolae Ceaușescu și în acțiunile 
sale.

Am căzut, totodată, de acord cu 
președintele Nicolae Ceaușescu să 
menținem și în continuare contactele 
dintre noi, pentru a face ca prin ac-
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în momentul în care părăsim ospitaliera dumneavoastră țară, doresc să 
vă exprim din nou. in numele meu și al soției mele, mulțumirile cele mai 
calde pentru primirea deosebit de cordială de care ne-am bucurat în Re
publica Arabă Egipt, pentru sentimentele de prietenie manifestate de dum
neavoastră. de doamna Gihane Sadat, de poporul egiptean.

împărtășesc convingerea că întilnirea pe care am avut-o în aceste zile 
Ia Cairo, ca urmare a amabilei dumneavoastră invitații, convorbirile pe care 
le-am purtat împreună constituie o contribuție însemnată la continua dez
voltare, pe multiple planuri, a bunelor raporturi dintre România și Egipt, 
a conlucrării noastre active în soluționarea problemelor internaționale, pen
tru triumful păcii și securității, al cooperării și înțelegerii între popoare.

Vă adresăm dumneavoastră și doamnei Sadat urările noastre cele mai 
sincere de sănătate și fericire personală, de pace și prosperitate pentru po
porul egiptean prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

tivități comune să se meargă înainte 
pe calea pregătirii Conferinței de la 
Geneva. în acest, scop, in cadrul pe 
care l-am menționat, am fost intru 
totul de acord asupra modului de ac
ționare. Etapa următoare, de exem
plu. va reprezenta pentru noi o nouă 
ocazie de a menține contacte perma
nente. acestea urmînd să fie comple
tate și de viitoarea vizită pe care o 
voi face in România, prilej de a con
tinua discuțiile și consultările re
ciproce.

Khalil Anwar (Televiziunea 
egipteană) : O intrebare pentru 
domnul președinte Nicolae 
Ceaușescu. Domnule președinte, 
vă rugăm să ne precizați — dacă 
se poate — dacă in cadrul con
vorbirilor care au fost intre 
dumneavoastră și președintele 
Sadat a fost abordată si proble
ma îmbunătățirii raporturilor 
intre Cairo si Moscova si in ce 
condiții ?

Președintele NICOLAE 
CEAUȘESCU : Așa cum am mențio
nat, am discutat un cerc larg de pro
bleme și necesitatea lărgirii relațiilor 
de colaborare cu toate statele, pe 
baza principiilor- de egalitate, respect 
al independenței și suveranității și 
neamestecului în treburile interne. Este 
evident că relațiile dintre Uniunea 
Sovietică și Egipt constituie o pro
blemă a celor două țări. în ce o pri
vește însă. România dorește ca stă
rile de încordare care au avut 
loc la un moment dat să fie depășite, 
ca între Egipt și Uniunea Sovietică, 
precum și cu alte țări socialiste, în 
general cu toate statele lumii să se 
dezvolte relații de colaborare largă. 
Cu atît mai mult cu cit Uniunea So
vietică este copreședinte al Confe
rinței de la Geneva, și ca atare are 
de jucat un rol activ. Dar, repet 
încă o dată, problema dezvoltării și 
îmbunătățirii relațiilor dintre Egipt 
și Uniunea Sovietică este o problemă 
ce aparține nemijlocit Egiptului și 
Uniunii Sovietice. Noi urăm o îmbu
nătățire și o dezvoltare a acestei co
laborări.

Robert Jobbins (B.B.C.) : 
Domnule președinte Anwar Sa
dat. aș vrea să vă pun o între
bare similară, și anume dacă con
siderați că actualul stadiu al re
lațiilor dintre Uniunea Sovietică 
și Egipt afectează succesul Con
ferinței de la Geneva — dacă a- 
ceastă conferință va avea loc — 
și care au fost discuțiile purtate 
de dumneavoastră si președintele 
Nicolae Ceaușescu în această 
problemă ?

Președintele ANWAR EL SADAT t 
Desigur, am discutat această proble
mă împreună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. Trebuie să subliniez grija 
noastră permanentă, în cadrul acestor 
discuții, de a se asigura succesul Con
ferinței de la Geneva, în vederea 
realizării păcii în zonă. Deși există 
unele momente grele în relațiile din
tre noi și Uniunea Sovietică, vreau 
să vă declar cu toată claritatea că 
asupra aspectelor problemelor Orien
tului Mijlociu nu avem nici un fel 
de puncte divergente cu Uniunea 
Sovietică, respectiv asupra acțiunilor 
și necesității reinstaurării păcii in a- 
ceastă zonă.

Deci, în ciuda acestei situații crea
te, sperăm că se vor obține in con
tinuare rezultate pozitive. Vom ține 
în continuare legătura cu președintele 
Nicolae Ceaușescu in această proble
mă. De altfel. în legătură cu această 
chestiune urmează ca ministrul de 
externe să facă o declarație în ca
drul Adunării Poporului.
Președintele NICOLAE 

CEAUȘESCU : Aș dori să exprim și 
cu acest prilej mulțumiri călduroase 
prietenului meu, președintele Sadat, 
guvernului egiptean, locuitorilor ora
șului Cairo pentru ospitalitatea de 
care ne-am bucurat. Doresc, la rîn- 
dul meu, în încheiere, să urez succes 
în realizarea păcii și ca inițiativele 
și acțiunile președintelui Sadat să fie 
încununate de succes, iar poporului 
egiptean prieten — multă prosperi
tate, bunăstare și pace.

BORDUL AVIONULUI

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au efec
tuat o vizită oficială de prietenie in 
Republica Arabă Egipt, la invitația 
președintelui Mohammed Anwar El 
Sadat si a doamnei Gihane Sadat, 
în perioada 11—13 mai 1977.

Președintele Republicii Socialiste 
România și tovarășa Elena Ceaușescu 
au luat cunoștință cu deosebit interes 
de importantele realizări obținute de 
poporul egiptean prieten pe calea 
dezvoltării sale economice și sociale 
libere, precum și de mărturii ale te
zaurului său de civilizație milenară, 
înalții oaspeți români s-au bucurat 
pretutindeni de o primire deosebit de 
călduroasă, care reflectă stima și pre
țuirea pe care le nutrește poporul 
egiptean față de președintele Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu. si constituie o nouă măr
turie grăitoare a relațiilor tradiționale 
de prietenie și a sentimentelor de 
respect reciproc existente intre cele 
două țări și popoare.

Continuînd dialogul prietenesc care 
a fost stabilit în cursul întîlnirilor an
terioare la nivel înalt de la Cairo și 
București și in spiritul contactelor și 
consultărilor permanente dintre cele 
două țări, între președinții Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Arabe Egipt au avut loc convorbiri 
oficiale, care s-au desfășurat într-o 
atmosferă de deplină cordialitate, de 
sinceritate și înțelegere reciprocă. La 
convorbiri au participat :

— din partea română : tovarășii 
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului ; George Macovescu, 
ministrul afacerilor externe ; Vasiîe 
Pungan. șeful grupului .de consilieri 
ai președintelui rep’ublipii ; Petru 
Burlacu. ambasadorul. României în. 
Egipt ; Ion Florescu. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior si coo
perării economice internaționale, și 
Ion Cumpănașu. directorul general al 
Agenției române de presă — Ager- 
pres.

— din partea egipteană : Moham
med Husni Mubarak, vicepreședintele 
republicii ; Mamdouh Salem, prim- 
ministru ; Hafez El-Ghanem, vice
prim-ministru pentru problemele de 
dezvoltare socială și servicii ; Ismail 
Fahmi, viceprim-ministru si minis
trul afacerilor externe ; Hassan Ka
mel. șeful de cabinet al președintelui 
republicii : Abdel Moneim El-Sawi, 
ministrul culturii și informațiilor ; 
Saad Afra. subsecretar de stat la 
M.A.E.. și Hassan Dawood. ambasa
dorul Egiptului în România.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat și-au exprimat satisfacția că 
între Republica Socialistă România și 
Republica Arabă Egipt s-au stator
nicit relații de prietenie și colaborare 
ilustrate prin evoluția ascendentă a 
raporturilor politice, economice, teh- 
nico-stiintifice și în alte domenii, 
precum și raporturi de strînsă co
laborare pe plan internațional, pe 
baza trainică a principiilor procla
mate în Declarația Solemnă Comună 
din 30 iunie 1974.

Cei doi șefi de stat au subliniat 
rezultatele obținute pînă în prezent 
în cooperarea economică și tehnică 
dintre cele două - țări, evidențiată, 
printre altele, de realizarea unei uzi
ne de produse sodice în Alexandria, 
a liniilor de montaj pentru autotu
risme si tractoare, de asamblare pen
tru aparate de radio, precum și de 
crearea Băncii româno-egiptene. Cei 
doi președinți au reafirmat dorința 
comună a țărilor lor de a acționa cu 
fermitate pentru extinderea si diver
sificarea cooperării bilaterale reci
proc avantajoase. în domenii ca ex
tragerea si prelucrarea fosfaților, 
cercetării petroliere, producția de în
grășăminte chimice, dezvoltarea in
dustriei chimice și petrochimice, a 
materialelor de construcții, precum 
si în domeniul agroindustrial.

în acest context, s-a convenit să 
fie intensificate contactele la toate 
nivelurile în domeniul economic, 
pentru a asigura creșterea în conti
nuare a schimburilor comerciale din
tre cele două țări, astfel incit volu
mul acestora să atingă cifra de 500 
milioane dolari S.U.A. în 1980. O 
atentie deosebită va fi acordată in
tensificării activităților de cooperare 
economică și tehnică, in mod special 
în domeniul producției industriale și 
agricole, indicații specifice fiind date 
autorităților competente din cele două 
țări pentru a identifica în cel mai 
scurt timp posibil noi căi si metode 
care să conducă la o sporire semni
ficativă a nivelului raporturilor bila
terale reciproc avantajoase în această 
direcție de o deosebită importanță 
pentru ambele părți. Președinții au 
căzut de acord asupra necesității con
vocării sesiunii a X-a a Comisiei 
mixte guvernamentale de cooperare 
economică si tehnică Ia mijlocul anu
lui 1977.

în același timp, cei doi șefi de stat 
au convenit ca reprezentanți ai gu
vernelor țărilor lor să se întilnească 
periodic, cu scopul de a examina 
situația realizării hotăririlor luate la 
nivel înalt cu privire la dezvoltarea 
raporturilor bilaterale, in special în 
domeniul economic, ca și pentru a 
formula noi propuneri vizînd creș
terea în continuare a acestor relații, 
în acest sens, ei au căzut de acord 
ca primii miniștri ai guvernelor ro
mân si egiptean să aibă o întîlnire 

Cairo, 13 mai 1977. NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România

MOHAMMED ANWAR EL SADA
președintele Republicii Arabe Egipt

de lucru la București, la începutul 
lunii iulie 1977.

în urma convorbirilor care au avut 
loc in timpul vizitei au fost conve
nite si semnate un Protocol cu pri
vire la creșterea schimburilor comer
ciale si la dezvoltarea cooperării eco
nomice și tehnice dintre România și 
Egipt, precum și un nou Acord co
mercial. Cele două părți au căzut de 
acord să fie accelerate negocierile în 
curs pentru finalizarea în viitorul 
apropiat a Acordului de cooperare 
economică si tehnică pe termen lung.

Șefii celor două state și-au expri
mat convingerea că amplificarea con
tinuă a schimburilor comerciale re
ciproc avantajoase si a cooperării 
tehnico-industriale în producție con
tribuie la dezvoltarea economiei na
ționale a fiecărei țări, corespunde in
teresului poporului român și po
porului egiptean, cauzei păcii. întă
ririi solidarității și cooperării țărilor 
în curs de dezvoltare.

Apreciind că programele de schim
buri ’în domeniul științei, culturii și 
invățămintului care s-au desfășurat 
pe baza - Acordului cultural dintre 
România și Egipt au adus o impor
tantă contribuție la mai buna cu
noaștere reciprocă a celor două po
poare, președinții celor două țări au 
hotărît dezvoltarea și intensificarea 
continuă a cooperării în aceste do
menii, pentru a face mai bine cunos
cută cultura și civilizația românească 
în Egipt, precum și civilizația veche 
egipteană și cultura modernă a aces
tei țări în România.

De asemenea, pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă între cele două 
popoare, președintele Nicolae 
Ceaușescu șl președintele Mohammed 
Anwar El Sadat au convenit Să' fie 
intensificate schimburile de vizite în
tre parlamente și între organizațiile 
politice și obștești din țările lor.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat și-au exprimat convingerea că 
permanenta amplificare și diversifi
care a relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Republica Arabă 
Egipt, pe baza principiilor procla
mate în Declarația Solemnă Comună 
din 30 iunie 1974, va reprezenta o 
contribuție la edificarea unor relații 
de tip nou între state, la întărirea 
colaborării și solidarității țărilor în 
curs de dezvoltare, la cauza păcii și 
cooperării internaționale.

în cadrul schimbului de păreri a- 
supra situației internaționale, ambii 
președinți au scos în evidență trans
formările rapide și profunde care au 
loc în lume in favoarea forțelor pro
gresiste, antiimperialiste și anticolo
nialiste, ca rezultat al manifestării 
tot mai hotărîte a voinței popoarelor 
de a deveni stăpîne pe propriile des
tine, de a elimina orice formă de a- 
gresiune sau dominare. în acest ca
dru, ei au relevat rolul și contribu
ția țărilor socialiste, statelor neali
niate. țărilor în curs de dezvoltare 
la examinarea și soluționarea pro
blemelor majore ale lumii contem
porane. Ei au scos în evidență încă 
o dată necesitatea respectării stricte 
de către toate statele. în relațiile lor 
internaționale, a principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
deplinei egalități în drepturi, nea
mestecului în treburile interne ale 
altor state, integrității teritoriale și 
inviolabilității frontierelor naționale, 
nerecurgerii la forță sau la amenin
țarea cu forța și a celorlalte princi
pii înscrise în Declarația solemnă co
mună româno-egipteană.

în cadrul unui schimb aprofundat 
de păreri privind situația actuală 
din Orientul Mijlociu, cei doi pre
ședinți au subliniat că menținerea in 
continuare de teritorii arabe sub o- 
cupație militară israeliană, diversele 
acțiuni și măsuri ale Israelului care 
vizează modificarea caracterului de
mografic, cultural și istoric al aces
tor teritorii generează o gravă ten
siune și pericole în regiune, consti
tuind o frînă în reglementarea paș
nică și. durabilă a situației din Ori
entul Mijlociu. Ambii șefi de stat 
s-au pronunțat ferm pentru înce
tarea acestor acțiuni și măsuri, pen
tru eliberarea teritoriilor arabe ocu
pate.

Totodată, cei doi președinți au a- 
preciat că, în prezent, există condiții 
favorabile procesului politico-diplo
matic indispensabil instaurării unei 
păci juste și durabile în regiune. Ei 
au subliniat că amînarea trecerii la 
măsuri concrete în această direcție 
poate avea consecințe necontrolabile 
asupra păcii și securității atit în O- 
rientul Mijlociu, cît și pe plan in
ternațional general.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Anwar El Sadat au 
reafirmat poziția țărilor lor. potrivit 
căreia realizarea unei păci drepte și 
trainice în Orientul Mijlociu trebuie 
să se bazeze pe retragerea Israelu
lui din toate teritoriile arabe ocupate 
in urma războiului din 1967. pe re
staurarea drepturilor naționale ale 
poporului palestinean. inclusiv drep
tul său inalienabil de a-și constitui 
un stat propriu, independent, ajun- 
gindu-se astfel la o reglementare 
care trebuie să garanteze dreptul la 
existentă tuturor statelor din zonă.

Cei doi președinți s-au pronunțat 
pentru sporirea rolului Organizației 
Națiunilor Unite în reglementarea 
situației din Orientul Mijlociu, astfel 

încit aceasta să contribuie din plin la 
soluționarea problemelor complexe 
din zonă. în conformitate cu prevede
rile rezoluțiilor adoptate la O.N.U.

în acest context, ei s-au pronunțat 
pentru reluarea cît mai curind posi
bil a Conferinței de pace in Orientul 
Mijlociu de la Geneva, cu partici
parea tuturor părților interesate, in
clusiv a Organizației pentru Elibe
rarea Palestinei, singurul reprezen
tant legitim al poporului palestinean, 
pe picior de egalitate cu ceilalți par
ticipant!. Ei consideră că procesul de 
soluționare a conflictului din Orien
tul Mijlociu trebuie să se bucure de 
sprijinul larg al tuturor statelor și 
al forțelor iubitoare de pace în mă
sură să ajute la stabilirea unei păci 
juste și trainice în regiune.

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
apreciat in mod deosebit eforturile 
președintelui Mohammed Anwar El 
Sadat pentru soluționarea situației din 
Orientul Mijlociu pe cale pașnică, 
pentru realizarea unei păci juste și 
trainice in regiune, subliniind că 
aceste eforturi corespund nu numai 
intereselor poporului egiptean, ale 
celorlalte popoare arabe, dar și ale 
tuturor popoarelor, ale păcii și secu
rității in lume.

Președintele Mohammed Anwar El 
Sadat a apreciat în mod deosebit ac
tivitatea susținută a președintelui 
Nicolae Ceaușescu pentru reglemen
tarea justă și durabilă a situației din 
Orientul Mijlociu, poziția sa con
stantă și consecventă adoptată de-a 
lungul anilor în această privință, 
subliniind rolul constructiv și abor
darea sa profund principială și 
realistă în soluționarea problemelor 
vitale ale contemporaneității. în in
teresul întăririi păcii și colaborării 
internaționale.

Cei doi președinți și-au exprimat 
hotărîrea de a continua să acționeze 
perseverent pentru a se ajunge la 
soluții echitabile care să conducă la 
instaurarea unei păci durabile în 
Orientul Mijlociu. în interesul țări
lor și popoarelor din regiune, al tu
turor țărilor și popoarelor lumii. Ei 
au hotărît să mențină contacte per
manente în acest domeniu, să proce
deze la consultări bilaterale ori de 
cite ori este nevoie.

Subliniind rolul și interesul deose
bit ale țărilor în curs de dezvoltare 
în lichidarea subdezvoltării econo
mice. prin instaurarea unei noi ordini 
economice internaționale, președin
tele Nicolae Ceaușescu și președin
tele Anwar El Sadat au relevat ne
cesitatea ca aceste țări să-și întă
rească unitatea de acțiune, solidari
tatea în lupta lor comună pentru edi
ficarea unor relații prietenești între 
toate națiunile lumii, pe temeiul de
plinei egalități în drepturi, al eticii 
și justiției.

Cei doi președinți au relevat con
tribuția importantă a mișcării de 
nealiniere în lupta împotriva impe
rialismului. colonialismului si neoco- 
lonialismului. a oricăror forme de 
dominație și opresiune, pentru afir
marea principiilor independentei și 
suveranității naționale, pentru ca fie
care popor să-și decidă în mod liber 
soarta sa. Totodată, au apreciat rolul 
important care revine statelor neali
niate în promovarea si instaurarea 
noii ordini economice internaționale, 
bazată pe echitate si justiție.

Pentru atingerea acestor teluri, 
pentru accelerarea procesului de edi
ficare a unei noi ordini economice si 
politice internaționale, cei doi pre
ședinți s-au pronunțat in favoarea 
intensificării contactelor și consultă
rilor între țările în curs de dezvol
tare. la toate nivelurile, cu scopul 
consolidării principiilor noii ordini 
economice internaționale și a căilor 
si mijloacelor de trecere în cel mai 
scurt timp la realizarea acesteia. în 
concepția lor. asemenea acțiuni ar 
conduce la întărirea unității, solida
rității si cooperării dintre țările in 
curs de dezvoltare din întreaga lume, 
constituind o importantă contribuție 
la promovarea intereselor lor legitime 
de apărare a aspirațiilor popoarelor 
lor de a trăi într-o lume mai dreap
ta si mai bună, precum și la instau
rarea unor noi relații economice între 
toate statele, la democratizarea vieții 
internaționale.

Pronunțindu-se pentru participarea 
plenară, democratică a tuturor țări
lor la elaborarea căilor si mijloace
lor de edificare a unei lumi în care 
fiecare popor să se poată dezvolta 
liber, bucurîndu-se de toate realiză
rile civilizației, cei doi președinți au 
subliniat că. pentru lichidarea deca
lajelor care persistă între țările dez
voltate si cele în curs de dezvoltare, 
se impune asigurarea accesului tutu
ror popoarelor la cuceririle științei si 
tehnicii modeme. în toate domeniile, 
inclusiv în utilizarea nestingherită a 
energiei nucleare în scopuri pașnice. 
Pe această cale s-ar asigura accele
rarea dezvoltării economice si teh- 
nico-stiintifice a țărilor în curs de 
dezvoltare în interesul popoarelor 
lor. al cauzei păcii si cooperării in
ternaționale.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Mohammed Anwar El 
Sadat au scos in evidentă contribu
ția importantă a statelor africane la 
cauza păcii. libertății si cooperării 
dintre națiuni. Ei au fost de acord 
că politica de discriminare rasială 

șl de apartheid promovată de re
gimurile de la Pretoria și Salisbury, 
orice forme de manifestare a acestei 
politici retrograde sint in contradic
ție flagrantă cu legile fundamentale 
ale progresului uman si că eradicarea 
acestei politici este un imperativ de 
importantă capitală. Ei au exprimat 
sprijinul activ al țărilor lor fată de 
lupta dreaptă a popoarelor din Zim
babwe și Namibia, a tuturor celor
lalte popoare africane pentru liber
tate. suveranitate si independentă.

Cei doi șefi de stat, reamintind 
faptul că imperialismul, colonialis
mul. neocolonialismul și alte forme 
de dominație străină au creat nu
meroase probleme dificile pe conti
nentul african, și-au exprimat îngri
jorarea fată de tensiunea existentă 
în unele părți din Africa. Ei sînt 
convinși că problemele african» tre
buie să fie reglementate prin mij
loace pașnice, de către popoarele 
africane. în spiritul solidarității, uni
tății. prieteniei și cooperării, fără 
nici un amestec străin. în conformi
tate cu principiile înscrise *n Carta 
O.N.U. și în Carta Organizatei Uni
tății Africane. Cele două părți au 
reafirmat sprijinul deplin ll țărilor 
lor pentru independența, integritatea 
teritorială și unitatea tuturff statelor 
africane, astfel incit aceste; să poa
tă obține victoria în lupta &r pentru 
dezvoltarea economică, prh utiliza
rea deplină a resurselor umane și 
naturale, pentru a asigj-ta o viață 
liberă șt demnă popoarelor bp.

Apreciind că edificarea sel-țitățil 
șt dezvoltare,- cooperării Di țX>pa 
vor contribui
gerii si colal «1 Ia întărirea
securității irt ac. continent și în în
treaga lume, cei doi președinți și-au 
exprimat speranța că apropiată reu
niune de la Belgrad. în conformitate 
cu mandatul care -a fost încredin
țat. va evalua cor. ..ructiv rezultatele 
obținute în acest domeniu si va a- 
dopta cele mai adecvate măsuri pen
tru aplicarea integrală a principiilor 
și prevederilor Actului final al Con
ferinței pentru securitate si coope
rare în Europa. Ei au reafirmat, tot
odată. existenta unor strînse legături 
între securitatea continentului euro
pean si cea a regiunii mediteraneene 
inclusiv a Orientului Mijlociu.

Președintele Nicolae Ceaușescu ș 
președintele Mohammed Anwar E 
Sadat și-au exprimat îngrijorare 
față de faptul că, deși în ultimii ap 
s-au purtat îndelungate discuții i 
s-au adoptat numeroase rezoluții c 
privire la dezarmare, practic, nu s- 
realizat nimic pentru oprirea curs< 
înarmărilor. Ei au reafirmat neces 
tatea realizării urgente a dezarmăr 
generale și totale. în primul rînd 
dezarmării nucleare, prin conven 
rea și aplicarea unor măsuri coi 
crete, eficace, în această direcție, 
fost reafirmată poziția celor doi 
țări privind crearea de zone a 
păcii, libere de arme nucleare, 
diferite părți ale lumii, așa cu 
sint regiunea Balcanilor și Orient 
Mijlociu.

Apreciind că viitoarea sesiune sp 
cială a Adunării Generale a O.N. 
consacrată dezarmării reprezintă 
recunoaștere de către Națiunile 
nite a faptului că a venit timpul 
se acționeze cu hotărîre pentru 5 
făptuirea unui asemenea progr; 
complet și complex, sub un cont 
internațional strict și eficace, cei i 
președinți și-au exprimat sperai 
că această sesiune va conduce la ’ 
gentarea trecerii la măsuri concr 
de dezarmare, la democratizarea 
creșterea eficienței mecanismelor 
ternaționale de negociere în ac 
domenii, contribuind astfel la asi 
rarea unei securități reale și ef 
pentru toate statele.

Președinții României și Egipti 
s-au pronunțat pentru inlărirea r< 
lui și eficienței O.N.U., pentru 
mocratizarea activității sale, a.[ 
ca aceasta țsă devină un for unive 
de dezbatere și soluționare a mat 
probleme care frămîntă omenirea 
și-au exprimat convingerea că O.l 
trebuie să joace un rol mai acti’ 
lichidarea subdezvoltării și în 
tuirea noii ordini economice inte 
ționale, realizarea dezarmării, 
pcctarea principiilor dreptului ir 
național de către toate statele, n 
zarea unei reglementări echit; 
privind utilizarea mărilor și oce 
lor în interesul tuturor țărilor și 
poarelor, dezvoltarea largă și r 
grădită a cooperării dintre națiu

Exprimîndu-și deplina satisf 
pentru convorbirile fructuoase a 
cei doi președinți au subliniat 
litatea și semnificația deosebit 
dialogului româno-egiptean la 
înalt atît pentru dezvoltarea con 
a relațiilor româno-egiptene pe 
tipie planuri, cît și pentru adîn 
colaborării și înțelegerii lnterr 
nale.

Președintele Nicolae Ceaușes 
tovarășa Elena Ceaușescu au m 
mit cordial președintelui Mohar 
Anwar El Sadat și doamnei G 
Sadat pentru invitația de a 
Republica Arabă Egipt, pentru 
mirea călduroasă și ospitalități 
care s-au bucurat și le-au a< 
invitația de a efectua o vizită 
cială de prietenie în Republici 
cialisfă România. Invitația a 
acceptată cu plăcere, urmind cs 
vizitei să se stabilească ulterio
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Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI"
1

Mesaje de felicitare

întreaga desfășurare a 
Festivalului national „Cîn- 
tarea României", de la faza 
de masă, care a prilejuit 
numeroase si ample mani
festări cultural-artistice. si 
pină la cea interjudețeană, 
menită să asigure o rigu
roasă selecție calitativă în 
vederea participării la eta
pa republicană, a eviden
țiat marea diversitate a ge
nurilor abordate de artiștii 
amatori si. în mod deosebit, 
dezvoltarea acelor formații 
care, datorită 
lor.
prin excelentă 
toare.

Evident că eficienta edu
cativă în sensul cel mai 
complex al cuvintulul. ca
pacitatea de a fi un factor 
activ în formarea si dez
voltarea conștiinței socialis
te a oamenilor muncii re
prezintă o condiție esenția
lă a mișcării artistice de 
amatori. Există unele for
mații de artiști amatori —' 
al căror- număr a crescut 
considerabil în ultima vre
me — care, prin structura 
ideatică și prin formula ar
tistică a spectacolelor lor, 
pot dobîndi o eficiență con
cretă, palpabilă, măsurabilă 
prin îmbunătățirile aduse 
procesului de producție, 
prin înlăturarea unor de
fecțiuni de conducere și or
ganizare sau prin stirpirea 
unor deprinderi reprobabile 
și corectarea unor atitudini 
necorespunzătoare Codului 
eticii și echității socialiste. 
Este vorba în primul rînd 
de brigăzile artistice, de 

. formațiile de satiră si umor 
si. într-o mai mică măsură, 
de colectivele de estradă.

Am urmărit în mod deo
sebit modul în care aceste 
formații valorifică poten
țialul educativ de care dis
pun cu prilejul fazei inter- 
județene a Festivalului 
„Cintarea României", des
fășurată în centrele Con
stanta si Craiova, cu parti
ciparea artiștilor amatori 
din județele Tulcea. Ialo
mița. Constanta si respec
tiv Dolj. Gorj, Olt și Me
hedinți.

Asemănările existente în-

tre cele trei feluri de for
mații artistice de amatori, 
a căror evoluție scenică in 
concurs am analizat-o mai 
amănunțit, sînt ușor sesiza
bile, în schimb deosebirile 
sau. mai bine spus, speci
ficul fiecăruia dintre 
comportă încă multe 
controversate discuții, 
felul în care aceste parti
cularități sînt cunoscute și

ele 
și 

De

tanti fruntași în întrecerea 
socialistă (instructor Mircea 
Adam), a prezentat un pro
gram echilibrat, intitulat 
„Drum bun și vînt de 
pupa".

Brigada artistică de la 
întreprinderea județeană 
de morărit si panificație 
Craiova s-a impus atenției 
printr-o formulă scenică 
originală, adaptată remar-

cel al estradei. Sînt. de 
aceea, formații care se 
mulțumesc doar cu reali
zarea unor scenete sau a 
unor cuplete, cu o tematică 
mai mult 
importantă, 
prea mare 
necesitatea 
realitățile 
gramele unor formații pro
fesioniste sau din diferite

sau mai puțin, 
preluate fără 

atenție • fată de 
adaptării la 

locale din pro-

specificului
pot promova genuri 

mobiliza- BRIGĂZI ARTISTICE, GRUPURI DE SATIRĂ SI UMOR
COLECTIVE DE ESTRADĂ IN FAZA INTERJUDEȚEANĂ

artistice de amatori
realmente înțelese de ar
tiștii amatori si de instruc
torii lor depinde în cea 
mai mare măsură și efi
cienta formațiilor respec
tive.

Spectacolele susținute de 
cele opt brigăzi artistice 
prezente la Constanta și 
Craiova în cadrul fazei in- 
terjudetene au demonstrat 
că principalele probleme 
privind modalitățile de ma
nifestare a acestor colecti
ve de artiști amatori au 
fost temeinic înțelese și 
aplicate în spiritul 
derilor Programului 
gic al partidului.

Brigada artistică 
Șantierul naval din Con
stanta. colectiv cu o expe
riență de peste două de
cenii, alcătuită din munci
tori. tehnicieni si proiec-

preve- 
ideolo-
de la

cabilelor posibilități artisti
ce ale celor trei interprete, 
în cuplete ■ si casete muzi
cale. alternate cu monolo- 
guri si dialoguri, sînt abor
date cu un dezvoltat simt 
al măsurii, cu combativita
te si intransigentă nume
roase probleme importante 

viata 
între-

privind munca si 
muncitoarelor din 
prindere.

La rîndul lor. cele ___
brigăzi artistice sătești, res
pectiv cea de la C.A.P. 
„Gh. Doja“ — Ialomița și 
de la căminul cultural din 
Scornicești, au adus un bo
gat material faptic, pe care 
și-au propus să-l dezbată 
în programele lor.

Ca structură, programele 
colectivelor de 
umor oscilează 
ficul brigăzii

două

satiră și 
între speci- 
artistice și

culegeri de texte satirice. 
In acest fel. ele nu-și pot 
îndeplini deocamdată decit 
in parte scopul pentru care 
au fost create.

Formația de acest gen a 
Casei de cultură a sindica
telor din Slatina — cu pro
gramul intitulat „Inima dp 
trei parale" — și cea a Ca
sei de cultură din Medgidia 
cu spectacolul „Citeva le
gende contemporane des
pre comportările lui Adam 
și Eva" au optat pentru o 
formulă artistică mai efi
cientă. In jurul unei idei 
centrale — de pildă, parti
ciparea plină de răspunde
re a oamenilor la înfăptui
rea unor obiective majore 
sau combaterea unor pre
judecăți privind condiția 
femeii în societatea noas
tră — sînt grupate cele mai

diverse modalități specifice 
genului, unele aflindu-și o 
concretizare 
nominală.
mentalități 
în general.

Judecind 
lele văzute i 
siderăm că această formu
lă de spectacol de satiră și 
umor este adresată îndeo
sebi formațiilor de pe lin
gă casele de cultură, tinind 
seama atit de posibilitățile 
de care acestea dispun, cit 
și de publicul căruia i se 
adresează.

Programele de estradă 
ale colectivelor de amatori 
isi află încă greu echilibrul, 
mai ales în ce privește se
lectarea textelor si a piese
lor muzicale și dozarea lor 
in spectacol. La faza inter
județeană de la Constanța 
si Craiova au evoluat co
lective de estradă care dis
pun de talente autentice si 
de o îndrumare corespun
zătoare.

A stirnit un interes deo
sebit programul intitulat 
..Noi si veacul XX" pre
zentat de formația de la 
I.A.S. Ograda, județul Ialo
mița; Un text excelent, 
care abordează, prin mijloa
cele specifice genului, 
aspecte pozitive, cit și 
gative. interpretat cu 
marcabilă măiestrie 
muncitori, ingineri si teh
nicieni ai acestei întreprin
deri agricole, de trei ori 
decorată cu Ordinul Muncii 
cl. I. o partitură muzica
lă selecționată cu grijă și 
capabilă să susțină ideile 
generale ale spectacolului.

Desfășurarea fazei inter- 
județene a confirmat că 
Festivalul national „Cin
tarea României" a deteTni- 
nat nu nunțai o dezvoltare 
numerică 
mișcării 
tori, ci si 
cabilă a 
educativ.
de a stimula formarea omu
lui nou. constructor con
știent si devotat al socie
tății socialiste multilateral 
dezvoltate.

precisă, chiar 
altele vizînd 
sau fenomene
după spectaco- 

pină acum, con-

atit 
ne
ro
de

nemaiîntâlnită a 
artistice de ama- 
o creștere remar- 
potențialului său 
a capacității sale

Lucia BOGDAN

r-------------------------OPINII DE LA MASA JURIULUI
Dine COCEA :

/

„Explorarea filonului tradițional"

muncă de am
urmărit cu atei, y, îh 
tovărășia unui grup
numeros de drama
turgi, actori, regizori, 
critici, fazele' iterju- 
dețene ale _ estiva
lului si concursului 
„Cintarea României", 
desfășurate la lași și 
la Brașov. Acestea au 
concentrat formații ar
tistice care au prezen
tat teatru, montaje li- 
terar-muzicale. recitări 
și spectacole de pă
puși.

Repertoriul rămîne, 
după opinia mea, pro
blema cheie a mișcă- 

■fil teatrale de ama
tori. Poate și din cau
za lipsei unor piese 
care să intereseze și

să rețină, formațiile 
de teatru propriu-zis 
au fost mai puțin nu
meroase decit cele de 
alte genuri.

Concursul ne-a dat, 
desigur,. citeva prile
juri cu adevărat re
prezentative de a as
culta texte consacrate, 
valoroase în interpre
tări meritorii. Pentru 
omul de teatru care 
intră în contact cu a- 
matorii, unul dintre 
cele mai interesante 
fenomene este, desi
gur. dramaturgia scri
să chiar de amatori. In 
mare măsură, textele 
pe care le-am ascultat 
au evocat răscoalele 
din 1907 și luptele pen
tru independentă na
țională. N-au lipsit 
însă nici subiecte in
spirate din viata, mun
ca, preocupările dra
maturgilor amatori. în

acest context, o impre
sie mai adincă ne-a 
produs, de pildă, o pie
să a lui C. Duică. de la 
Botoșani, care aducea 
în scenă, cu șimplitațe, 
situații și prbblefne 
omenești’ autântiCe a- 
părute în procesul in
dustrializării.

Cred că s-ar putea 
explora mai insistent, 
cu bune rezultate, tea
trul folcloric și moda
litățile teatrului docu
ment.

Calitatea deosebită 
a montajelor literare 
se datorează, în bună 
măsură, folosirii unor 
texte de valoare ale 
poeților noștri clasici 
și contemporani și a 
unor contribuții va
loroase ale poeților 
amatori. Montajele 
s-au ridicat la un ni
vel net superior în 
raport cu celelalte ge-

nuri și față de anii 
precedent!. în această 
privință, ca și în pri
vința recitărilor, abso
lut remarcabile (dar, 
de ce oare, atit de 
puține ajunse selecta
te pentru faza inter
județeană ?), o impre
sie deosebită au pro-

Valentin SILVESTRU :

dus formațiile arma
tei.

în ce măsură obser
vațiile făcute de noi 
sint apte să distin
gă valoroase orien
tări mai generale ori 
să determine schim
bări de optică în unele 
laturi ale mișcării de

teatru a amatorilor ? 
Este o întrebare la 
care ar fi bine să răs
pundem mai tîrziu, la 
sfirșitul acestui festi
val, după un substan
țial schimb de păreri 
cu toți ceilalți membri 
ai juriilor naționale.

„ROMÂNIA-FILM" prezintă o producție a Casei 
de filme unu 

„GLORIA NU CÎNTĂ"

Scenariul t Dumitru Solomon; regia: Alexandru Bo- 
căneț} camera: Ștefan Fay Ștefan, Florin Paraschiv; 
nuzica : Radu Șerban ; coregrafia : Cornel Patrichi ; de
coruri $1 costume : Doina Levința ; montaful: Dan Na- 
toveanu; sunetul: Tiberiu Borcoman. Cu: Toma Ca- 
agiu, Octavian Cotescu, Tora Vasilescu, Horațiu Mă- 
ăele, Cornel Patrichi, Mihai Pălădescu, Margareta Po- 
ronat, Jean Constantin, Constantin Diplan, Constantin 
!ugașin, Ileana Stana-Ionescu și copilul Cătălin Horia 
'anfu. Film realizat în studiourile Centrului de produc

ție cinematografică „București”

• CLUJ. în cadrul Festivalu
lui național „Cintarea Româ
niei", la Cluj-Napoca se desfă
șoară lucrările celui de-al trei
lea Simpozion de informatică și 
conducere. Participă peste 
1 500 de cercetători, cadre di
dactice, informaticieni, specia
liști, realizatori și beneficiari 
de produse informatice din în
treaga țară. Vor fi prezentate 
380 de lucrări de informatică, 
aparținînd la peste 1 000 d^ au
tori. In cele 4 zile cit durează 
lucrările vor avea loc și 10 
mese rotunde pe diverse teme 
de specialitate. Paralel cu sim
pozionul se desfășoară și olim
piada elevilor din liceele de in

formatică. (Alexandru Mure- 
șan). • BACĂU. „Tescana" este 
numele unei noi formații de 
muzică de cameră înființată la 
Bacău, care reunește pe cei 
mai buni instrumentiști din ca
drul orchestrei simfonice din 
localitate. Denumirea a fost îm
prumutată de la comuna Tes- 
cani. localitate din județ unde a 
trăit și creat marele Enescu. „Tes
cana" își desfășoară activitatea 
atit în cadrul stagiunii de mu
zică de cameră de la centrul 
județului, cit și în cadrul unor 
concerte susținute în școli, în
treprinderi, instituții, cămine 
culturale. (Gh. Baltă). • MA
RAMUREȘ. Ansamblul folclo-

„Bucuria
Am urmărit cu plă

cere. de la masa ju
riului. perindarea or
chestrelor de muzică 
ușoară și a soliștilor, a 
grupurilor cu progra
me de satiră și umor și 
a brigăzilor artistice de 
agitație la faza inter
județeană de la Iasi a 
Festivalului național 
„Cintarea României". 
Eu și colegii mei am 
avut posibilitatea să 
selectăm pentru finala 
acestui uriaș concurs 
citeva formații valo
roase. care ne-au dă
ruit nouă și spectatori-

...............

prezenței
lor clipe de veritabilă 
desfătare, și citeva ta
lente individuale cu to
tul remarcabile. Au 
fost mai puține brigăzi 
decit ne-am așteptat 
(din județele Iași. Bo
toșani. Vaslui. Neamț, 
Bacău), iar unele s-au 
prezentat in tonalități 
minore și la gabarit 
mic. Cele mai repre
zentative au insă un 
tonus satiric pronun
țat. creează, de la apa
riție. o stare de voio
șie contaminantă, raza 
lor critică e acum mai 
lungă și curajul civic

/Z
scenice

în tratarea neajunsuri
lor. notabil. în între
cere. brigăzile s-au do
vedit și sub raport 
spectacular sprintene 
și atrăgătoare, net su
perioare unor greoaie 
și leșioase reprezenta
ții de estradă. Am ad
mirat și ingeniozitățile, 
spiritul popular, bucu
ria de a acționa ne 
scenă a unora din a- 
cești brigadieri artis
tici de toate vîrstele, 
angajați sub presti
gioasa emblemă a celei 
mai mari competiții 
culturale românești.

CAMPIONATELE EUROPENE DE GIMNASTICĂ

PROGRAMUL I
12.00 Telex
12,05 Din marșurile Independenței. 

(Creații ale compozitorilor epocii).
12.20 Roman-foileton : „Sub stele".
13.10 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 

gricultură
13.35 Tinerii sportivi cinstesc memoria 

străbunilor
13.45 ,,O premieră pe scene bucureștene" 
14,00 Studio muzical
14.45 Clubul tineretului
15.35 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi
16,00 Campionatele europene feminine 

de gimnastică — finalele pe apa
rate. (Transmisiune directă de la 
Praga)

18.10 Antologia filmului pentru copii șl 
tineret : Shirley Temple. „tyLicuța 
Miss Broadway"

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 O solie a prieteniei șl colaboră

rii —- vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu In Republica Arabă 
Egipt

20.15 Teleenciclopedia
20.45 Film serial : Kojak
21.35 IntîJnire cu satira și umorul
22.20 Telejurnal
22,40 Seară de romanțe

A apărut 
REVISTA ECONOMICĂ

nr. 19 din 13 mai 1977
Revista consacră CENTENARULUI 

INDEPENDENȚEI articolele : „Inde
pendenta națională, ideal împlinit al 
poporului român" : „Gindirea econo
mică a promotorilor români ai renaș
terii și umanismului în lupta pentru 
făurirea unității și independenței na
ționale" ; „Independența și suvera
nitatea statelor — cerință a noii or
dini economice și politice mondiale".

Rubrica ECONOMIE NAȚIONALĂ 
cuprinde. între altele, articolele : 
„Corelația dezvoltare economică — 
creșterea nivelului de trai în Româ
nia" ; „Dezvoltarea și diversificarea 
serviciilor, componentă a creșterii 
nivelului de trai al populației" ; 
„Creația tehnică de masă — si efi
cienta progresului tehnic".

LECȚIA — în ajutorul candidaților 
la examenul de admitere în învâță- 
mintul economic superior are ca 
temă „Programul Partidului Comu
nist Român despre principiile fun
damentale ale trecerii în viitor la 
economia societății comuniste".

Revista cuprinde, de asemenea, o- 
bișnuitele sale rubrici : Conducere- 
organizare ; Teorii-idei ; Economie 
mondială.

O nouă tragere 
excepțională 
Pronoexpres

Administrația de Stat Loto 
Pronosport organizează la 15 
mai 1977 o nouă tragere excep
țională Pronoexpres. Se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300“ și 
.,Skoda S 100", excursii în 
U.R.S.S.. Grecia — Turcia — 
Bulgaria, turul Poloniei, pre- 
cuinri- și numeroase cîștiguri >;ifl; 
bani — fixe și variabile.

Se vor efectua 8 extrageri, 
repartizate pe 2 faze. Faza I cu
prinde 4 extrageri, fiecare de 
cite 6 numere din 45 (efectuate 
separat și nu în continuare). 
Faza a II-a cuprinde tot 4 ex
trageri. fiecare de cîte 5 nu
mere din 45 (efectuate separat 
și nu in continuare). în total 
se vor extrage 44 numere cîști- 
gătoare. Se atribuie, de ase
menea, premii și variantelor 
cu numai 3 numere cîștigătoare 
la fiecare dintre cele 8 extra
geri.

Agențiile Loto Pronosport 
pun la dispoziția participanților 
prospectele acestei trageri ex
cepționale Pronoexpres care 
conțin date suplimentare.

Nadia Comaneci, campioană europeană absolută
PRAGA 13 (Agerpres). — Campi

oana olimpică absolută de la 
Montreal, strălucita reprezentantă a 
sportului românesc, gimnasta Nadia 
Comăneci. a repurtat aseară. în Pa
latul sporturilor din Praga. un nou 
Si remarcabil succes internațional. 
Nadia Comăneci. inegalabila sportivă 
despre care ziariștii din lumea în
treagă au scris întotdeauna la super
lativ. și-a reeditat succesul de acum 
doi ani de la Skien (Norvegia), cuce
rind, pentru a doua oară consecutiv, 
titlul de campioană europeană ab-

solută ! Peste 10 000 de spectatori au 
aplaudat această nouă victorie a Na- 
diei Comăneci. obținută intr-o între
cere cu 63 de maestre ale gimnas
ticii din 23 de țări. întrecere carg. s-a 
desfășurat la un înalt nivel tehnic.

în clasamentul la individual com
pus Nadia Comăneci a totalizat 39,30 
puncte, intrind în posesia medaliei 
de aur și a titlului de campioană ab
solută a Europei. Ea a realizat cele 
mai mari note la toate aparatele : 
9.90 la birnă și 9,85 la sol. iar la pa
ralele 9,80 (la egalitate cu Elena Mu-

hina) și la sărituri 9.75 (la egalitate 
cu Muhina și Nelli Kim).

Pe locul al doilea s-a clasat gim
nasta sovietică Elena Muhina, cu 38,95 
puncte, urmată de Nelli Kim 
(U.R.S.S.), cu 38,85 puncte. Teodora 
Ungureanu a ocupat locul al patru
lea, cu 38.70 puncte (birnă — 9.80 p, 
sol — 9.70 p, paralele — 9,65 p, să
rituri — 9,55 p).

Astăzi, de la ora 16 (ora Bucureștiu- 
lui), se vor desfășura finalele pe apa
rate, în ordinea : sărituri, paralele, 
birnă și sol.

cu prilejul centenarului

Independenței

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Domnule președinte,
Cu ocazia aniversării primului centenar al independenței țării dumnea

voastră. îmi este plăcut să vă adresez. în numele poporului zairez unit in 
cadrul Mișcării Populare a Revoluției. în numele Consiliului Executiv și în 
numele meu personal, cele mai vii si calde felicitări. Acest eveniment, cara 
amintește vitejia poporului român și victoria asupra dominației coloniale, 
îmi oferă prilejul să vă prezint cele mai bune urări de fericire personală 
si de prosperitate tării dumneavoastră. Doresc ca relațiile dintre țările noas
tre să se dezvolte tot mai mult in interesul ambelor popoare.

Cu cea mai înaltă considerație.
General de corp de armată

MOBUTU SESE SEKO KUKU NGBENDU WA ZA BANGA
Președintele fondator al Mișcării Populare a Revoluției, 

Președintele Republicii Zair

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
în numele comuniștilor și poporului muncitor din țara noastră. Comitetul 

Central al Partidului Comunist din Grecia vă felicită călduros pe dumnea
voastră. Comitetul Central al Partidului Comunist Român și Întreg poporul 
român cu ocazia centenarului independenței României și vă urează noi succese 
în construirea socialismului în Republica Socialistă România.

Din partea C.C. al Partidului Comunist din Grecia, 
Prim-secretar

HARILAOS FLORAKIS

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Am onoarea să adresez Excelenței Voastre cele mai călduroase felicitări 
cu ocazia aniversării centenarului proclamării independenței de stat a Româ
niei. împreună cu urările cele mai sincere pentru fericirea și prosperitatea 
poporului român si a guvernului său, conduse în mod strălucit de Excelența 
Voastră.

Cu cea mai Înaltă considerație,
SADRUDDIN AGA KHAN

Înaltul comisar al O.N.U. pentru refugiațl

LA ORDINEA ZILEI:

Construcțiile școlare 
și universitare

FOTBAL
Comentarii ale jucătorilor 

iugoslavi. Boghicevici : 
„Românii au jucat excelent, 

fi felicit"
BELGRAD 13 (Agerpres). — Zia

rele iugoslave continuă să publice 
comentarii și declarații pe marginea 
meciului de fotbal dintre echipele 
României și Iugoslaviei disputat la 
Zagreb in preliminariile campionatu
lui mondial și ciștigat de fotbaliștii 
români cu scorul de 2—0. într-un in
terviu acordat ziarului „Politika", cu
noscutul jucător Boghicevici a decla
rat. între altele : „De la bun început 
trebuie să spun că românii au jucat 
excelent. îi felicit pentru comporta
rea lor și sînt convins că dacă vor 
continua să joace așa cum au făcut-o 
la Zagreb, atunci în mod sigur vor

merge Ia turneul final din Argenti
na". Cunoscutul internațional Geaici, 
actualmente la clubul francez Bastia, 
a declarat unui reporter al ziarului 
„Borba" că se consolează foarte greu 
după infringerea de la Zagreb și că 
dorește să se reîntoarcă definitiv în 
pațrie pentru a juca din nou la e- 
chipa Steaua Roșie din Belgrad.

Tragerea la sorți 
in „Cupa României”

în urma tragerii la sorți efec
tuate ieri, meciurile pentru sfertu
rile de finală ale „Cupei României" 
la fotbal se vor disputa la 1 iunie 
după următorul program: Universi
tatea Craiova — U.T.A.; Steaua — 
S.C. Bacău; Rapid — Automecanica; 
F.C.M. Reșița — Metalul București.

VOLEI: România — Polonia
3—1

Echipa de volei a Româniăi a ob
ținut cea de-a treia victorie conse
cutivă in cadrul turneului interna
țional care se desfășoară în Ceho
slovacia. în ziua a treia a compe
tiției. voleibaliștii români au întilnit 
la Trnava redutabila reprezentativă 
a Poloniei, deținătoarea titlului mon
dial, in fața căreia au ciștigat cu 
scorul de 3—1 (16—14. 11—15. 15—12, 
15—3). „Sextetul" român compus 
din Mircea Tutovan, Gabriel Udiș- 
teanu, Corncliu Oros, Laurențiu Du- 
mănoiu, Nicolae Pop și Petrică 
Ionescu a prestat un joc de un inalt 
nivel tehnic, demonstrînd, totoda
tă. și o excelentă pregătire fizică.

în celălalt meci al grupei prelimi
nare B. echipa Iugoslaviei a întrecut 
cu scorul de 3—1 (17—15. 15—7,
8—15. 15—6) selecționata secundă a 
Cehoslovaciei.

Constructorii de pe șantierele de 
edificii școlare și universitare și-au 
intensificat eforturile și, concomi
tent, le-au coordonat mai strîns 
cu acțiunile de muncă patriotică, 
pe care tinerii de pretutindeni, 
alături de părinții și frații lor 
mai .m^ri,.. lș.,,desfășoară pe șan-, 
tierg. pentru ba ' ’noile edificii 
să s&’ integrez§",/&t'” 'mai repB-" 
de în peisajul arhitectural local. 
Așa se explică faptul că în multe lo
calități ale tării lucrările se desfă
șoară potrivit prevederilor din gra
fice sau uneori chiar în avans. Este, 
de pildă, cazul centrului universitar 
Craiova, care, deși grav afectat de cu
tremur. a găsit resursele necesare să 
continue în ritm susținut lucrările 
pentru noul cămin studențesc cu 
1 000 de locuri, destinat Facultății de 
electrotehnică și prevăzut să fie dat 
în folosință pînă Ia deschiderea nou
lui an : sau al constructorilor din 
Cluj-Napoca, angajați cu toate forțele 
pentru ca lucrările — în suprafață de 
8 000 mp — ce se desfășoară la Fa
cultatea de mecanică sau construcția 
noului grup social studențesc să poa
tă fi terminate pînă la data de 1 sep
tembrie. Rezultate tot atît de bune au 
obținut pînă în prezent și construc
torii ieșeni, prin ritmul intens im
primat lucrărilor de la căminele stu
dențești pentru familiști și nefami- 
liști. ambele însumînd peste 1 500 de 
locuri.

Și în ceea ce privește construirea 
localurilor destinate învătămîntului 
preșcolar, general-obligatoriu si li
ceal. primele 4 luni au fost încheiate 
cu rezultate remarcabile în multe ju
dețe ale țării. Să amintim, de pildă, 
cazul județului Gorj, unde, potri
vit datelor centralizate la direcția 
de specialitate a Ministerului E- 
ducației și învățămintului. planul 
anual a fost îndeplinit pină în pre
zent în proporție de circa 50 la sută. 
O asemenea realizare, corelată cu 
ritmul intens la care se lucrează și 
acum, oferă garanția că toate șantie
rele construcțiilor școlare, insumînd 
lucrări de peste 11 milioane lei. vor 
fi încheiate cu mult înaintea noului 
an școlar. Rezultate bune pot fi con
semnate și in județul Covasna, ale 
cărui realizări urcă acum la peste 40 
la sută din planul anual, cu un total 
valoric de circa 9 milioane lei ; in 
județul Sibiu, cu planul anual înde
plinit în proporție de circa 35 la sută, 
deși valoarea totală a lucrărilor de
pășește 24 milioane lei ; în județul 
Tulcea. ale cărui procente de reali
zări depășesc 30 la sută.

încercînd. oricit de succint, evi
dențierea factorilor care au favorizat 
asemenea succese. — factori de care 
trebuie să se tină seama cu atît mai 
mult in etapa imediat următoare, 
hotăritoare pentru încheierea la timp 
a construcțiilor școlare — se poate 
spune că. alături de colaborarea ju
dicioasă dintre toate organele locale, 
un loc important il ocupă organiza
rea temeinică a fiecărui obiectiv în 
parte în fiecare dintre fazele sale de 
lucru. Altfel spus, și pe viitor se cer 
asigurate din timp reglementarea tu
turor problemelor referitoare la am
plasamentul noilor construcții, per
fectarea documentației tehnice, apro
vizionarea ritmică a șantierelor cu 
forța de muncă si materialele nece-

sare, respectarea întocmai a grafice
lor de execuție s.a.m.d. Cu atît mai 
mult cu cit scadenta planului de 
construcții școlare nu este. în cele 
mai multe cazuri, sfirșitul lunii de
cembrie, ci primele zile ale lunii sep
tembrie. cinci pregătirile pentru inau
gurarea noului an de invătămint se 
cer încheiate definitiv.

Din păcate insă, un astfel de ade
văr pare să nu fi ajuns, la cunoștința 
unor ministere, care tutelează inves
tiții școlare, nu însă și atenția pe 
care asemenea obiective social-cultu- 
rale o merită cu prisosință. Ministe
rul Construcțiilor Industriale are 
realizări pe primele 4 luni de numai 
4 la sută din olanul anual. Ministe
rul Industriei Chimice numai 10 la 
sulă. Ministerele Energiei Electrice 
și Comerțului Interior 12 la sută. Mi
nisterul Transporturilor și Teleco
municațiilor 14 la sută. Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
17 la sută — și. bineînțeles, enume
rarea ministerelor „corigente" la con
strucții școlare ar putea continua. 
După cum. tot astfel, in unele jude
țe lucrările de construcții școlare se 
desfășoară cu mult în urma grafi
celor. Este îndeosebi cazul județelor 
Prahova cu numai 11 la sută reali
zări din planul anual. Arad cu 13 la 
sută. Dîmbovița cu 14 la sută. Timiș 
cu 18 la sută. Olt cu 20 la sută etc.

Se impune, tocmai de aceea, ca in 
zilele și săptămînile următoare să 
fie depuse eforturi pe cit de mari, pe 
atit de constante, astfel incit pe
rioada optimă de lucru să poată fi 
folosită integral.

Mihai IORDANESCU

ric „Maramureșul", al Casei de 
cultură a sindicatelor din Baia 
Mare, întreprinde un lung tur
neu artistic în mai multe țări 
din America Latină, printre 
care Mexic, Venezuela, Argen
tina, Costa Rica.. Ambasadorii 
cîntecului și dansului româ
nesc au pregătit un spectacol 
de piese reprezentative din 
toate zonele folclorice ale țării 
intitulat „Flori din România". 
(Gheorghe Susa). • V RANCE A. 

I Teatrul popular din Focșani a

susținut recent cel de-al XX-lea 
spectacol in cadrul programu
lui de manifestări prevăzute 
pentru acest an. Spectacolul a 
avut loc pe scena Casei de cul
tură din Odobești cu piesa 
„Singele" de Horia Lovinescu. 
Casa de cultură a municipiului 
Focșani a organizat în întreprin
deri din oraș dezbateri cu te
mele „Legile țării — legile 
noastre" și „Să trăim și să 
muncim în chip comunist". în 
comuna Paltin s-a inaugurat un

nou cămin cultural. (Dan Dră- 
gulescu). o ALBA. în orașul 
Blaj se desfășoară manifestările 
cultural-educative din progra
mul celei de-a 3-a ediții a festi
valului ..Zilele culturii blăjene". 
(Ștefan Dinică). • VASLUI. La 
Bîrlad, comitetul municipal 
U.T.C. și comitetul municipal 
de cultură și educație socialis
tă au organizat un ciclu de 
dezbateri cu tineretul din în
treprinderi, instituții și școli, 
pe tema „Patria și patriotismul 
— substanță vie a existenței 
noastre". Prima acțiune a avut 
loc la Teatrul „Victor Ion 
Popa". Dialogul tinerilor cu 
activiști de partid și de stat, cu

oameni de cultură și artă a 
fost completat cu recitalul de 
poezie patriotică și revoluționa
ră „Sîntem fiii acestui pămint", 
cu proiecția filmului „Bîrlad 
— vatră de istorie" și alte ma
nifestări cultural-artistice. (Cră
ciun Lălu-ci). • ARGEȘ. Casa 
de cultură din Curtea de Argeș 
a găzduit simpozionul „Legile 
țării, legile noastre". în grădina 
publică din Cîmpulung a avut 
Ioc spectacolul „Românie, min- 
dră țară", susținut de formații 
artistice locale fruntașe. în sala 
„Metopa" din. Pitești sînt ex
puse lucrări semnate de picto
rul Ion Vlad. (Gheorghe Cîrstea).

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor 
interesați că pot contracta asi
gurarea de accidente — la ale
gere — intr-una din cele 4 va
riante. • Asigurarea de acciden
te cu sume asigurate fixe, tota
le, de 15 000 de lei, la care pri
mele de plată pe o durată de 3 
luni sau de 6 luni sint, de regu
lă. de 12 lei sau de 15 lei, in 
funcție de profesia persoanei 
care se asigură și de felul în
treprinderii in care lucrează. • 
Asigurarea de accidente cu sume 
asigurate convenite, la care pri
mele de plată sint, in funcție de 
aceleași criterii, de regulă, intre 
1,60 lei și 4 lei pe an. pentru fie
care 1 000 de lei sumă asigurată 
și se pot achita și in rate. • Asi
gurarea familială de accidente, 
care cuprinde soții, precum și 
copiii, indiferent de numărul lor, 
în vîrst.ă de la 5 ani la 16 ani, 
Ja sume asigurate totale de 
15 000 de lei pentru fiecare per
soană. Prima de plată, pe o du
rată de 3 luni, este de 25 lei, 
pentru toate persoanele cuprinse 
in asigurare. Toate aceste asigu
rări de accidente oferă și avan
tajul cuprinderii în asigurare și 
a bunurilor casnice si gospodă
rești. pentru o sumă asigurată 
de 5 000 de lei de fiecare poliță, 
fără vreo plată de primă supli
mentară. • Asigurarea de acci
dente „Turist", la care prima de 
plată este de 15 lei pe o perioa
dă de 1 lună, acoperă, pentru 
sume asigurate totale de pînă la 
40 000 de lei, cazurile de acci
dente ale asiguratului, iar pen
tru o sumă de 20 000 de lei, pa
gubele la bunurile casnice și 
gospodărești ale acestuia.

La toate felurile de asigurări 
de accidente. în cazurile de in
validitate permanentă parțială, 
suma cuvenită în raport cu gra
dul de invaliditate stabilit se 
plătește majorată cu 25 la sută.

Pentru încheierea asigurărilor, 
cei interesați se pot adresa res
ponsabililor cu asigurările din 
organizațiile socialiste, agenților 
și inspectorilor de asigurare, 
cooperativelor de credit, coope
rativelor de consum sau. direct, 
oricărei unități ADAS.

J



SClNTEIA - Simbâtâ 14 mai 1977 PAGINA 5

INTERVIUL TOVARĂȘULUI INTERVIUL TOVARĂȘULUI Plecarea
din Cairo

NICOLAE CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)
întărirea ireversibilității pro
cesului de destindere.

Cum apreciați, tovarășe secre
tar general, perspectivele întări
rii principiilor coexistentei paș
nice în Europa si în lume ?

RĂSPUNS: După cum este cunos
cut, în viata internațională s-au pro
dus — și continuă să se accentueze
— schimbări fundamentale în rapor
tul de forte, se afirmă tot mai pu
ternic voința popoarelor de a pune 
capăt politicii imperialiste, colonialis
te. de a-si asigura o dezvoltare nouă, 
bazată pe egalitate, respect al inde
pendentei și suveranității, neamestec 
în treburile interne. Tocmai ca rezul
tat al acestor schimbări, al intensifi
cării luptei popoarelor pentru o po
litică nouă, s-au obtinut și unele re
zultate pe calea destinderii si colabo
rării. Rezultatele Conferinței de la 
Helsinki pentru securitate europeană 
se înscriu în schimbările care au avut 
loc. in tendința generală spre destin- 
lere și colaborare internațională.

Noi acordăm o atenție deosebită 
pregătirii reuniunii de la Belgrad, aș- 
teptînd ca această reuniune să a- 
dopte măsuri concrete în direcția în
făptuirii documentelor de la Helsinki
— care constituie un tot unitar — 
și. îndeosebi, să deschidă perspectiva 
trecerii la dezangajarea militară, la 
reducerea cheltuielilor și efectivelor 
militare pe continent, la măsuri con
crete în direcția dezarmării, deoarece 
fără dezangajare militară nu se poate 
vorbi de o reală securitate în Europa.

Apreciem că există perspective, atît 
în Europa, cît și în întreaga lume, de 
a se accentua cursul destinderii, 
cu condiția intensificării luptei forțe
lor progresiste și antiimperialiste. a 
tuturor popoarelor — care au rolul 
determinant în asigurarea unei păci 
trainice — spre a impune trecerea la 
realizarea dezarmării și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare, la reali
zarea unor relații noi între toate sta
tele. fără deosebire de orînduire so
cială.

ÎNTREBARE : Acordul polo
no—român de lungă durată pe 
anii 1976—1980 prevede o crește
re de 2,5 ori a schimburilor re
ciproce. a căror valoare va atin
ge 2.8 miliarde ruble.

Cum apreciați. tovarășe secre
tar general, realizarea acestor 
planuri și ce posibilități vedeți 
în ce privește dezvoltarea în 
continuare a colaborării econo
mice și tehnico-stiințifice intre 
tarile noastre. în condițiile inte
grării economice, care se adin- 
cește. a țărilor membre C.A.E.R.?

RĂSPUNS : Așa cum am mai men
ționat. noi dăm o înaltă apreciere 
dezvoltării relațiilor economice si de 
colaborare tehnico-știintifică dintre 
România și Polonia. într-adevăr. a- 
cordul de lungă durată prevede să se 
ajungă la un volum al schimburilor 
economice de aproape 3 miliarde ru
ble în cincinalul actual. Pe baza rea
lizărilor din 1976 și a prevederilor 
din acest an, apar posibilități ca aces
te prevederi să fie înfăptuite cu suc
ces si chiar depășite. în această pri
vință. o importantă deosebită vor a- 
vea acordurile și înțelegerile de co
operare în producție în domeniul 
construcțiilor de mașini. în domeniul 
minier, petrolier, precum și în dome
niile chimiei și metalurgiei.

Pe baza acestor acorduri de cola
borare în producție se vor putea rea
liza o serie de produse de înaltă teh
nicitate, precum și extinderea produc
ției unor materiale importante pentru 
ambele țări — ceea ce. fără îndoială, 
va exercita o influentă pozitivă asu
pra dezvoltării ambelor noastre eco
nomii. în același timp, extinderea co
laborării. inclusiv a cooperării în pro
ducție dintre țările noastre, va crea, 
fără îndoială, posibilitatea participării

în condiții 
Poloniei la 
socialiste din cadrul C.A.E.R. Aceasta 
va permite realizarea prevederilor 
Programului complex de dezvoltarea 
cooperării între țările socialiste din 
cadrul C.A.E.R.. care să ducă la dez
voltarea economiei naționale a fiecă
rui popor, la realizarea unei mai mari 
apropieri între economiile noastre, 
creșterea, pe această bază, a forței 
conomice a fiecărei țări socialiste, 
ridicarea nivelului de trai material 
spiritual al fiecărui popor. România 
consideră că realizarea acestor obiec
tive va duce la creșterea forței socia
lismului. a influentei sale în lume. în 
același timp, se vor crea condiții 
pentru extinderea relațiilor de colabo
rare și cu celelalte țări socialiste, cu 
alte state ale lumii, pentru participa
rea activă la diviziunea internaționa
lă a muncii, la realizarea unor schim
buri economice pe plan mondial, ba
zate pe egalitate și avantaj reciproc 
și. mai cu seamă, va spori posibilita
tea de a întări relațiile cu țările în 
curs de dezvoltare, de a contribui mai 
activ la realizarea noii ordini econo
mice internaționale.

ÎNTREBARE : Poporul polonei 
a primit cu profundă compasiu
ne știrea despre cutremurul de 
pămint din România. In timpul 
acestor evenimente tragice am 
fost la București si am trăit di
rect acest cataclism. Știu, din 
propriile observații, de cită tărie 
și sacrificii eroice au dat dovadă 
românii în acele zile grele. A- 
ceastă atitudine a fost înalt a- 
preciată de poporul nostru, care 
și-a exprimat solidaritatea cu 
România, atît prin ajutorul acor
dat. normal în astfel de cazuri, 
cit și prin grăbirea livrărilor de 
utilaje productive, comandate de 
întreprinderile române. în mo
mentul de fată, poporul român 

.elimină rapid efectele distrugeri
lor.

Ce probleme soluționează 
partidul si guvernul pentru a a- 
sigura. in aceste condiții. înfăp
tuirea deplină a sarcinilor actua
lului cincinal 1

RĂSPUNS : Intr-adevăr, cutremu
rul catastrofal din 4 martie a produs 
pagube însemnate : este vorba în pri
mul rînd de pierderi în oameni, cît 
și de mari pierderi pricinuite econo
miei naționale, locuințelor, altor in
stituții social-culturale. As dori, și 
cu acest prilej, să exprim mulțumi
rile noastre, ale poporului român, 
pentru solidaritatea si ajutorul ma
terial acordat de guvernul si poporul 
polonez. Apreciem aceasta ca 6 ex
presie a relațiilor buhe, de prietenie, 
și colaborare dintre popoarele noas
tre.

Preocupările partidului și guvernu
lui român, ale întregului popor au 
fost îndreptate. în primul rînd. spre 
asigurarea unor condiții cît mai bune 
de viată celor care au avut de suferit. 
Pot spune că am realizat aceasta din 
primele momente. Totodată, am tre
cut la refacerea locuințelor si a insti
tuțiilor social-culturale. Pe baza mă
surilor pe care le-am adoptat, se vor 
construi suplimentar. încă în acest 
an. un important număr de locuințe, 
ceea ce va asigura recuperarea com
pletă a pagubelor pricinuite de cu
tremur.

Ne-am concentrat atenția spre re
punerea în funcțiune a tuturor între
prinderilor care au avut de suferit, 
spre asigurarea tuturor condițiilor 
necesare desfășurării normale a acti
vității economice în aceste unități. 
Pot spune că și în acest domeniu ac
tivitatea depusă de oamenii muncii, 
sub conducerea partidului, a dus la 
realizarea obiectivelor pe care 
le-am propus. Desigur, au fost 
cesare eforturi mari. Rezultatul 
însă acela că pe primele patru 
planul de producție industrială a 
realizat și chiar depășit. Avem toate 
condițiile pentru a realiza planul pe

mai bune a României si 
cooperarea cu celelalte țări

la 
e- 
la 
si

ni 
ne- 
este 
luni 
fost

acest an și. desigur, pentru a înde
plini cu succes prevederile pe între
gul cincinal.

Așa cum am mai menționat în alte 
împrejurări, pagubele suferite la cu
tremur nu vor afecta nici programul 
de dezvoltare economico-socială, nici 
prevederile privind ridicarea nivelu
lui de trai al întregului nostru 
De altfel, cu cîteva zile în 
Comitetul Politic Executiv al 
tetului Central al partidului a 
tat programul concret privitor la 
creșterea retribuției și a nivelului 
general de viată al oamenilor mun
cii în acest cincinal. Pe baza dezvol
tării generale a economiei, am găsit 
resurse pentru a asigura o creștere 
superioară a veniturilor ; fată de 1975, 
retribuția reală va crește pînă în 1980 
cu circa 30 la sută, în loc de circa 
20 la sută cît fusese prevăzut initial. 
Avem asigurate toate condițiile pen
tru a realiza aceste prevederi. De 
altfel, acordarea acestor majorări va 
începe — eșalonîndu-se apoi, desi
gur, treptat — de la 1

ÎNTREBARE: 
cretar general al 
munist Român, poporul nostru 
vă va găzdui în Polonia ca re
prezentant al Republicii Socia
liste România, care muncește cu 
devotament, construiește socia
lismul si își aduce contribuția la 
lupta pentru colaborare interna
țională. Vizita dumneavoastră va 
contribui cu siguranță la dez
voltarea în continuare a rela
țiilor polono-române ; cu toate 
că nu este în obicei a anticipa 
discuțiile care se vor desfășura, 
n-ați dori să transmiteți citito
rilor noștri poziția dumneavoas
tră în ce privește conținutul 
domeniul discuțiilor pe care 
veți purta in tara noastră ?

RĂSPUNS : Sînt bucuros că. răs- 
punzînd invitației tovarășului Gierek, 
a conducerii partidului și statului, voi 
avea prilejul să realizez vizita ofi
cială de prietenie în Polonia.

Am mai fost în Polonia și doresc 
să exprim satisfacția mea că voi avea 
din nou prilejul să cunosc munca și 
realizările poporului polonez prieten 
în edificarea societății socialiste. 
Fără îndoială, vizita si convorbirile 
pe care le voi avea cu tovarășul 
Gierek. cu alti tovarăși din condu
cerea partidului si statului vor con
tribui la identificarea de noi posibi
lități pentru extinderea în continuare 
a colaborării dintre partidele si po
poarele noastre.

Este, desigur, greu să anticipez ce 
vom discuta, tinînd seama că pro
gramul discuțiilor îl vom Stabili frft- 
pfeună : dar. fără îndoială, vom face 
un schimb de păreri cu privire la 
mersul construcției socialiste in țările 
noastre, la activitatea pe care o de
pun partidele noastre în conducerea 
societății în cele două țări, precum și 
la extinderea relațiilor de colaborare 
între partidele și tarile noastre în 
toate domeniile. Așa cum am mențio
nat. în momentul de fată aceste re
lații sînt bune și. fără îndoială, îm
preună cu tovarășul Gierek. cu cei
lalți tovarăși, vom crea condițiile 
pentru extinderea lor în viitor.

Este de înțeles că un loc impor
tant în discuțiile noastre îl vor ocu
pa problemele securității în Europa, 
problemele vieții internaționale, care 
sînt destul de complexe. In acest 
context vom discuta necesitatea unei 
conlucrări mai strînse pe plan in
ternational pentru creșterea contribu
ției popoarelor noastre la întărirea 
unității țărilor socialiste, a mișcării 
revoluționare progresiste, antiimpe
rialiste. la realizarea unei politici de 
pace și colaborare In Europa și în 
întreaga lume.

în încheiere doresc să urez po
porului prieten polonez succese tot 
mai mari în realizarea programului 
de construcție socialistă, bunăstare, 
prosperitate.

popor. 
urmă, 
Comi- 
adop-

iulie acest an.
Tovarășe se- 

Partidului Co-

Si 
le

(Urmare din pag. I)

EDWARD GIEREK (Urmare din pag. I)

Adunări festive consacrate celei de-a 32 a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 

de sub dominația fascistă

TIRNAVENI

Exploatarea

La clubul întreprinderii mecanice 
„Muscel" din Cimpulung, localitate 
Înfrățită cu orașul cehoslovac Zvolen, 
și la căminul cultural din comuna 
Ion Roată, județul Ialomița, au avut 
loc, vineri, adunări festive consacrate 
celei de-a 32-a aniversări a eliberă
rii Cehoslovaciei de sub dominația 
fascistă.

Au participat reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, 
numeroși muncitori și țărani coope
ratori.

Au luat parte membri ai Ambasa
dei R. S. Cehoslovace la București.

Luînd cuvinitul. Gheorghe Stoica, 
secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii mecanice „Muscel", și 
Gheorghe Colteanu. secretarul comi
tetului comunal de partid, primarul 
comunei Ion Roată, au vorbit despre 
semnificația evenimentului aniver
sat în viata poporului cehoslovac, 
despre succesele obținute de el pe 
drumul construirii socialismului, suc
cese de care poporul român se bucură 
sincer. Cei doi vorbitori au subliniat 
relațiile tradiționale de prietenie sta
tornicite între Partidul Comunist 
Român șî Partidul Comunist din 
Cehoslovacia. între cele două tari și 
popoare, relații la dezvoltarea cărora 
o contribuție hotărîtoare o au întîl- 
nirile și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak.

în cuvîntul lor, Miloslav Jandik, 
consilier al Ambasadei R. S. Ceho
slovace. și Josef Gumulka, atașat mi
litar și aero al Cehoslovaciei la 
București, au evocat luptele comune 
purtate umăr la umăr de ostașii so
vietici, români, cehi și slovaci pentru 
eliberarea Cehoslovaciei, au relevat 
spiritul de sacrificiu și vitejia arma
tei române. Vorbitorii au relevat 
realizările poporului cehoslovac pe

linia transformării tării într-un stat 
socialist și au exprimat, totodată, 
admirația pentru succesele obținute 
de oamenii muncii din România, sub 
conducerea P.C.R., în opera de edifi
care a noii societăți. Ei au subliniat 
legăturile de prietenie și colaborare 
multilaterală existente între partidele 
comuniste și popoarele celor două 
țări, rolul deosebit al întîlnirilor la 
cel mai înalt nivel pentru adincirea 
continuă a acestora.

în încheierea adunărilor festive au 
fost prezentate programe cultural- 
artistice susținute de formații de ar
tiști amatori.

în această perioadă, 
în care pe șantierele 
de construcții se soli
cită mari cantități de 
sticlă, colectivul în
treprinderii de gea
muri din Tîrnăveni 
și-a mobilizat efortu
rile pentru a valorifi
ca Ia maximum re
zervele interne, pen
tru a exploata la pa
rametrii cei mai înalți 
capacitățile de pro
ducție. Angajamen
tul suplimentar asu-

(Agerpres)

• VESTIGII ARHITEC
TURALE. în Cehia s-au păs
trat peste 30 000 de monumente 
vechi. Printre acestea figurează 
2 200 cetăti întărite, castele și 
palate, din care 130 sînt deschise 
publicului spre vizitare. De ase
menea. turiștii pot vizita. în 
Cehia șl Moravia, trei muzee 
ale arhitecturii populare. Cele 
mai numeroase vestigii arhi
tecturale oferă Praga. Pe o su
prafață de 810 ha. capitala 
Cehoslovaciei conservă circa 
2 000 de monumente, din care 
o deosebită valoare 
însuși centrul istoric 
«ului.

• CARTEA Șl
LAJELE. In 1974> !n

prezintă 
al ora-

DECA-
bibliote-

însoțiți de președintele Anwar El 
Sadat si doamna Gihane Sadat, sa 
îndreaptă spre aeroport în automobi
le escortate de motociclisti.

Pe traseul străbătut, numeroși ce
tățeni aplaudă îndelung pe cei doi 
șefi de stat, exprimîndu-și astfel sa
tisfacția față de caracterul rodnic al 
dialogului româno-egiptean.

Aeroportul Internațional din Cairo 
este împodobit sărbătorește cu dra
pelele de stat ale celor două țări.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau 
rămas bun de la personalitățile e- 
giptene venite să îi conducă: Husnl 
Mubarak, vicepreședinte al Republi
cii Arabe Egipt, Mamdouh Salem, 
prim-ministru, Ismail Fahml, vice- 
premier, ministru al afacerilor exter
ne. general Abdelganni El Gamassi, 
vicepremier și ministru de război și 
al producției militare. Hafez Ghanem, 
vicepremier, șeful misiunii de onoara 
constituite cu prilejul vizitei. Hassan 
Kamel, șeful cabinetului președin
telui.

Solii poporului român își iau. da 
asemenea, rămas bun de la șefii 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Cairo, de la membrii ambasadei 
noastre în Egipt.

Sînt prezenți Petru Burlacu. am
basadorul României la Cairo, șl 
Hassan Dawood, ambasadorul Egiptu
lui la București.

Cei doi șefi de stat trec în revistă 
garda de onoare, îndreptîndu-se apoi 
spre scara avionului.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
tovarășa Elena Ceaușescu își iau un 
călduros rămas bun de la președin
tele Mohammed Anwar El Sadat și 
doamna Gihane Sadat. Președinții 
Nicolae Ceaușescu și Anwar El Sadat 
își string mîinile cordial, se îmbră
țișează cu căldură, exprimindu-și 
încă o dată satisfacția pentru rezul
tatele deosebit de rodnice ale vizitei.' 
La rîndul lor, tovarășa Elena 
Ceaușescu șl doamna Gihane Sadat 
își string cordial mîinile, se Îmbră
țișează.

Răsună salve de artilerie.
Ora 12. Aeronava prezidențială 

decolează, indreptindu-ie spre patriei

RĂSPUNS : Am spus la Helsinki 
că Actul final al conferinței este o 
mare Cartă a păcii în Europa. El 
constituie în fond o bună si unică 
platformă pentru edificarea securită
ții. a unei păci trainice, a colaborării 
și prieteniei pe continentul nostru. 
Totul constă în aceea ca principiile 
și hotărîrile pe care Ie cuprinde să 
fie consecvent realizate. Polonia, la 
fel ca și toate țările socialiste, ur
mărește transpunerea lor integrală în 
viață. Din acest punct de vedere 
servăm, de asemenea, dovezi de 
năvointă și din partea multor 
verne ale statelor occidentale.

își continuă însă activitatea. în 
timul timp chiar intensificată, 
tele care se opun acestui 
Această activitate este în contradic
ție cu litera și spiritul Actului final. 
Acest document nu poate fi consi
derat drept pretext pentru a impune 
altor țări punctul propriu de vedere, 
pentru amestec în treburile lor inter
ne, pentru organizarea unor campanii 
de propagandă împotriva lor. Nu aces
ta este sensul lui. El a fost adoptat în 
interesul tuturor statelor semnatare, 
care trebuie să conlucreze la reali
zarea lui pentru a împlini speran
țele legate de el. El trebuie să ser
vească cauzei apropierii dintre state 
și popoare, așezării relațiilor lor pe 
baza principiilor neamestecului în 
treburile interne, egalității în drep
turi și avantajului reciproc, pe plat
forma 
largi și

După 
trebuie

greș al P.M.U.P. prevede noi și în
semnate progrese în toate aceste do
menii. Partidul nostru a trasat ca 
sarcină primordială realizarea unei 
calități superioare a muncii și îm
bunătățirea condițiilor de trai ale 
poporului.

Realizăm principiile politicii soci
ale adoptate 
cu ziua de 1 
lariul minim, 
jorat o mare ___  __ ___  __
pensii. Am trecut la elaborarea unui 
sistem general de pensii pentru a- 
gricultori. Se desfășoară traducerea 
în viață a reformei învătămîntului 
— în curînd învățămîntul mediu va 
fi obligatoriu pentru întregul tineret 
al tării noastre.

Sîntem. desigur, confruntați cu pro
bleme grele pe care trebuie să la 
rezolvăm. Condițiile atmosferice ne
favorabile din ultimii ani au avut o 
influentă negativă asupra rezultate
lor din agricultură. De asemenea, 
criza din lumea capitalistă a provo
cat o înrăutățire a conjuncturii în 
comerțul exterior. Cu toate acestea 
însă, datorită eforturilor clasei mun
citoare. ale agricultorilor și intelec
tualității. îndeplinim cu succes sar
cinile. Aceasta mai ales în industrie. 
De asemenea, datorită măsurilor în
treprinse de partid, se îmbunătățește 
treptat și situația din agricultură.

în ultimul timp punem un accent 
deosebit pe accelerarea dezvoltării 
acelor ramuri ale economiei națio
nale care influențează direct nivelul 
de trai 
cultură, 
mărfuri 
tiile de 
căreia îi acordăm cea mai mare im
portantă este calitatea produselor 
realizate și, în general, calitatea 
muncii în toate domeniile vieții, cît 
si eficienta economică. Am perfec
ționat sistemul de organizare și con
ducere. dezvoltăm autoconducerea 
muncitorească și alte forme ale de
mocrației socialiste.

Recent, cea de-a Vil-a Plenară a 
Comitetului Central al P.M.U.P. a 
adoptat o rezoluție cu privire la dez
voltarea în continuare și la perfec
ționarea muncii ideologico-educative. 
Considerăm că una din cele mai im
portante sarcini este formarea con
vingerilor și atitudinii membrilor so
cietății în spiritul idealurilor patrio
tice și internaționaliste. în spiritul 
prieteniei cu marele popor sovietic 
și cu celelalte popoare frățești din 
țările socialiste, al solidarității cu 
toate forțele progresului și păcii din 
lume. întregul nostru partid acordă 
o mare atenție afirmării principiilor 
socialismului în relațiile dintre 
meni.

împreună cu P.C.U.S. și cu tara so
vietelor, împreună cu partidele 
popoarele din celelalte state socia
liste, ca și cu toate forțelesoclalis- 

im.W-bători 
îh acest an cea de-a 60-a ’ aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie. Realizările ei epocale și 
ideile ei invincibile constituie o de
osebit de bogată sursă de inspirație 
în munca ideologică și educativă.

în ultimul timp s-a intensificat ac
tivitatea diversionistă desfășurată de 
centrele occidentale anticomuniste și 
ostile destinderii. îndreptată împotri
va țărilor socialiste, inclusiv împo
triva Poloniei. Cu toate că această 
activitate are un ecou redus, ea tre
buie combătută. Explicăm societății 
noastre 
tivităti. 
cinos.

Sursa . _............
tatea patriotică a poporului. în mun
ca pentru dezvoltarea patriei socia
liste. De aceea, considerăm că sarci
na principală a partidului este con
solidarea acestei unități. adincirea 
convingerii poporului privind juste
țea căii edificării socialismului, a 
periorității socialismului 
pitalism.

ÎNTREBARE: Ce
-ar trebui întreprins 
re de statele europene 
transpunerea în viață a preve
derilor fundamentale ale docu
mentelor Conferinței de la Hel
sinki, pentru realizarea în fapt 
a securității, colaborării și întă
ririi încrederii pe continentul 
nostru ?

largi, în domeniul culturii, științei și 
învătămîntului, sportului și turismu
lui etc. Ne exprimăm satisfacția față 
de această dezvoltare și dorim să pă
șim în continuare pe această cale.

Acordăm o deosebită importanță 
dezvoltării rapide a colaborării eco
nomice și tehnico-știintifice. Aceasta 
este favorabilă ambelor țări, contri
buie la dezvoltarea lor dinamică. Po
tențialul economic mereu crescînd al 
Poloniei, ca și cel al României — așa 
după cum am constatat împreună cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul întîlnirii noastre din octombrie 
— creează noi posibilități și noi ne
cesități de extindere a acestei cola
borări. La aceasta contribuie, de a- 
semenea, realizarea și îmbogățirea pe 
mai departe a Programului complex 
de integrare economică socialistă în 
cadrul C.A.E.R.

Constatăm cu satisfacție faptul că 
schimburile de mărfuri între țările 
noastre cresc foarte rapid, iar planu
rile din acest domeniu sînt conside
rabil depășite. în același timp, se 
modifică și structura schimburilor. 
Mașinile și utilajele constituie deja 
peste jumătate din valoarea globală 
a schimburilor de ambele părți. Ac
tualul acord pe cinci ani intensifică 
si mai mult schimburile noastre, iar 
practica dezvăluie an de an noi po
sibilități. Sînt convins că creșterea 
de 2,5 ori față de anii 1971—1975 a 
schimburilor, stabilită pentru actua
lul cincinal, va fi realizată și. poate, 
chiar depășită. Se dezvoltă bine co
laborarea in domeniul industriei con
structoare de mașini, în ramurile 
producătoare de mașini-unelte, ma
șini pentru construcții, nave și echi
pament naval. în industria electroni
că. Același lucru se poate spune și 
despre metalurgia și siderurgia me
talelor neferoase, despre industria 
constructoare de mașini și instalații 
pentru siderurgie, despre industria 
chimică, agroalimentară. minieră și 
petrolieră. Este important ca în toate 
aceste domenii, ca de altfel și în ce
lelalte. să se lărgească specializarea 
si cooperarea, să introducem cu mai 
mult curai noile forme de colaborare. 
Aceasta se referă și la colaborarea 
tehnico-știintifică. Creșterea cantita
tivă rapidă a schimburilor impune, 
de asemenea, necesitatea să accele
răm rezolvarea problemelor compli
cate ale transportului, 
acestor probleme, după 
la Sinaia, au fost deja 
către prim-ministrii 
țări, tovarășul Piotr Jaroszewicz și 
tovarășul Manea Măneșcu. Sînt con
vins că în timpul vizitei vom putea 
să lărgim și. totodată, să precizăm 
programul de colaborare pentru cin
cinalul curent, ca și pentru anii ur
mători.

ÎNTREBARE : poporul român .
urmărește cu interes și simpa- mului și democrației.^voi 
tie eforturile creatoare ale po- “ 1 ~ “
porului polonez prieten pentru 
edificarea societății socialiste. 
Vă rugăm să ne vorbiți despre 
preocupările actuale ale Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez 
pe linia traducerii in viață a 
hotărîrilor adoptate de Congre
sul al Vll-lea al P.M.U.P.

RĂSPUNS : La Congresul al VII- 
lea al P.M.U.P., partidul nostru a 
stabilit sarcina construirii societății 
socialiste dezvoltate. Congresul a a- 
preciat că drumul cel mai bun care 
duce spre înfăptuirea acestei sarcini 
este continuarea strategiei economice 
si sociale adoptate la începutul ani
lor ’70. Esența acestei strategii con
stă în îmbinarea dinamismului eco
nomic ridicat cu îmbunătățirea siste
matică a condițiilor de trai ale oa
menilor muncii și ale familiilor lor. 
Această strategie a fost din plin con
firmată în practica cincinalului 1971— 
1975 și s-a soldat pentru poporul 
nostru cu mati realizări. Potențialul 
economic al Poloniei a crescut și 
s-a modernizat. A sporit considerabil 
producția agrară, s-a extins comer
țul exterior. Venitul national a cres
cut cu peste 60 la sută. Pe această 
bază a avut loc o creștere conside
rabilă a salariilor reale și a cheltu
ielilor pentru serviciile sociale, s-a 
mărit volumul construcțiilor de locu
ințe, s-au dezvoltat știința și cultura.

Programul celui de-al Vll-lea Con-

de congres — începînd 
mai a fost majorat sa
de asemenea, s-au ma- 
parte din categoriile de

al oamenilor, adică pe agri- 
industria producătoare de 
de larg consum, construc- 

locuinte. Una din problemele

intensivă a
de producție

pentru lunilemat 
anterioare a fost sub
stantial depășit, cre- 
îndu-se posibilitatea 
livrării zilnice a pes
te 30 000 mp geam 
tras bază și 4 000 mp 
geamuri laminate. La 
secția geam laminat, 
planul de producție 
este depășit lună de 
lună, datorită exploa
tării intensive a utila
jelor. Calitatea lucră
rilor de întreținere

cile din S.U.A. se găseau 387 
milioane 565 mii de cărți, iar 
în alte 39 de state, din cele 
98 incluse pentru 
în

comparație 
anuar statistic al 

U.N.E.S.C.O.. fondul biblioteci
lor nu ajungea la 100 de mii 
de titluri. Numărul cărților edi
tate în lume în 1974 s-a dublat, 
în comparație cu anul 1965, a- 
jungînd la 571 mii, dar crește
rea este departe de a fi uni
formă în toate zonele. Rămînînd 
aproape neschimbat în țările 
Asiei și Americii Latine, numă
rul cărților editate a crescut de 
două ori în Africa. Totuși, chiar 
în aceste condiții, la o 
locuitori africani revin 
mult de 28 de cărți. în 
în Europa indicele este

ultimul

mie de 
nu mai 
timp ce 
de 587.

ob- 
bu- 
gu-
ul- 

for- 
curs.

Majoritatea 
întîlnirea de 
discutate de 
celor două

oa-

si

care sînt scopurile acestei ac- 
denuntăm caracterul ei min-

forței noastre constă în uni-

fată de
su- 
ca-

căcredeți 
în continua- 

pentru

dezvoltării unei colaborări 
întăririi încrederii reciproce, 
părerea noastră, tocmai așa 
înțelese obiectivul și telul 

principal ale apropiatei reuniuni 
la Belgrad, de la care așteptăm 
contribuție constructivă în opera 
consolidare a destinderii.

în documentele Consfătuirii 
anul trecut a Comitetului Politic 
Consultativ al statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia am trasat în 
comun programul luptei pe mai de
parte pentru întărirea securității, 
păcii și colaborării, in Europa. O im
portantă decisivă pentru realizarea 
acestui program are politica con
secventă și coordonată a țărilor so
cialiste. La reuniunea de la Bucu
rești am avansat, de asemenea, o ini
țiativă deosebit de importantă pri
vind acordul prin care statele să re
nunțe a folosi primele arma nu
cleară. Multe și importante initiative 
pe arena internațională a luat Uniu
nea Sovietică. în conformitate cu 
Programul de pace al P.C.U.S.. ele 
continuînd a fi pe deplin actuale.

Sînt întru totul de acord cu tovară
șul Leonid Brejnev că în etapa ac
tuală a luptei pentru adincirea des
tinderii problema de cea mai mare 
importantă este să se ajungă la frî- 
narea cursei înarmărilor si dezar
marea treptată. Progresul continuu 
al de^ținderți politice este strict le
gat de destinderea militară. Amîn- 
două aceste procese trebuie să se 
desfășoare paralel. Din păcate, pînă 
in prezent propunerile țărilor socia
liste privitoare la dezarmare sînt res
pinse de statele N.A.T.O, Cred, to
tuși, că va învinge realismul și ra
țiunea.

ÎNTREBARE : Ce mesaj ați 
dori să adresați, în încheiere, 
poporului român ?

RĂSPUNS : Mai întîi de toate, aș 
dori să salut din inimă, prietenește 
poporul român cu prilejul centena
rului existenței sale ca stat indepen
dent. După cum am spus, avem sen
timente de înaltă apreciere și sim
patie față de mărețele realizări ale 
României socialiste, care a devenit o 
tară dinamică și modernă, care pri
vește temerar spre viitor. Cu profun
dă admirație urmărim munca ener
gică și plină de abnegație a popu
lației României pentru înlăturarea 
consecințelor tragicului cutremur. 
Sîntem din toată inima alături de 
dumneavoastră. Sînt convins că oa
menii muncii din tara dumneavoas
tră, realizînd sarcinile trasate de 
Partidul Comunist Român, vor asi
gura dezvoltarea multilaterală con
tinuă a patriei lor.

Transmit poporului frate român, 
tuturor cetățenilor tării dumnea
voastră, urarea de succese pe calea 
edificării socialismului. Vă doresc 
multă fericire și prosperitate.

de 
o 

de

de

I

Cronica zilei
Vineri, tovarășul Gheorghe Pană, 

președintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primit delegația Comite
tului Executiv al Federației Olandeza 
a Sindicatelor, condusă de J. M. W.' 
Van Greunsven. secretar al federa
ției, care face o vizită în România,

★
Tovarășul Marii Ivanov, prim-ad4 

junct al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Bulgaria, a făcut o 
vizită de lucru în România.

Oaspetele bulgar a fost primit da 
ministrul afacerilor externe. Georga 
Macovescu. și a avut convorbiri cor
diale, prietenești, cu Constantin Oan- 
cea, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, privind dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de prietenie st 
colaborare dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bul
garia, precum și asupra unor 
bleme internaționale de interes 
mun.

La încheierea vizitei, primul 
junct al ministrului afacerilor 
terne bulgar a fost primit la C.C. al 
P.C.R. de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La primiri și convorbiri a parti
cipat Petăr Danailov. ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

★

pro- 
i co*

ad- 
ex«

Președintele Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România 
a primit o telegramă de mulțumire 
din partea președintelui Adunării de 
Stat a R. P. Ungare, Apro Antal, 
pentru felicitările ce i-au fost adre
sate cu prilejul celei de-a 32-a ani
versări a eliberării Ungariei de sub 
jugul fascist.

capacităților

asigură prelungirea 
ciclului de funcționa
re a mașinii cu 3—4 
zile, ceea ce duce la 
sporirea producției ne 
aceeași capacitate. În 
aceste condiții, față 
de media cotidiană de 
4 200 mp, realizată 
anterior, s-a ajuns la 
obținerea a 4 600 mp 
geam laminat, orna
ment și armat, pro
duse deosebit de soli
citate. (Cornel Pogă- 
ceanu).

Ieri in țară : Vremea a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost variabil cu 
Innorări mai accentuate în estul tării. 
Au căzut ploi locale îndeosebi cu ca
racter de aversă însoțite de descărcări 
electrice în jumătatea de sud a Mol
dovei. Dobrogea si Bărăgan și ploi 
izolate în nordul Munteniei, estul Olte
niei și în zona munților Bucegi. Izolat 
în Munții Apuseni s-a semnalat grindi
nă. La ora 14 temperatura aerului era 
cuprinsă între 13 grade la Hîmnicu Să
rat șl Pătîrlagele și 24 de grade la 
sînnicolau Mare, Timișoara. Lugoj, 
Moldova Veche ș! Chișineu Criș. In 
București : Vremea a fost frumoasă și 
s-a încălzit. Cerul a fost variabil. Vîn- 
tul a suflat slab. Temperatura maximă 
a fost de 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15, 
1S și 17 mai. în țară : Vremea va con
tinua să se încălzească mal ales în pri
mele zile. Cerul va fi variabil mai mult 
noros în jumătatea de sud-vest a țării 
și în zonele de munte unde vor cădea 
ploi locale care vor avea și caracter de

aversă însoțite pe alocuri de descărcări 
electrice. In rest averse izolate. Vînt 
potrivit cu intensificări predominînd 
din sectorul vestic. Temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 8 și 16 grade, 
local mai scăzute în depresiuni, iar ma
ximele vor oscila între 18 și 26 de grade, 
local mai ridicate la sfîrșitul interva
lului. In București : Vreme în curs de 
încălzire». Cerul va fi schimbător favo
rabil ploii de scurtă durată.

LOTO
♦

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA LOTO DIN 13 MAI 
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DE PRETUTINDENI
• ANIHILAREA DU

RERII PRIN CONGELA
RE. O metodă de înlăturare a 
unei dureri acute, cum este 
cea provocată de cancer, ori ne
vralgie sau artrită, a fost pusă 
la punct într-un spital din su
dul Angliei. Ea constă în con
gelarea, parțială, a nervului cu 
ajutorul unei minuscule sonde 
analgezice, împiedicîndu-se ast
fel transmiterea spre creier a 
„mesajului durerii". Metoda nu 
distruge celula nervoasă, ci 
doar o mică secțiune, prejudiciu 
care poate fi reparat, deoarece 
celula nervoasă se reface, dar

pe măsura regenerării revine și 
durerea. Medicii spitalului A- 
bingdon. din Oxfordshire îngri
jesc de doi ani de zile mai multi 
pacienți prin această metodă, 
recurgînd la ea pentru îndepăr
tarea unor dureri temporare, 
după unele intervenții chirurgi
cale. Deși metoda congelării nu 
este încă pusă la punct, iniția
torii ei consideră că în viitor, 
pe măsura perfecționării, 
putea înlocui administrarea 
comprimate sau injecții. în 
rerile postoperatorii.

va 
de 

du-

• DIESEL MINIATU
RIZAT. Cu o greutate ds nu

mai 3 kg, noul motor diesel, 
produs în serie de o uzină din 
Lampertheim (R.F.G.), reali
zează recordul de cel mai mic 
diesel fabricat pînă în prezent 
în lume. Datorită miniaturiză
rii sale, noului motor, care ca 
orice 
de a 
rător. 
de a 
combustie pe bază de benzină 
— în toate domeniile rezervate 
’•‘nă nu demult. în exclusivita
te. tradiționalului motor. Ast
fel, el poate asigura funcționa
rea unor betoniere, instalații de 
pompare, grupuri electrogene, 
ascensoare, frigidere etc.

diesel prezintă calitatea 
nu polua mediul înconju- 
i se deschide perspectiva 
lua locul motoarelor cu

•AEROBUZ. So
cietatea națională Industrială

★
în cadrul schimburilor cultural- 

știintifice între Republica Socialistă 
România si Statele Unite ale Ame
rică. la Timișoara a avut loc. vineri 
la amiază, deschiderea oficială a ex
poziției „Agricultura azi — S.U.A.". 
Au participat Constantin Glăvan, ad
junct al ministrului agriculturii și in
dustriei alimentare, reprezentanți al 
consiliilor 'populare județean și mu
nicipal, oameni de stiintă din insti
tute de cercetare și de lnvătămînt 
superior agricole, specialiști din uni
tăți agricole de stat si cooperatista 
din Cîmpia Banatului. A fost pre
zent ambasadorul S.U.A. la București, 
Harry G. Barnes jr., precum șl 
membri al ambasadei.
I *

Noii ambasadori în tara noastră ai 
Republicii Zair, Nyoka Busu Noengo, 
si Spaniei, Jose Carlos Gonzales- 
Campo Dal-Re. au depus. în cursul 
zilei de vineri, coroane de flori la 
Monumentul eroilor luptei pentru li
bertatea poporului și a patriei, pen
tru socialism.

*
Vineri după-amiază a sosit în CaJ 

pitală sir John Llewllyn, director 
general al Consiliului Britanic, care 
face o vizită în țara noastră la in
vitația Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste.

La sosire, pe aeroportul Otopenl; 
oaspetele a fost întîmpinat de repre
zentanți ai C.C.E.S. și ai Ambasadei 
Marii Britanii la București.

(Agerpres)

aerospatială" din Franța, in co
laborare cu firme vest-germane 
și britanice. își propune să rea
lizeze o familie de avioane de 
transport pe distante scurte și 
mijlocii cu scopul de a servi 
ca adevărate „autobuze" 
riene. Primul tip 
familie ar urma 
120—135 persoane, 
de ordinul a 4 000 
dată, aparatele se 
de proiect, primele zboruri fiind 
prevăzute pentru 1980. Aceste 
tipuri de aeronave, denumite 
„A 200", ar urma să se sub
stituie unui proiect franco-ame- 
rican de aerobuz, la care par
tea americană pare a fi renun
țat, și să 
tipuri de 
S.U.A., 
funcțiune

ae-
din această 

să transporte 
pe o distantă 
km. Deocam- 
află în stare

facă concurentă unor 
aerobuze fabricate în 
care sînt acum in 
pe piața mondială.

• NUI PORNOGRA
FIEI. Tribunalul corecțional 
din Bruxelles a ordonat confis
carea filmului japonez „Impe
riul simțurilor", condamnînd pe 
trei din distribuitori la cinci 
luni închisoare și o amendă de 
20 000 franci belgieni. Acuzarea 
consideră că întreaga peliculă 
este o apologie „a dragostei 
carnale, cu imagini de prost 
gust, care ofensează pudoarea 
spectatorilor". Atitudinea fată 
de această așa-zisă producție 
cinematografică 
nou refuz de a 
de pornografie 
lumea
sub ce formă s-ar manifesta el.

constituie un 
da curs valului 

care inundă 
occidentală, indiferent
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VARȘOVIAVizita președintelui României deschide 
un capitol nou, deosebit de fertil, Consfătuirea secretarilor comitetelor centrale ale partidelor

în cronica relațiilor egipteano-române"
Reflectînd 

care a fost 
de prietenie in Republica Arabă 
Egipt a președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceausescu, presa egipteană de vineri 
aoordă spatii largi principalelor mo
mente ale zilei precedente și, în spe
cial, convorbirilor dintre cei doi șefi

Interesul deosebit cu 
urmărită vizita oficială

ciere politicii externe a României, 
preocupării tării noastre pentru re
glementarea politică a situației din 
Orientul Mijlociu.

Cotidianul „JOURNAL d’EGYPTE" 
publică, la rîndul său. un articol în

să 
păci 

durabile în Orientul Mij-

cial, convorbirilor dintre 
de stat.

„AL AHRAM". „AL 
„AL GOUMHOURIA" si 
tidiane prezintă ample 
mari titluri pe prima pagină, care 
scot în evidentă rezultatele deosebit 
de rodnice ale convorbirilor, atit 
pentru raporturile bilaterale, cit și 
pentru pacea și înțelegerea in 
lume : „Acord total între președinții 
Ceaușescu și Sadat" („AL AHRAM"), 
„Dezvoltarea relațiilor egipteano- 
române în toate domeniile" („LE 
PROGRES EGYPTIEN".

Ziarul „AL GOUMHOURIA" publi
că un amplu comentariu sub semnă
tura corespondentului său diplomatic, 
Hoda Tewfic, care subliniază impor
tanta deosebită a vizitei pentru dez
voltarea relațiilor traditionale ro- 
mâno-egiptene și dă o înaltă apre-

AKHBAR", 
celelalte co- 
relatări sub

Ample relatări 
și comentarii 

în presa egipteană

să-și aducă contribuția trebuie 
contribuie la instaurarea unei 
juste si 
lociu.

Toate ziarele inserează fotografii 
înfățișînd aspecte de la convorbirile 
oficiale dintre cei doi președinți și 
de la convorbirile la care au luat 
apoi parte si persoanele oficiale ro
mâne și egiptene. Imagini de la aces
te momente ale vizitei au fost pre
zentate. de asemenea. în reportajele 
filmate ale televiziunii din Cairo.

care se arată : „Președintele Sadat a 
declarat că națiunea arabă este feri
cită de sprijinul in continuă creștere 
pe care îl primește din partea Româ
niei. Vizita șefului statului român va 
deschide un nou capitol in cronica 
relațiilor egipteano-române si în des
fășurarea contactelor internaționale 
avînd ca obiectiv solutionarea crizei 
din Orientul Mijlociu". Cotidianul 
evidențiază poziția realistă și con
structivă a țării noastre, potrivit că
reia O.N.U., celelalte organizații in
ternaționale, toate țările susceptibile

CAIRO 13 (Agerpres). — Cu oca
zia vizitei la nivel înalt în R. A. 
Egipt. între Mecanoexportimport și 
Calea Ferată Egipteană s-a semnat, 
la Cairo, contractul pentru livrarea 
de locomotive și echipamente de au
tomotoare fabricate de uzina „23 Au
gust" București. Din partea Căilor 
Ferate Egiptene, contractul a fost 
semnat de ing. Heshmat, președintele 
Consiliului de administrație, iar din 
partea Mecanoexportimport, de ing. 
Theodosie Ghirescu, director general, 
și ing. Liviu Jovmir, director la u- 
zinele „23 August".

comuniste si muncitorești
« 9

în zilele de 11—13 mai a avut loc 
la Varșovia consfătuirea secretarilor 
cu probleme organizatorice ai comi
tetelor centrale ale partidelor comu
niste și muncitorești din unele țări 
socialiste. La consfătuire au participat 
reprezentanți ai Partidului Comunist 
Bulgar. Partidului Comunist din Ce
hoslovacia. Partidului Comunist din 
Cuba. Partidului Socialist Unit din 
Germania, Partidului Popular Revolu
ționar Mongol. Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez. Partidului Comunist 
Român. Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar. Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice.

Partidul Comunist Român a fost re
prezentat de tovarășul Ilie Verdet, 
membru al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

La lucrările consfătuirii au partici
pat. de asemenea, șefi si adjuncti de 
șefi de secție la comitetele centrale 
ale partidelor frățești.

în cadrul consfătuirii a avut loc un 
schimb de experiență în probleme ale 
dezvoltării și întăririi organizatorice a 
partidelor participante la reuniune. 
A fost relevată importanța istorică 
a congreselor partidelor frățești, care 
au înarmat oamenii muncii din țările 
lor cu programe concrete de luptă

din unde țări socialiste*
pentru socialism si comunism, crește
rea rolului conducător al partidelor 
comuniste și muncitorești în socie
tate, întărirea lor. permanentă, uni
tatea de nezdruncinat dintre ele și 
popor. La consfătuire s-a arătat rolul 
clasei muncitoare în întărirea conti
nuă a partidelor comuniste si munci
torești, în creșterea influentei lor în 
mase. în realizarea tuturor transfor
mărilor economico-sociale. în cadrul 
consfătuirii s-a subliniat că dezvolta
rea și întărirea partidelor frățești se 
realizează pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului. potrivit condițiilor 
economico-sociale și politice și parti
cularităților naționale din fiecare tară.

Consfătuirea de la Varșovia s-a 
desfășurat în spiritul egalității în 
drepturi, solidarității internaționale și 
unității, într-o 
prietenească.

atmosferă cordială,
★
secretar al C.C. alVineri, primul

P.M.U.P., Edward Gierek, a primit pe 
secretarii cu problemele organizato
rice ai comitetelor centrale ale parti
delor comuniste și muncitorești parti
cipant! la consfătuirea de la Varșovia.

Intîlnirea care a avut loc cu acest 
prilej s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească, cordială.

Excelenței Sale AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea, 

Președintele Republicii Guineea

Cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a creării Partidului Democrat din 
Guineea, îmi este deosebit de plăcut ea, în numele Partidului Comunist 
Român, al poporului și al meu personal, să vă adresez dumneavoastră, con
ducerii și tuturor militanților partidului, poporului guineez prieten felicitări 
cordiale, un cald salut de prietenie și solidaritate, împreună cu cele mai 
bune urări.

Identificîndu-se cu aspirațiile șl interesele vitale ale maselor populare; 
Partidul Democrat din Guineea s-a situat, in cele trei decenii de existență, 
în fruntea luptei poporului guineez pentru apărarea și consolidarea indepen
denței și suveranității naționale, împotriva imperialismului, colonialismului 
și neocolonialismului, pentru dezvoltarea țării pe calea progresului economia 
și social.

Doresc să subliniez și cu acest prilej importanța deosebită pe care parti
dul nostru o acordă relațiilor de prietenie și solidaritate militantă dintre 
P.C.R. și P.D.G., raporturilor de colaborare politică, economică, tehnică și în 
alte domenii dintre țările noastre, care au fost puternic impulsionate de vizita 
și convorbirile pe care le-am avut împreună la Conakry. Ne exprimăm con
vingerea că aceste raporturi, caracterizate prin încredere, stimă și respectul 
reciproc, vor cunoaște și în viitor o dezvoltare multilaterală, în interesul po
poarelor noastre, al întăririi unității tuturor forțelor antiimperialiste, pentru 
lichidarea subdezvoltării și instaurarea unei noi ordini economice mondiale, 
pentru democratizarea vieții internaționale, pentru făurirea unei lumi a păcii 

. și cooperării între națiuni.
La aniversarea creării Partidului Democrat din Guineea vă urăm noi și 

însemnate succese în dezvoltarea economico-socială generală a țării, în efor
turile pentru ridicarea nivelului de viață material și cultural al maselor de 
oameni ai muncii, în împlinirea aspirațiilor poporului guineez de fericire, 
prosperitate, pace și înțelegere internațională.

Manifestări consacrate aniversării 
centenarului Independentei de stat

Tk A. * *

După 33 de ani de exilDOLORES IBARRURIS-A ÎNTORS IN SPANIA
în cadrul manifestărilor consacrate 

centenarului Independenței de stat a 
României, Asociația culturală Belgia- 
România și Academia Republicii 
Socialiste România au organizat 
un simpozion științific la Biblio
teca regală „Albert I". Desfășu
rată sub președinția de onoare a mi
nistrului afacerilor externe. Renaat 
Van Elslande. și a unui comitet de 
patronaj din care au făcut parte 
Pierre Harmel. președintele Senatu
lui, Andre Dequae. președintele Ca
merei Reprezentanților, precum și 
președinții consiliilor de administra
ție si rectorii universităților libere din 
Bruxelles, de limba franceză și neer- 
landeză. Universității catolice din 
Louvain. Universității de stat din 
Liăge și Universității Instelling din 
Anvers, această manifestare a reunit 
numeroase personalități politice si 
științifice de prestigiu, oameni de 
cultură, ziariști, șefi ai unor misiuni 
diplomatice. Printre cei prezenți se 
aflau A. Vranckx. ministru de stat, 
H. Liebaers. marele mareșal al Curții 
regale, si alții.

A participat ambasadorul României 
la Bruxelles. Alexandru Lăzăreanu. 
care a infătișat un amplu tablou al 
dezvoltării României. Au luat cuvîn
tul, de asemenea. Leon Troclet. mem
bru al Biroului National al Partidului 
Socialist Belgian, președintele Aso
ciației culturale Belgia-Romănia. și, 
reprezentind pe ministrul de externe 
belgian, ambasadorul Van Den Bloock.

în cadrul simpozionului au fost 
prezentate numeroase comunicări.

Biblioteca istorică de stat a R.S.F.S.R. 
din Moscova, membru colectiv al A- 
sociatiei de prietenie sovieto-româ- 
nă, a găzduit o adunare consacrată 
centenarului Independenței de stat a 
României. în cuvîntul lor, vorbitorii 
s-au referit la semnificația profundă 
a cuceririi independentei pentru dez
voltarea de sine stătătoare a Româ
niei. Cu același prilej a fost orga
nizată o expoziție de lucrări de isto
rie privind evenimentele din 
1877—1878, apărute în edituri 
nesti și sovietice.

Televiziunea ucraineană a 
crat o emisiune centenarului 
pendentei de stat a României.

în continuarea manifestărilor con
sacrate marii sărbători, ansamblul 
„Mureșul", aflat în turneu în R.P.D. 
Coreeană, a prezentat la Phenian un 
spectacol la care au participat Cean 
Ceăl, adjunct al ministrului culturii 
și artei, alte persoane oficiale co
reene.

Universitatea Wisconsin Milwaukee, 
In colaborare cu muzeul orașului și 
cu Biblioteca română din New York, 
a organizat o reuniune consacrată 
sărbătorii centenarului Independenței 
de stat a României. Au fost prezen
tate expuneri privind însemnătatea 
acestui eveniment. Au fost, de ase
menea. vizionate filmele documenta
re „Centenarul Independentei" și 
„Voci de independență". Ansamblul 
artistic „Viata românească", format 
din studenti americani, a prezentat 
un bogat program artistic.

MADRID. — Dolores Ibarruri. pre
ședintele Partidului Comunist din 
Spania, s-a întors vineri după-amia- 
ză in Spania, după 38 de ani de exil. 
La sosirea ne aeroportul din Madrid, 
Dolores Ibarruri a fost întîmpinată de 
un mare 
cetățeni.

număr de comuniști Si alți

anii 
româ-
consa-
Inde-

Sint necesare măsuri adecvate pentru a pune capăt regimului ilegal din Rhodesia
NAȚIUNILE UNITE. — în cadrul 

Ședinței Comitetului Consiliului de 
Securitate al O.N.U. însărcinat cu ur
mărirea sancțiunilor economice îm
potriva regimului ilegal din Rhodesia, 
delegatul român Dumitru Roșu a 
arătat că sancțiunile economice apli
cate oină în prezent nu au dat re
zultatele așteptate, și anume de a 
pune capăt regimului ilegal rasist 
din Rhodesia. Dată fiind situația ne
satisfăcătoare creată, delegația ro
mână consideră că ar trebui să fie 
examinate măsuri adecvate, pe de o 
parte pentru a extinde sancțiunile și 
la Africa de Sud prin intermediul 
căreia se desfășoară în prezent co
merțul rliodesian si. pe de altă parte, 
pentru a aplica fată de Rhodesia 
toate sancțiunile prevăzute in arti
colul 41 al Cartei O.N.U.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT în construcția socialistă, relatează a- 
genția China Nouă.

Președintele Republicii Burundi l-a primit pe prim-adjunctul 
ministrului minelor, petrolului și geologiei

președintelui Nicolae Ceaușescu, 
urări de sănătate și fericire perso
nală. de noi succese și prosperitate 
poporului român. Totodată, si-a ex
primat prețuirea pentru concepția 
președintelui României privind coo
perarea cu țările africane și. în acest 
context, a subliniat dorința de a se 
dezvolta relațiile de cooperare mul
tilaterală între cele două țări, parti
de si popoare.

La primire au participat Albert 
Muganga. ministrul afacerilor exter
ne și cooperării. Gaspard Karenzo, 
ministrul geologiei, minelor si indus
triei. A fost prezent Gheorghe Bar
bu. însărcinat cu afaceri a.i. al Româ
niei.

BUJUMBURA 13 (Agerpres). — 
Președintele Republicii Burundi, co
lonel Jean-Baptiste Bagaza. a primit 
pe Gheorghe Dobra, prim-adjunct al 
ministrului minelor, petrolului și 
geologiei.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, i-a 
fost transmis un mesaj de salut pre
ședintelui Republicii Burundi.

Mulțumind, președintele Jean- 
Baptiste Bagaza a transmis. în nu
mele poporului burundez. al Parti
dului Unității si Progresului Națio
nal si al său personal, un cald și 
cordial mesaj de prietenie si stimă

Răspunsul guvernului iugoslav 
la scrisoarea secretarului general al 0. N. U.

BELGRAD 13 (Agerpres). — în 
răspunsul Guvernului R.S.F. Iugosla
via la scrisoarea secretarului general 
al O.N.U. privind sesiunea specială a 
Adunării Generale consacrată dezar
mării, transmis de agenția Taniug, 
se subliniază că organizarea acestei 
reuniuni reflectă voința viguroasă a 
comunității internaționale de a pune 
capăt cursei înarmărilor. Iugoslavia 
consideră că O.N.U. reprezintă cel 
mai bun și unicul for universal care 
oferă posibilități pentru examinarea 
și soluționarea problemelor dezarmă
rii. Guvernul iugoslav — se mențio
nează în răspuns — apreciază .că 
menținerea divizării lumii în blocuri, 
întărirea alianțelor militare. pre
zența forțelor militare pe teritorii 
străine. înființarea, menținerea si

chiar întărirea bazelor militare în 
diferite părți ale lumii reprezintă nu 
numai anacronisme din perioada răz
boiului rece, ci și factori de ampli
ficare a tensiunii pe plan mondial.

Guvernul iugoslav nutrește convin
gerea că sesiunea specială a Adună
rii Generale consacrată dezarmării 
trebuie să se desfășoare la cel mai 
înalt nivel posibil. în scopul nu nu
mai de a se evalua stadiul actual al 
problemelor dezarmării, consecințele 
și pericolele pe care le reprezintă 
continuarea cursei înarmărilor pen
tru procesul de destindere interna
țională. efectele acestei competiții 
pentru dezvoltarea economico-socială, 
dar și de a se realiza un acord asu
pra unui program de măsuri concrete 
de dezarmare.

ORIENTUL MIJLOCIU

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

La Conakry, capitala Republicii Guineea, au loc astăzi festivitățile 
prilejuite de împlinirea a trei decenii de la 
mocrat din Guineea.

crearea Partidului De-

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Ios’P Broz Tito, a primit 
vineri, la Belgrad, delegația Adună
rii Naționale a Reprezentanților 
Populari a R.P. Chineze, condusă de 
Saifudin, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
vicepreședinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale, infor
mează agenția Taniug. în cursul con
vorbirii s-a relevat că relațiile iugo- 
slavo-chineze se dezvoltă deosebit de 
favorabil, in spiritul deplinei înțele
geri reciproce și respectării pozițiilor 
•i intereselor eelor două țări.

întrevedere. Janos Kadar’ 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., 
a avut astăzi la Budapesta o între
vedere cu Stane Dolant, secretar al 
Comitetului Executiv al Prezidiului 
C.C. al U.C.I.. care se află într-o vi
zită oficială de prietenie în R. _P. Un
gară, la invitația C.C. 
cadrul convorbirilor, 
genția M.T.I., au fost 
tiile dintre cele două 
și s-a procedat la un 
reri privind situația 
actuală și unele probleme ale mișcă
rii comuniste și muncitorești inter
naționale.

La Ffîkill s_a încheiat vineri 
Conferința națională cu privire la 
generalizarea in industrie a experien
ței ’ exploatării petroliere Tacin. re
uniune care a început la Tacin și a 
fost apoi continuată în capitala chi
neză. în cadrul conferinței, președin
tele Hua Kuo-fen a rostit o cuvin- 
tare, în care s-a referit la sarcinile 
actuale ale Întregului popor chinez

Un acord interguverna- 
mental cubanezo-canadian 
în domeniul pescuitului a fost sem
nat la Havana. Documentul prevede 
colaborarea dintre cele două țări 
pentru folosirea și ocrotirea resurse
lor marine. El stipulează că navele 
cubaneze vor fi autorizate să pescu
iască în zona aflată sub jurisdicție 
canadiană.

NAȚIUNILE UNITE 13 (Agerpres). 
— Comitetul O.N.U. pentru exerci
tarea drepturilor inalienabile ale po
porului palestinean a hotărit să adre
seze o informare președintelui Con
siliului de Securitate pentru a oferi 
un ..punct de plecare constructiv" în 
viitoarele dezbateri consacrate aces
tei probleme, care vor avea loc. după 
toate probabilitățile. în luna iunie. 
Documentul scoate în evidentă „ba
zele juridice si m'orale" ale recoman
dărilor adoptate. pronuntîndu-se 
pentru stabilirea unui calendar al 
retragerii trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate și a unui plan 
în două etape privind întoarcerea

Sirefugiatilor palestineni. precum 
pentru crearea unei „entități pales- 
tinene independente".

DAMASC. — La Damasc se va des
fășura. începînd cu 14 mai. o reuniu
ne a Consiliului National Palestinean. 
Lucrările vor fi prezidate de Yasser 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei.

RIAD. — Ministrul de externe al 
Marii Britanii. David Owen, care se 
află într-o vizită oficială in Arabia 
Saudită. a fost primit vineri de re
gele Khalid.

al P.M.S.U. In 
informează a- 
abordate rela
tări și partide 
schimb de pă- 
internațională

Programul de schimburi 
cultural-științiiice lntre Guver- 
nul Republicii Socialiste România si 
Guvernul Republicii Guineea pe anii 
1977—1978 a fost semnat la Conakry. 
Programul include prevederi care 
permit extinderea și diversificarea 
colaborării dintre cele două țări în 
domeniile învățămîntului. științei si 
culturii, sportului si pe linie de ti
neret.

Primul ministru al Pakis
tanului Zulfikar Aii Bhutto, a fă
cut. vineri. în Adunarea Națională, 
o declarație în care a arătat că va 
organiza un referendum in cadrul 
căruia poporul pakistanez va decide 
dacă va mai rămine sau nu în func
ția de prim-ministru al tării.

In comunicatul comun 
dat publicității la Phenian la încheie
rea vizitei de stat a președintelui 
Republicii Gaboneze. El Hodj Omar 
Bongo, secretar general al Partidu
lui Democratic Gabonez, se subliniază 
că „lupta pentru independentă și 
egalitate deplină între state consti
tuie un curent ireversibil al istoriei". 
Partea coreeană, se arată în comuni
cat, a exprimat sprijinul și solidari
tatea cu guvernul gabonez. care pro
movează o politică externă de neali
niere de pe poziția suveranității și 
independentei naționale. La rindul 
său, partea gaboneză afirmă sprijinul 
pentru reunificarea Coreei, care tre
buie realizată de poporul coreean În
suși, fără nici un amestec din afară.

0 noua reuniune plenară 
în cadrul negocierilor privind redu
cerea trupelor și armamentelor și 
măsuri adiacente în Europa centrală 
a avut loc la Viena.

încă de la înființa
rea sa. Partidul De
mocrat din Guineea a 
dat expresie aspirații
lor și intereselor fun
damentale ale maselor 
populare. situindu-se 
în avangarda luptei 
poporului pentru in
dependență națională, 
împotriva imperialis
mului. colonialismului 
Si neocolonialismului, 
pentru un viitor da 
bunăstare și progres.

în desfășurarea 
cestei lupte, un 
ment de 
istorică 
referendumul din 
septembrie 1958, 
cadrul căruia s-a 
nifestat puternic 
rința poporului 
neez de a fi liber, de 
sine stătător. Drept 
urmare, la 2 octom
brie același an. Gui
neea s-a proclamat 
republică independen
tă.

în anii de după eli
berarea tării, poporul 
guineez. sub conduce
rea Partidului Demo
crat, a pornit cu ho- 
tărîre pe calea apără
rii și consolidării in
dependentei. a făuririi 
unei vieți noi. în acest 
scop, statul a 
în mîinile sale 
palele ramuri 
mice, punind 
unei economii 
nale de sine stătătoa
re. O puternică dez
voltare a cunoscut in
dustria extractivă, Re
publica Guineea dis- 
punînd de două tre

a- 
mo- 

semnificatie 
l-a constituit
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imi din rezervele de 
bauxită cunoscute în 
lume.

Concomitent, s-au de
pus eforturi susținute 
pentru dezvoltarea a- 
griculturii, extinderea 
și diversificarea sis
temului de învăță- 
mînt, în vederea creă
rii cadrelor autohtone 
necesare traducerii în 
viată a proiectelor de 
ridicare economico- 
socială a țării.

Poporul nostru, 
spiritul politicii 
solidaritate activă 
lupta de eliberare
tională a popoarelor 
din Africa, a salutat 
încă de la început a- 
paritia Republicii in
dependente Guineea 
pe harta lumii. între 
partidele, țările și po
poarele noastre s-au 
statornicit și dezvoltat 
relații de prietenie și 
colaborare pe plan 
politic, economic, teh- 
nico-știintific și in 
alte domenii. în inte
resul reciproc. al 
cauzei păcii și în
țelegerii in lume. 
Sînt în curs de desfă
șurare un șir de ac
țiuni de cooperare în 
domeniile minier, me
talurgic, în construc
țiile de mașini, în a- 
gricultură etc.

De cea mai mara 
importanță pentru dez
voltarea pe multiple 
planuri a colaborării 
și cooperării dintre 
cele două țări și parti
de au fost întîlnirile 
și convorbirile dintre

președintele Nicolae 
Ceaușescu și președin
tele Ahmed Sekou 
Toure. între Partidul 
Comunist Român și 
Partidul Democrat din 
Guineea s-au stator
nicit și se dezvoltă 
relații de' prietenie și 
solidaritate militantă, 
care contribuie la în
tărirea legăturilor de 

' conlucrare prieteneas
că între cele două țări 
și popoare.

Tratatul de prietenie 
și cooperare încheiat 
între Republica So
cialistă România și 
Republica Guineea, 
cu prilejul vizitei 
secretarului general al 
P.C.R..
României în Guineea, 
constituie
ment de mare însem
nătate pentru dezvol
tarea raporturilor din
tre cele două țări, pre
cum și. pentru afir
marea în lume a noi
lor principii de rela
ții interstatale.

Cu prilejul aniver
sării creării Partidu
lui Democrat din Gui
neea, comuniștii, în
tregul popor român 
adresează membrilor 
Partidului Democrat, 
poporului guineez prie
ten urări de noi suc
cese în lupta pentru 
apărarea și consolida
rea independentei na
ționale, pentru dezvol
tarea tării pe calea 
progresului economic 
și social.

președintele
un docu-

N. PLOPEANU

30-a aniver-Cu prilejul celei de-a 
sări a creării Partidului Democrat din 
Guineea, ambasadorul acestei țări la 
București. Ibrahima Camara, a oferit, 
vineri seara, o recepție.

Au participat Vasile Patilineț,' 
membru supleant al Comitetului Po-, 
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. mi-' 
nistrul economiei forestiere si mate
rialelor de construcție. Constantin 
Dăscălescu. secretar al C.C. al P.C.R., 
Bujor Almășan. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului Exte-

rior și Cooperării Economice Interna
ționale. general-locotenent Gheorghe 
Gomoiu. adjunct al ministrului apără
rii naționale și secretar al Consiliului 
Politic Superior al Armatei, Ion Stan- 
ciu, adjunct al ministrului agricultu
rii și industriei alimentare. loan 
Rotar, secretar al I.R.R.C.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, alte persoane oficiale.

Au luat parte șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic.
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Propunerile României în scopul declanșării unui proces eficient de dezarmare

UN PUNCT DE COTITURA IN EFORTURILE ÎNDREPTATE SPRE OPRIREA CURSE! ÎNARMĂRILOR
*

„România dă o mare importanță convocării sesiunii O.N.U. 
din 1978 consacrată dezbaterii problemelor dezarmării și se pro
nunță, totodată, pentru organizarea unei conferințe 
tinate opririi cursei înarmărilor și, îndeosebi, a 
cleare“.

mondiale des 
înarmării nu

NICOLAE CEAUȘESCU
La Națiunile Unite au început zi

lele trecute lucrările de «fond ale Co
mitetului de pregătire a sesiunii- șpe- 
ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării, comitet din 
care face parte și România. Poziția 
tării noastre in această privință a 
fost în mod clar expusă în răspunsul 
Guvernului Republicii Socialiste Ro
mânia la scrisoarea secretarului ge
neral al O.N.U. în legătură cu această 
sesiune. Propunerile conținute în 
această scrisoare, decurgînd din po
ziția de principiu a partidului și sta
tului nostru în problema dezarmării, 
reprezintă o nouă expresie, a efortu
rilor perseverente depuse de Româ
nia pentru înfăptuirea acestui dezi
derat vital al lumii contemporane, de 
care depind organic pacea și secu
ritatea popoarelor, dezvoltarea eco
nomico-socială si bunăstarea lor. pro
gresul general al umanității.

Așa cum este cunoscut. în spiri
tul unei înalte responsabilități fată 
de destinele întregii omeniri. Româ
nia socialistă a înscris obiectivul 
dezarmării ca una din preocupările 
centrale si constante ale întregii sale 
activități internaționale. în concor
dantă cu această preocupare, 
greșul al Xl-lea al P.C.R. 
rat un vast și cuprinzător 
pentru înaintarea treptată 
dezarmării, în primul rind 
mării nucleare, program ce
sit materializarea în documentul 
„Poziția României în problemele

Con- 
a elabo- 
program 
pe calea 
a dezar- 
și-a gă-

dezarmării și în primul rind ale 
dezarmării nucleare și instaurarea 
iniei păci trainice in lume", pre
zentat la cea de-a XXX-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U.

în perioada care s-a scurs de a- 
tunci. această orientare consecventă 
a fost reafirmată în toate documen
tele internaționale ale României, in 
diferitele cuvîntări și expuneri ale 
secretarului 
președintele 
Nicolae Ceaușescu. inclusiv la sesiu
nea solemnă comună consacrată ani
versării centenarului Independenței 
de stat a României.

în mod corespunzător, tara noas
tră a desfășurat și desfășoară o in
tensă activitate practică, concre
tizată în multiplele inițiative și 
propuneri în Adunarea Geîierală a 
O.N.U.. in cadrul Comitetului de 
dezarmare de la Geneva. în toate fo
rurile si organismele internaționale, 
precum și cu prilejul numeroaselor 
întîlniri bilaterale la nivel înalt.

în acest context., 
tionat și faptul că 
pentru prima dată 
propunerea privind 
sesiuni speciale a Adunării Generale, 
consacrată exclusiv dezarmării, por
nind de la considerentul că organiza
rea unei asemenea sesiuni, desfășu
rarea ei în spirit democratic, con
structiv ar putea contribui efectiv 
la depășirea stării de imobilism 
în care sint cantonate negocierile

general al P.C.R., 
Republicii, tovarășul

se cuvine men- 
România a adus 
in fata O.N.U. 
convocarea unei

privind dezarmarea, la solutionarea, 
prin eforturile tuturor țărilor, a aces
tei probleme cardinale a zilelor noas
tre. Acest punct de vedere este îm
părtășit de numeroase state, ceea ce 
a și dus la convocarea sesiunii spe
ciale. pentru luna mai—iunie 1978.

După cum se subliniază în răspun
sul la scrisoarea secretarului general 
al O.N.U., tara noastră, finind seama 
de faptul că Organizației Națiunilor 
Unite ii revin, prin însăși misiunea 
încredințată de popoare, răspunderi 
deosebit de importante în această 
privință, apreciază că rezultatele po
zitive ale sesiunii speciale ar face să 
crească rolul și autoritatea O.N.U. 
în soluționarea tuturor problemelor 
arzătoare ce-și așteaptă rezolvarea, 
în edificarea unei noi ordini econo
mice și politice mondiale. Dat fiind 
că dezarmarea, ca și toate proble
mele majore ale lumii de azi pri
vesc nu un grup restrins de state și 
guverne, ci interesează in mod vital 
popoarele lumii, toate statele trebuie 
să aibă posibilitatea să-și exprime 
punctul de vedere, să participe în 
mod activ, în condiții de deplină 
egalitate, la toate fazele negocierilor 
și la elaborarea măsurilor. Organiza
ția Națiunilor Unite este forul adec
vat în acest sens, deoarece la ea par
ticipă cvasiunanimitatea statelor de 
ne glob și permite fiecăruia dintre 
ele să-și spună cuvîntul. în condiții 
de egalitate.

Din păcate, oină în prezent. în po
fida prevederilor exprese ale Cartei și 
a numeroase rezoluții adoptate de 
Adunarea Generală, in cadrul O.N.U. 
s-a realizat mult prea puțin în ce pri
vește misiunea ce revine organiza
ției pe linia dezarmării. Este un fapt 
că un șir întreg de negocieri de de
zarmare in probleme majore au fost 
purtate în afara organizației, iar cele 
care au continuat, sub o formă sau 
alta, sub egida sa au fost in fapt go
lite de substanță, au ocolit proble
mele reale, de fond ale dezarmării.

Situația creată este cu atît mal 
dăunătoare cu cit, în timp ce au loc 
discuții sterile cu privire la dezar
mare, cursa înarmărilor s-a intensifi
cat continuu ; arsenalele s-au îmbo
gățit cu noi si noi arme de extermi
nare în masă, din ce în ce mai per
fecționate. iar cheltuielile militare 
au crescut necontenit, ajungind la 
sfirșitul anului 1976 la cifra astrono
mică de aproape 400 miliarde de 
dolari. în anii de cind Comitetul de 
dezarmare de la Geneva dezbate pro
blemele dezarmării, cheltuielile mili
tare ale celor 31 de state participante 
la acest organism s-au triplat. Aceas
tă evoluție comportă primejdii gra
ve pentru omenire : în același timp.
— o povară ce apasă din ce in ce 
mai greu pe umerii popoarelor din 
toate țările.

în aceste condiții, interesele supre
me ale umanității cer in mod impe
rios să se treacă. în sfîrșit. de Ia vor
be la fapte, să se acționeze ferm pen
tru ca negocierile de dezarmarp 
să fie așezate pe făgașul realizărilor 
practice, să ducă efectiv Ia măsuri 
concrete de oprire a cursei înarmă
rilor. de înaintare, pas cu nas. spre 
obiectivul dezarmării generală si to
tale. Tocmai de aceea. România
— așa cum se relevă și in răspunsul 
guvernului nostru — consideră că se
siunea specială a Adunării Generale 
trebuie să marcheze un adevărat

punct de cotitură în eforturile în
dreptate spre oprirea cursei înarmă
rilor și realizarea dezarmării.

Departe de a constitui o simplă ex
punere „statică", de poziție, răspun
sul guvernului român la scrisoarea 
secretarului general al O.N.U. con
ține un ansamblu concret și realist 
de propuneri și măsuri in legătură 
cu obiectivele, ordinea de zi și mo
dalitățile de pregătire a sesiunii spe
ciale, astfel incit ea să-și atingă mi
siunea ce îi revine — 
deschide calea spre 
dezarmării generale și 
deosebit de important 
specială să . devină un 
stătător în măsură a adopta hotăriri 
de importantă crucială pentru pacea 
și securitatea mondială. în acest sens 
— așa cum se arată în răspunsul gu
vernului român — sesiunii speciale 
ii revine sarcina de a dezbate și a 
adopta principii, decizii si măsuri 
pentru o nouă eră de negocieri — 
era dezarmării concrete.

Desigur, o importantă de prim or
din pentru deplina reușită a sesiunii 
revine Comitetului pregătitor al aces
teia. din care fac parte 54 de 
state. După părerea tării noas
tre. în activitatea Comitetului pre
gătitor trebuie să 
ti ca blocurilor, a _______
chise, să se asigure participarea, pe. 
baze egale, a tuturor statelor, des
fășurarea lucrărilor în spirit de
mocratic. Comitetul pregătitor tre
buie să treacă imediat, fără nici un 
fel de tergiversări, la elaborarea 
proiectelor unor documente de bază 
ale sesiunii care, după părerea gu
vernului nostru, ar fi : ordinea de zi, 
astfel concepută incit să pună in 
evidentă pericolul cursei înarmărilor, 
lacunele negocierilor de dezarmare 
de pînă acum, măsurile ce trebuie 
întreprinse în viitor ; declarația se
siunii speciale, menită să definească 
strategia O.N.U. în domeniul dezar
mării și să ghideze toate tratativele

aceea de a 
înfăptuirea 

totale. Este 
ca sesiunea 
for de sine

se evite prac- 
grupărilor în-

privitoare la dezarmare : programul 
de acțiune, prezentind măsuri con
crete ce trebuie întreprinse în do
meniul dezarmării nucleare si con
venționale ; mecanismul de negocieri, 
care să creeze noi structuri viabile 
de dezarmare, cu reguli și proceduri 
de lucru democratice, prin redefi- 
nirea celor existente.

Potrivit poziției României, cele 
mai importante măsuri de dezarmare, 
care se cer incluse în programul de 
acțiune în domeniul dezarmării sînt 
înghețarea și reducerea bugetelor mi
litare ; interzicerea, reducerea trep
tată și. în perspectivă, lichidarea ar
melor nucleare ; crearea de zone do 
pace și colaborare lipsite de arme 
nucleare ; în spiritul Actului lina! 
de Ia Helsinki, măsuri de dezangajare 
militară și de dezarmare în Europa 
— unde se află cea mai mare con
centrare de trupe și armament, in 
primul rind nuclear, precum și în 
alte regiuni ale globului ; negocierea 
și încheierea unui tratat de dezar
mare generală și totală, sub un con
trol internațional strict si eficace.

Nu încape îndoială că înscrierea po 
ordinea de zi a acestor probleme, 
crearea unui cadru democratic de ne
gocieri, punerea bazelor unor docu
mente clare, concrete, angajante ar 
asigura sesiunii o pregătire temei
nică. constructivă, de natură să-i des-' 
chidă perspective optime de succes.

în spiritul politicii sale externe con
secvente, țara noastră este ferm hotă- 
rită să-și aducă contribuția la întrea
ga activitate de pregătire a sesiunii 
speciale a Adunării Generale a O.N.U.. 
la desfășurarea ei în condiții favora
bile. în așa fel îneît aceasta să mar
cheze cu adevărat un jalon important 
pe drumul spre realizarea dezarmării 
generale și totale și. in primul rind, 
a celei nucleare, spre făurirea unei 
lumi fără arme și războaie, a unei 
păci drepte și trainice.

Radu BOGDAN

REDACȚIA 81 ADMINISTRAȚIA 5 București, Piața Scîntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac ta oficiile poștale șl dlfuzorU din întreprinderi ș) Instituții. In străinătate, abonamentels se fac prin ILEXIM — departamentul export-lmpor» 
presă, P. O. BOX 136—137 telex : îl 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul: Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU «o 360


