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Primirea entuziastă la Varșovia,

convorbirile oficiale dau expresie

sentimentelor de stimă și prețuire

reciprocă dintre popoarele român

Și polonez, voințe
J

i comune de

extindere ei conlucrării multilate-

rale in interesul construcției

socialiste in România și in Polonia,

al cauzei păci
■ ■
1 Ș' progresului

SOSIREA LA
Delegația de partid si de stat, con

dusă de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România, a sosit marți 
la amiază la Varșovia, la invitația 
tovarășului Edward Gierek. a Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri ale 
R. P. Polone. într-o vizită oficială da 
prietenie în această tară.

Aeroportul Okecie — unde se 
desfășoară ceremonia primirii — este 
Împodobit sărbătorește. Sînt arborate 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România si Republicii Popu
lare Polone, care încadrează stemele 
celor două țări. Deasupra clădirii 
aerogării, pe un mare panou, se pot 
citi, în limbile română 6i polonă, 
urările t „Varșovia salută cordial pe 
tovarășul Nioolae Ceausescu, condu
cătorul României socialiste-. „Tră
iască Partidul Comunist Român — 
forța conducătoare a poporului ro-

VARȘOVIA
mân!“, „Varșovia socialistă este bucu
roasă de vizita distinșilor oaspeți".

Este ora 11. Aeronava la bordul 
căreia a călătorit delegația de partid 
Si de stat a Republicii Socialiste 
România aterizează.

La coborirea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, membrii delega
ției de partid si de stat sînt salutați 
cu deosebită căldură de tovarășul Ed
ward Gierek. prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Unit Polonez.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si Ed
ward Gierek își string prieteneșta 
miinile. se îmbrățișează cu căldură. 
Cu aceeași prietenie si căldură se sa
lută. se îmbrățișează tovarășa Elena 
Ceausescu si tovarășa Stanislawa 
Gierek. «

Tovarășului Edward Gierek îi sînt 
prezentați membrii delegației de partid 
si de stat a Republicii Socialiste 
România — tovarășa Elena Ceausescu.
(Continuare în pag. a Il-a)

Pe aeroportul Okecie

începerea convorbirilor oficiale
După întîlnirea pe care au avut-o 

în cursul după-amiezii. tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek 
au continuat dialogul în prezenta 
persoanelor oficială române și polo
neze.

Din partea română au participat : 
tovarășa Elena Ceaușescu. membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., tovarășul Manea 
Mănescu, membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
ministru al guvernului, tovarășii 
Janos Fazekas, membru al Comite

tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului interior. 
Dumitru Popescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. âl P.C.R., George Macovescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe. loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industrii construcțiilor de mașini, 
Aurel Duca, membru al Comisiei 
Centrale de Revizie a P.C.R., amba
sadorul României în Polonia.

Din partea poloneză au participat

tovarășii : Henryk Jablonski, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Stat, Piotr Jaroszewicz, membru al 
Biroujui Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Stanislaw Kania, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Tadeusz Wrzaszczyk, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Ryszard Fre-
(Continuare în pag. a IlI-a)

MESAJUL
tovarășului

Nicolae Ceaușescu 
adresat participanților la al Vlll-lea Congres 

mondial pentru prevenirea accidentelor.
de muncă și a bolilor profesionale

îmi face o deosebită plăcere ca, în numele Consiliului de Stat, al Gu
vernului Republicii Socialiste România, precum și al meu personal, să vă 
adresez dumneavoastră, participanților la cel de-al Vlll-lea Congres mondial 
pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, reunit la 
București, un călduros salut și cele mai bune urări de succes în desfășurarea 
lucrărilor sale.

România este bucuroasă să găzduiască acest important congres care — 
reunind reprezentanți de seamă ai organismelor naționale și internaționale, 
precum și specialiști din numeroase țări ale lumii in domeniul protecției 
muncii — își propune dezbaterea unor probleme deosebit de importante legate 
de îmbunătățirea mediului și a condițiilor de muncă, de creșterea gradului 
de securitate a muncii în întreprinderi. în unitățile economico-sociale. în con
dițiile de astăzi cînd, ca urmare a desfășurării impetuoase a revoluției teh- 
nico-științifice, a dezvoltării puternice a forțelor de producție, sporește 
necontenit numărul persoanelor ocupate în industrie. în producția materială 
și in toate ramurile economiei, extinderea continuă a activității de protecție 
a muncii, eforturile de a găsi metode și mijloace noi. eficiente pentru îm
bunătățirea condițiilor de lucru, pentru prevenirea accidentelor în producție 
și a bolilor profesionale se inscriu pe linia unor preocupări majore, a unor 
necesități prioritare ale societății contemporane, conferind în același timp 
acestei probleme cu ample implicații economice și sociale un caracter nobil 
și profund umanitar.

România situează în mod consecvent în centrul politicii sale de con
strucție socialistă grija pentru om — suprema valoare a societății — preocu
parea pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor sale de muncă și de viată. 
Subordonăm întreaga noastră politică de dezvoltare economico-socială a țării 
țelului nobil al creșterii bunăstării materiale și spirituale a poporului — 
aceasta fiind, de fapt, însăși esența societății noi pe care o edificăm. în cadrul 
acestei politici acordăm o atenție deosebită problemelor legate de îmbună
tățirea condițiilor de lucru în întreprinderi, de promovarea largă a măsurilor 
de protecție și securitate a muncii. Apreciem că aceste probleme au o deo
sebită însemnătate socială și politică și facem totul ca, în societatea noastră, 
oamenii muncii, în calitatea lor de producători ai bunurilor materiale și în 
același timp de proprietari ai mijloacelor de producție, să aibă asigurate toate 
premisele pentru a-și desfășura activitatea în cele mai bune condiții, bene
ficiind larg de cuceririle științei și tehnicii înaintate. Pornind de la realitatea 
că societatea noastră este o societate a muncii, că munca reprezintă unica 
sursă de sporire a avuției naționale, considerăm că nici un efort nu este 
prea mare atunci cînd este vorba de omul muncii, de condițiile sale de viață, 
de creșterea nivelului său de trai, a gradului de civilizație. De aceea, facem 
eforturi pentru a crea asemenea condiții de muncă Incit fiecare să-și poată 
pune în valoare capacitatea, personalitatea și talentul și să se poată bucura 
din plin de rezultatele muncii sale.

Participînd activ la întreaga viață mondială, la eforturile popoarelor pen
tru soluționarea marilor probleme care confruntă lumea contemporană,’ 
România acționează cu fermitate pentru dezvoltarea unei largi și neîngrădite 
colaborări internaționale, în toate domeniile de activitate — inclusiv cel al 
asigurării protecției și securității muncii — militează susținut pentru ca mi
nunatele realizări ale epocii noastre de amplu progres tehnico- 
științific să fie puse în întregime în slujba omului, a îmbunătățirii 
condițiilor sale de muncă și de viață, să servească pe deplin bunăstării și 
fericirii popoarelor. Considerăm că trebuie să se depună eforturi conjugate 
din partea tuturor statelor pentru crearea unui climat de pace și largă co
laborare internațională, pentru întărirea destinderii și încrederii între po
poare, pentru crearea unei atmosfere de deplină securitate în Europa și în 
lume, a unor relații cu adevărat noi, care să permită ca toate națiunile să se 
dezvolte liber, să-și consacre plenar forțele propășirii lor economico-sociale.

Un rol important în asigurarea unui asemenea climat trebuie să-1 aibă 
sporirea eforturilor popoarelor pentru a impune trecerea la măsuri concrete 
de dezarmare, îndeosebi de dezarmare nucleară, eliberarea omenirii de povara 
cheltuielilor militare, de coșmarul unor noi războaie nimicitoare. Dacă numai 
o parte din uriașele mijloace materiale care se cheltuiesc în prezent pentru 
Înarmări ar fi alocate in scopul dezvoltării economico-sociale, s-ar putea 
realiza, pe această cale, însemnate progrese în ridicarea bunăstării oamenilor, 
a apărării sănătății și vieții acestora, în creșterea nivelului general de trai 
al popoarelor.

Considerăm, totodată, că progresul umanității «-*•» «■trîns legat de lichidarea 
stării de subdezvoltare în care se mai află o parte din'tmenire, de instau
rarea unei noi ordini economice și politice internaționale, KC'ață.jpe deplină 
egalitate și echitate, care să favorizeze progresul mai rapid al tuturor țăriter, 
îndeosebi al celor rămase în urmă, să permită accesul larg și neîngrădit al 
popoarelor la tehnologiile avansate, la toate cuceririle civilizației modeme. 
In același timp, este necesar să fie înlăturate gravele anomalii sociale care 
mai persistă în lume, inegalitățile flagrante de ordin economic si social, 
șomajul care lovește milioane de oameni, nenumăratele privațiuni materiale, 
spirituale și politice în care se zbat categorii largi de oameni. Noi considerăm 
dreptul la muncă și la retribuirea corespunzătoare a acesteia, asigurarea 
unor condiții demne de viață și de muncă ca unul din drepturile fundamen
tale ale omului — și apreciem că trebuie făcut totul pentru ca, pretutindeni, 
acest drept să devină o realitate vie de care să se bucure toți oamenii muncii.

România se pronunță pentru întărirea conlucrării tuturor popoarelor in 
cadrul O.N.U. și al altor organizații internaționale — inclusiv în organizațiile 
care se ocupă de protecția muncii — pentru întărirea colaborării între insti
tuțiile științifice, între specialiștii și cercetătorii din diferite țări. Vom con
tinua ferm această politică și în viitor, vom participa activ ia eforturile 
pentru întărirea colaborării internaționale în toate domeniile de activitate.

Dorim ca congresul dumneavoastră să prilejuiască un larg și fructuos 
schimb de informații și de experiență în acest domeniu al protecției muncii 
și. totodată, să constituie un prilej de întărire a contactelor și de lărgire 
a conlucrării dintre institutele și oamenii de specialitate din acest sector, 
înscriindu-se, în același timp, ca o contribuție la cauza colaborării interna
ționale. a păcii și progresului în întreaga lume. Sperăm, de asemenea, că 
prezenta dumneavoastră la congres vă va da ocazia să cunoașteți nemijlocit 
unele din realizările și preocupările poporului nostru, și mai ales dorința sa 
de pace și colaborare.

Cu speranța că vă veți simți cit mai bine în România, urez încă o dată 
succes deplin lucrărilor congresului dumneavoastră și vă doresc tuturor 
realizări si satisfacții tot mai mari în activitatea pe care o desfășurat!.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Dineu in onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

Marți seara, tovarășul Edward Gie
rek, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, și tovarășa Stanislawa 
Gierek au oferit, în sala de recepție 
a Palatului Consiliului de Miniștri, 
un dineu oficial în onoarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

La dineu au luat parte membrii 
delegației de partid și de stat a Re

publicii Socialiste România — tova
rășii Manea Mănescu. Janos Fazekas, 
Dumitru Popescu, precum și George 
Macovescu. loan Avram și Aurel 
Duca, ambasadorul României la Var
șovia.

Din partea poloneză au participat 
tovarășii Henryk Jablonski, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Consiliului de Stat, Piotr 
Jaroszewicz. membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri, Stanislaw 
Kania, membru al Biroului Politic,

secretar al C.C. al P.M.U.P.. Tadeusz 
Wrzaszczyk, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.U.P., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Ryszard Frelek, secretar al 
C.C. al P.M.U.P.. Emil Wojtaszek, 
membru al C.C. al P.M.U.P.. minis
trul afacerilor externe, Maciej Szcze- 
panski. membru al C.C. al P.M.U.P., 
președintele Comitetului pentru ra
dio și televiziune. Aleksander Kopec,
(Continuare în pag. a Il-a)

Toastul tovarășului 
Edward Gierek

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Stimată tovarășă Ceaușescu,
Stimate tovarășe Mănescu.
Dragi oaspeți români.
Tovarăși și prieteni, ,

Doresc înainte de toate să vă salut pe dumneavoastră 
în numele conducerii superioare de partid și de stat, 
în numele soției mele și al .meu personal si să exprim 
bucuria noastră de a vă putea găzdui în Polonia pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe Ceaușescu. si pe dum
neavoastră, stimată tovarășă Ceaușescu, pe dumneavoas
tră, tovarășe Mănescu, și pe alți membri ai delegației 
de partid si de stat a Republicii Socialiste România.

Vă salutăm pe dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, 
ca pe conducătorul Partidului Comunist Român frățesc 
și al poporului român, ca pe un militant al mișcării 
comuniste și muncitorești internaționale, promotor fier
binte al colaborării prietenești dintre popoarele noas
tre.

Sîntem bucuroși că putem să răspundem la ospitali
tatea cordială de care ne-am bucurat anul trecut în 
timpul vizitei în tara dumneavoastră.
Continuare in pag. a Il-a)

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Gierek,
Stimată tovarășă Gierek,
Stimate tovarășe Jablonski,
Stimate tovarășe Jaroszewicz,
Tovarăși și prieteni,

în numele meu și al soției mele, al delegației de partid 
și de stat a României doresc să vă adresez dumneavoas
tră. tovarășe Gierek, tovarășei Gierek, Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Unit Polonez. Consiliului 
de Stat și Consiliului de Miniștri. întregului popor po
lonez prieten un călduros salut tovărășesc și cele mai 
bune urări.

Vă mulțumesc cordial pentru primirea ospitalieră pe 
care ne-ați făcut-o, pentru cuvintele de apreciere ne care 
le-ați rostit la adresa poporului român, a realizărilor sale 
în edificarea noii orînduiri. a politicii interne si externe 
a României socialiste.

Am venit în Polonia animați de dorința de a stabili 
împreună — continuînd convorbirile noastre de la 
Sinaia — căile și mijloacele de intensificare a colaborării 
multilaterale româno-polone. de întărire a solidarității 
și conlucrării tovărășești dintre Partidul Comunist Român

(Continuare în pag. a IX-a) Imagine de la sosirea la Varșovia
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VIZLTfl DJCIfllĂ DlEPRIETENIEJLDELEGATIEIDE PARTIO SI DE STAT. 
CONK DE TOI/ARASULNICOLAECEAUSESCU. IN R. P. POLONA
Dineu în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu

Și
(Urmare din pag. I)
membru supleant al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul industriei constructoare de 
mașini, Wladyslaw Wojtasik, amba-

Toastul tovarășului
Edward Gierek

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

După cum au demonstrat convor
birile noastre de anul trecut și după 
cum confirmă cele începute astăzi, 
dorința noastră reciprocă este de a 
strînge multilateral relațiile dintre 
Republica Populară Polonă și Repu
blica Socialistă România. Aceste re
lații sint bazate pe comunitatea de 
idealuri șl teluri ale partidelor noas
tre marxist-leniniste — Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez si Parti
dul Comunist Român. Statele noastre 
sint unite prin Tratatul de priete
nie. colaborare și asistentă mutuală 
încheiat în 1970. în edificarea rela
țiilor frățești dintre popoarele noas
tre. un rol de seamă îl joacă, de a- 
semenea. prietenia și simpatia reci
procă, tradițională, creată de istorie.

Sintem profund convinși că vizita 
dumneavoastră actuală in Polonia, 
dragi tovarăși și prieteni, va avea o 
importantă de seamă pentru desfă
șurarea colaborării polono-române. o 
va îmbogăți cu un nou conținut și va 
sluji apropierii continue a popoarelor 
noastre.

Adincim schimbul de experiență 
dintre partidele noastre. Guvernele 
țărilor noastre colaborează apropiat, 
fapt reafirmat, recerit. de întîlnirea 
dintre tovarășii Piotr Jaroszewicz și 
Manea Mănescu. Se intensifică con
tactele dintre parlamentele Poloniei 
și României, precum și dintre organi
zațiile obștești și sindicale. Se des
fășoară cu succes schimbul in dome
niul culturii și științei.

Sintem de comun acord in ceea ce 
privește importanta deosebită a cola
borării economice, intrucit ea contri
buie la progresul social-economic re
ciproc al ambelor țări și la extinderea 
relațiilor în toate celelalte domenii.

Ambele noastre tă. . in dezvoltarea 
lor socialistă, au “âlficat un măreț po
tential, ..pe care-î dezvoltă continuu. 
Nutrim admirație pentru marile rea
lizări ale României in acest domeniu 
si pentru realizarea cu succes a pla
nurilor îndrăznețe de dezvoltare tra
sate de cel de-a! XI-lea Congres al 
P.C.R. Și tara noastră traduce cu con
secventă in viată strategia adoptată 
la cel de-al VI-lea Congres al parti
dului și confirmată la cel de-al VII- 
lea. fiind pe calea dezvoltării dinami
ce social-economice și a edificării cu 
succes a societății socialiste dezvol
tate. După cum am relevat in comun 
in anul trecut, actuala etapă de dez
voltare a țărilor noastre creează noi 
posibilități și noi necesități in colabo
rarea lor.

Constatăm cu satisfacție creșterea 
deosebit de rapidă a schimburilor co
merciale polono-române din ultimii 
ani și prevederile mari pentru spo
rirea lor continuă . in cincinalul ac
tual. Sintem bucuroși.- în primul rind, 
pentru progresul realizat in specia
lizarea și cooperarea în producție și 
dorim cu și mai multă hotărire să 
dezvoltăm aceste legături. Există aici 
numeroase posibilități pe care ar tre
bui să le folosim. Necesitățile dez
voltării actuale evidențiază, de aseme
nea. importanta colaborării tehnico- 
științifice.

Ne pronunțăm deci pentru extinde
rea și îmbogățirea continuă funda
mentală a formelor de colaborare 
economică și tehnico-științifică po- 
lono-română. Este aceasta o colabo
rare egală în drepturi și reciproc 
avantajoasă pentru ambele popoare.

Necesitatea obiectivă de ridicare a 
colaborării țârilor socialiste pe trepte 
calitativ superioare isi găsește re
flectarea în Programul complex al 
C.A.ț.R. Tot ceea ce am realizat in 
relațiile bilaterale pină acum și tot 
ceea ce intenționăm să facem repre
zintă contribuția noastră comună la 
realizarea acestui program important.

Dragi tovarăși !
Actuala perioadă este plină de eve

nimente importante pe continentul 
european șț in politica mondială. 
Trăsătura principală a situației ac
tuale o constituie lupta pentru dez
voltarea și adincirea continuă a pro- 
eesului de destindere, in folosul tu
turor popoarelor și, inevitabil, al pă
cii. Pe această cale au fost obținute 
progrese Însemnate. Conferința pen
tru securitate' și cooperare In Euro
pa, Actul final istoric fiind cea mal 
elocventă expresie a acestui lucru.

Merită subliniat că la succesele 
noastre comune in lupta pentru con
solidarea păcii și normalizării rela
țiilor în Europa a contribuit și con
tribuie atitudinea hotărită a statelor 
socialiste, care, situîndu-se de la în
ceput pe poziția inviolabilității fron
tierelor create ca rezultat al celui
de-al II-lea război mondial, au adus 
și aduc o contribuție decisivă la cauza 
securității și colaborării internațio
nale pe continentul nostru.

In condițiile actuale, o importantă 
deosebită capătă necesitatea contraca
rării cu succes a tuturor forțelor răz
boiului rece si reacționare care tind 
să frineze destinderea, spre revenirea 
la vechile încordări și crearea unor 
noi încordări.. Aceasta reiese, mai fl
ies. din continuarea de către ele, în 
mod intens, a cursei Înarmărilor și 
in intensificarea campaniei de ca
lomnii împotriva țărilor socialiste.

Este vorba deci de consolidarea pro
cesului de destindere, de orientarea 
necesară a conținutului său. de con
tinuarea progresului pe această sin
gură cale justă. Adunarea mondială 
a constructorilor păcii, desfășurată 
recent la Varșovia, a confirmat că po
litica de destindere are un sprijin 
fierbinte din partea tuturor forțelor

a tovarășei Elena Ceaușescu
sadorul Republicii Populare Polone 
la București, miniștri, membri ai 
conducerii Partidului Țărănesc Unit, 
Partidului Democrat și Frontului U- 
nitâții Poporului.

progresiste, democratice și realiste, 
că ea se bucură de sprijinul opiniei 
publice, al tuturor popoarelor.

Popoarele "cer să se pună eapăt 
cursei înarmărilor, care continuă, și, 
in primul rind. să se preintimpine 
primejdia gravă pe care o reprezintă 
răspindirea continuă a armei nuclea
re. In legătură cu aceasta, ele se pro
nunță cu hotărire pentru respectarea 
cu strictețe a tratatelor internațio
nale referitoare la nediseminarea ar
melor de distrugere in masă. Ele 
sprijină convorbirile sovieto-ameri- 
cane cu privire la limitarea înarmă
rilor strategice.

O mare importantă acordăm reali
zării Actului final de la Helsinki. Un 
rol de seamă pe calea continuării 
procesului destinderii si colaborării 
in conformitate cu Actul de la Hel
sinki ii va avea apropiata intilnire 
de la Belgrad. Ne pronunțăm, totoda
tă. pentru desfășurarea ei construc
tivă și fructuoasă.

în lupta pentru securitate, pace și 
colaborare internațională, pe bază, de 
egalitate, o importantă cheie au avut, 
timp de 30 de ani ce au trecut, și o 
au in continuare unitatea si conlu
crarea apropiată a țărilor socia
liste și. in primul rind. conlu
crarea noastră, a tuturor, cu po
litica leninistă, de pace, a tării so
vietelor, născută din ideile Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie, a 
cărei a 60-a aniversare va fi marca
tă In acest an de Întreaga omenire 
progresistă. Cea mai bună expresie 
a acestei politici comune a noastră 
o reprezintă mărețul program de 
pace al P.C.U.S., aplicat cu o con
secvență fermă in politica sovietică, 
în activitatea internațională perso
nală a tovarășului Leonid Brejnev.

Toate țările noastre frățești conlu
crează creator la această cauză. Con
sfătuirea de anul trecut a Comitetu
lui Politic Consultativ al statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia, care s-a desfășurat în capitala 
țării dumneavoastră, a fost încă o 
dovadă a unității statelor comunită
ții noastre.

Constatăm cu satisfacție că în pro
blemele fundamentale internaționale 
ambele noastre partide și ambele 
noastre state sint de comun acord.

Dragi tovarăși și prieteni 1
Polonia populară a realizat pe ca

lea construcției socialiste succese is
torice in toate domeniile vieții. Ba- 
zindu-se pe aceste realizări, partidul 
și statul nostru promovează politica 
de dezvoltare social-economică in 
așa fel incit ea să slujească cit mai 
deplin îmbunătățirii sistematice a 
condițiilor materiale și culturale de 
viață ale oamenilor muncii. Acesta 
este un țel primordial, in jurul că
ruia se concentrează toate intențiile 
și eforturile noastre.

Urmărim cu bucurie realizările 
dumneavoastră, îmbogățirea perma
nentă' a mărețelor realizări pe care 
poporul român le-a obținut sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
sub conducerea dumneavoastră 
personală, tovarășe Ceaușescu.

Vă urăm dumneavoastră, dragi 
prieteni români, numeroase noi suc
cese în edificarea socialismului, în 
realizarea hotăririlor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R., in dezvol
tarea economiei și culturii, in îmbu
nătățirea continuă a condițiilor de 
viață ale poporului român, in întă
rirea prestigiului și poziției interna
ționale a României socialiste.

Prin intermediul dumneavoastră, 
dorim să transmitem din partea po
porului polonez cele mai bune urări 
poporului român in 'anul celebrării 
centenarului existenței sale indepen
dente de stat.

Dorim ca vizita dumneavoastră In 
Polonia, dragi prieteni români, să 
fie fructuoasă și plăcută. Ne bucu
răm pentru vizita dumneavoastră 
prietenească.

Permiteți-mi să toastez :
— pentru sănătatea și succesele 

dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu;
— pentru sănătatea și succesele 

tovarășei Ceaușescu ;
— pentru sănătatea și succesele 

tovarășului Mănescu ;
— pentru sănătatea și succesele 

tuturor tovarășilor și prietenilor ro
mâni prezenți aici ;

— pentru poporul român, pentru
realizările sale prezente și viitoare 
în edificarea socialismului ; /

— pentru prietenia și colaborarea 
polono-română ;

— pentru 
(Aplauze).

pace și socialism !

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Marți dimineața, delegația de partid 

și de stat, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a plecat in Republica Populară 
Polonă intr-o vizită oficială de prie
tenie, la invitația tovarășului Edward 
Gierek, a Comitetului Central a) 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
a Consiliului de Stat și a Consiliului 
de Miniștri ale R. P. Polone.

Din delegație fac parte tovarășa 
Elena Ceaușescu, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului. Janos Fazekas. 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., viceprim- 
ministru, ministrul comerțului inte
rior, Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R., George Maco- 
vescu, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, Ioan A-

Au fost intonate Imnul de stat al 
Republicii Socialiste România și Im
nul de stat al Republicii Populare 
Polone.

In timpul dineului, desfășurat în- 
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și Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
dintre România și Polonia, in inte
resul ambelor popoare, al construc
ției socialiste în cele două țări, al 
cauzei generale a socialismului și 
păcii in lume.

Faptul că România si Polonia sint 
animate de aceleași inalte idealuri 
ale socialismului și comunismului, de 
ideologia marxism-leninismului. că 
raporturile dintre ele se fundamen
tează trainic pe principiile deplinei 
egalități in drepturi, respectului re
ciproc. al independentei și suverani
tății naționale. întrajutorării tovără-, 
sesti și solidarității internaționale 
constituie o chezășie a dezvoltării tot 
mai largi a cooperării economice, po
litice, tehnico-științifice și culturale 
dintre țările noastre, a cimentării tot 
mai puternice a prieteniei româno- 
polone.

Sintem bueuroși să putem cunoaște 
mai îndeaproape munca, preocupările 
și aspirațiile harnicului popor polo
nez. experiența partidului dumnea
voastră în conducerea operei de con
strucție socialistă. Cunoaștem și a- 
preciem eforturile pe care oamenii 
muncii, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, in frunte 
cu tovarășul Edward Gierek. remar
cabil om poljtic, conducător al po
porului polonez, militant al mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale, promotor activ al dezvoltării 
prieteniei româno-polone, le des
fășoară pentru înfăptuirea obiec
tivelor stabilite de Congresul al 
VII-lea al partidului, marile realizări 
obținute de poporul polonez in dez
voltarea economico-socială a patriei, 
în făurirea vieții sale noi. Ca prie
teni sinceri, dorim poporului polo
nez succese tot mai însemnate în 
înflorirea multilaterală a tării. în 
măreața operă de înălțare a edificiu
lui socialismului pe pămîntul Poloniei.

Stimați tovarăși și prieteni.
Poporul român, sub conducerea 

partidului comunist, este angajat, in 
prezent, cu toate forțele. în munca 
de înfăptuire a programului de con
struire a societății socialiste multila
teral dezvoltate și trecere spre co
munism, adoptat de Congresul al 
XI-lea. Creșterea producției indus
triale in primul an al cincinalului 
intr-un ritm mediu de 11,5 la sută, 
superior celui planificat, obținerea in 
1976 a celei mai mari recolte de ce
reale din istoria tării, sporirea accen-- 
tuată a venitului national și adop
tarea. pe această bază, a unor măsuri 
de creștere mult mai accentuată a ni
velului de trai material si spiritual 
al oamenilor muncii ne întăresc 
convingerea că toate obiectivele pe 
care ni le-am propus vor fi în
făptuite cu succes. Promovăm larg 
cuceririle revoluției tehnico-știin- 
țifice in întreaga viață socială, 
asigurăm înflorirea invătămîntu- 
lui, culturii și artei, acționăm 
pentru perfecționarea conducerii so
cietății, dezvoltarea democrației so
cialiste și formarea omului nou, pro
movăm ferm principiile eticii și echi
tății socialiste, creind toate condițiile 
pentru mersul neabătut înainte al 
României pe calea socialismului, a 
progresului și bunăstării,

în politica externă, România por
nește de la marile transformări revo
luționare, naționale și sociale ce se 
petrec in lume, de la mutațiile pro
funde din raportul mondial de forțe, 
de la faptul că popoarele iși afirmă 
tot mai puternic voința de a pune 
capăt politicii imperialiste de domi
nație si asuprire, de a se dezvolta li
bere. deplin stăpine pe soarta și vii
torul lor.

Acționăm consecvent pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare cu toate țările socialiste. Ca 
membră a C.A.E.R., cooperăm, îm
preună cu Polonia, cu celelalte state 
membre, pentru înfăptuirea Progra
mului complex, în vederea dezvoltă
rii multilaterale a fiecărei economii 
naționale, a întăririi generale a so
cialismului. Intensificăm conlucrarea 
cu țările în curs de dezvoltare, cu 
tinerele state independente, cu țări
le nealiniate, promovăm. în spiritul 
coexistentei pașnice, legături econo
mice, politice, tehnico-științifice cu 
toate statele lumii, fără deosebire de 
orinduire socială. Situăm ferm la baza 
tuturor relațiilor noastre principiile 
deplinei egalități în drepturi, inde
pendenței și suveranității naționale. 1 
neamestecului în treburile interne si 
avantajului reciproc, al nerecurgerii 
la forță și la amenințarea cu forța, 

vram, membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini, Aurel Duca, membru al Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
ambasadorul tării noastre la Varșo
via.

Delegația este însoțită de consilieri 
și experți. ,

La plecare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost conduși de tovarășii Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu, Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Ion Ioniță, Petre 
I.upu, Paul Niculescu, Gheorghe 
Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, 
Gheorghe Radulescu, Leonte Râutu, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc, Ion Coman, Teo
dor Coman, Mihai Dalea, Miu Do- 
brescu, Vasile Patilineț, Ion Ursu, 
Constantin Dăscălescu, Ion Stănescu, 
de membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, de 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, de personalități 
ale vieții științifice și culturale. To

tr-o atmosferă de caldă prietenie, to
varășul Edward Gierek și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu deosebită atenție de cei 
prezenti.

ale respectării dreptului fiecărui po
por de a se dezvolta liber, potrivit 
propriei voințe.

Punem pe prim plan în activitatea 
noastră internațională ' înfăptuirea 
securității și colaborării in Europa. 
Apreciem că se impun eforturi sus
ținute pentru aplicarea in viață 
a principiilor înscrise in documentele 
Conferinței general-europene — care 
constituie un tot unitar — atît în ce 
privește extinderea colaborării eco
nomice, tehnico-științifice. culturale 
si in alte domenii, cit mai cu seamă 
trecerea la măsuri efective si eficien
te de dezangajare militară a conti
nentului. Considerăm că trebuie fă
cut totul pentru ca apropiata reuniu
ne de la Belgrad să impulsioneze în
făptuirea documentelor de la Helsin
ki, realizarea colaborării și securității 
în Europa.

Ne pronunțăm, cu consecventă, 
pentru soluționarea pașnică a con
flictelor internaționale. în acest con
text se impun intensificate eforturile 
pentru instaurarea unei păci trainice 
și juste în Orientul Mijlociu, pentru 
rezolvarea pe calea tratativelor po
litice a tuturor litigiilor dintre state, 
a stărilor de încordare care mai exis
tă in lume.

Apreciem că o cerință fundamen
tală a dezvoltării contemporane este 
trecerea la măsuri concrete, practice 
de oprire a cursei înarmărilor, de 
înfăptuire a dezarmării generale. în
deosebi a'dezarmării nucleare. Româ
nia. membră a Tratatului de la Var
șovia. se preocupă, desigur, de întă
rirea capacității sale de apărare și 
dezvoltă colaborarea cu armatele ce
lorlalte țări membre ale. tratatului, 
precum si cu toate țările socialiste 
si alte state prietene. Totodată, ac
ționăm consecvent pentru destindere 
militară, pentru lichidarea politicii 
de bloc si. in acest cadru, pentru des- 

• fiintarea concomitentă a blocului 
N.A.T.O. și a Tratatului de la Varșo
via. pentru lichidarea bazelor mili
tare străine, reducerea trupelor și a 
armamentelor, a cheltuielilor milita
re. pentru o lume făpă arme și fără 
războaie, o lume a' păcii, increderii 
și colaborării intre națiuni.

.România sprijină activ lupta pentru 
abolirea totală a colonialismului și 
neocolonialismului. a politicii rasiste 
si de apartheid, pentru afirmarea li
beră si independentă a tuturor na
țiunilor. Acționăm hotărit pentru li
chidarea subdezvoltării, a Împărțirii 
lumii în țări bogate si țări sărace, 
pentru instaurarea unei noi ordini e- 
conomice., întemeiată pe relații de 
deplină echitate, care să favorizeze 
progresul mai rapid al țărilor ră
mase in urmă, să înlesnească accesul 
lor larg la cuceririle științei și teh
nicii moderne.

Rezolvarea constructivă a proble
melor majore ale lumii contempo
rane cere in mod imperios ca fie
care tară, indiferent de mărime sau 
orinduire socială. în special țările 
mici și mijlocii, țările in curs de 
dezvoltare, statele nealiniate, să ia 
parte, in condiții de deplină egali
tate. la viața internațională. De a- 
«emenea. aceasta impune creșterea 
rolului O.N.U.. al celorlalte organis
me internaționale in dezbaterea și 
soluționarea problemelor păcii si 
securității. în făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte pe planeta noas
tră.

Stimați tovarăși și prieteni,
Exprimindu-mi incă o dată con

vingerea că vizita pe care o facem 
în tara dumneavoastră se va înscrie 
ca un moment important in evolu
ția relațiilor noastre prietenești, des- 
chizind noi și largi orizonturi colabo
rării româno-poloneze. atit pe plan 
bilateral, cit și pe arena mondială, 
in sluiba aspirațiilor de progres și 
pace ale tuturor popoarelor, doresc 
să .toastez :

— pentru eroicul popor polonez 
constructor al socialismului ;

— pentru prietenia și colaborarea 
româno-polonă ;

— in sănătatea tovarășului Edward 
Gierek. prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez ;

— in sănătatea tovarășei Stanis- 
lawa Gierek ;

— in sănătatea tovarășului Hen
ryk Jablonski, președintele Consiliu
lui de Stat ;

— In sănătatea tovarășului Piotr 
Jaroszewicz. președintele Consiliului 
de Miniștri ;

— in sănătatea tuturor celor pre
zenti :

— pentru socialism și pace ! 
(Aplauze).

varășii din conducerea de partid și 
de stat au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenti Kornel Henschke, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P, Polone la București, și membri 
ai ambasadei.

Se aflau de fată șefii misiunilor 
diplomatice acreditați in tara noas
tră, alti membri ai corpului diplo
matic.

Ceremonia plecării a avut loc pe 
aeroportul Otopeni. Pe frontispiciul 
aerogării se afla portretul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, încadrat de 
drapelele partidului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
salutat la aeroport de mii de bucu- 
reșteni. care au ovaționat indelung 
pentru partid ei secretarul său gene
ral

Un grup de pionieri au oferit to
varășului Nicolae Ceaușescu și tova
rășei Elena Ceaușescu buchete de 
flori. >

I.a ora 9,30 aeronava a decolat, 
îndreptindu-se spre Varșovia.

(Agerpres)

In semn de sinceră stimă și afecțiune pentru înalțil soli al poporului român
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membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. tovarășul Ma
nea Mănescu. membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-ministru .al guvernului 
tovarășii Janos Fazekas. membru al 
Comitetului .Mitic Executiv al C.C. 
al p. C •R.. .Vifcăphim-ministru al gu
vernului, ministrul comerțului inte
rior. Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. George Macovescu. 
membru al C.C. al P.C.R.. ministru) 
afacerilor externe. Ioan Avram, 
membra al C.C. al P.C.R.. ministrul 
industriei construcțiilor de mașini.

în intimpinarea inalților soli ai po
porului român, la aeroport au venit, 
de asemenea, tovarășii Henryk Ja
blonski. președintele Consiliului de 
Stat, cu soția. Piotr Jaroszewicz. pre
ședintele Consiliului de Miniștri. Sta
nislaw Gucwa. mareșal al Seimului 
R. P. Polone.

Sint prezenti membri șl membri 
supleanti ai Biroului Politic, secre
tari ai C.C. și membri ai Secretaria
tului C.C. al P.M.U.P., .miniștri, 
membri ai conducerii Partidului Ță
rănesc Unit și ai Partidului Demo
crat. ai Frontului Unității Poporului, 
ai organelor centrale de stat, orga
nizațiilor de masă și obștești.

Se află, de asemenea, ambasado
rul României la Varșovia. Aurel 
Duca, ambasadorul Poloniei la Bucu-‘ 
rești. Wladyslaw Wojtasik. precum și 
șefii misiunilor diplomatica acre
ditați în Polonia.

O gardă de onoare formată din 
ostași ai unităților terestre, ale a- 
yiatiei si marinei militare prezintă 
onorul. Se intonează imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Populare Polone.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ed

P» oeroportui Otopeni, la plecarea din Capitală

SOSIREA LA VARȘOVIA
ward Gierek trec în revistă garda 
de onoare. Un grup de pionieri oferă 
tovarășilor Nicolae Ceaușescu și Ed
ward Gierek. tovarășelor Elena 
Ceaușescu si Sțanislawa Gierek mari 
buchete de garoafe albe și roșii.

în continuarea ceremoniei, tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Edward 
Giegek primesc defilarea gărzii de 
onoare.

Aflati pe aeroport, un mare număr- ■ 
de varșovieni fac solilor poporului 
român o primire entuziastă. Aplau
zele lor. vii și indelungate. dau ex
presie satisfacției poporului polonez 
fată de noua intilnire dintre tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Edward 
Gierek. Se aclamă „Gierek — 
Ceaușescu „Trăiască tovarășul 
Nicolae Ceaușescu !“, „Trăiască tova
rășul Edward Gierek !“. Se ovaționea
ză indelung pentru prietenia traini
că dintre țările, partidele și po
poarele noastre. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierek răs
pund cu prietenie salutului cordial 
al locuitorilor capitalei poloneze.

■De la aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Edward Gie
rek. tovarășa Elena Ceaușescu și to
varășa Sțanislawa Gierek. celolalte 
persoane oficiale române si poloneze 
se indreaptă în automobile, escortate 
de motocicliști, spre reședința re
zervată distinșilor oaspeți români. 
Traseul străbate o frumoasă part.e a 
capitalei Poloniei, plină de ver
deață. Miile de varșovieni. care 
agită stegulete românești si polo
neze. dau magistralelor un aer 
deosebit de festiv. Sint purtate 
zeci și zeci de pancarte roșii pe 
Care scrie : „Varșovia salută pe prie
tenii români", „Trăiască Partidul Co
munist Român!". „Socialism, pace, 
prietenie, colaborare!". Numeroase 
drapele românești și poloneze, arbo
rate pe stilpii care se inșiruie de-a 

lungul traseului, întregesc atmosfera 
do sărbătoare și prietenie a primirii 
rezervate inalților oaspeți români.

La întretăierea marilor artere — 
Aleea Zwirki 1 Wigury cu strada 
Wawelska. lingă monumentul dedi
cat aviatorilor polonezi, mașina In 
care se află tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. și Edward Gierek iși În
cetinește mersul, este înconjurată de 
mulțime- în semn de sinceră stimă 
și afecțiune, celor doi conducători le 
sint înminate buchete de flori de un 
grup de muncitoare de la întreprin
derea „Wola“, cartier varșovian cu 
vechi tradiții revoluționare, de la u- 
zinele „Marcel Nowotki" și „Swier- 
czwski". De aici pină in centrul ca
pitalei se străbate un traseu ce tre
ce prin cartiere de locuințe noi, rea
lizate în linii arhitectonice moderne. 
La intrarea pe Aleea Niepodleg- 
losci (Neatîmării) — o nouă oprire 
in mijlocul varșovienilor, care fac o 
caldă manifestație de simpatie, flu
tură steaguri românești și poloneze. 
„Salutăm clasa muncitoare din 
România" — stă scris pe o mare pan
cartă. „Polonia — România", „Ed
ward Gierek — Nicolae Ceaușescu".

Coloana se apropie de Palatul Wi- 
lanow — reședința oficială pusă la 
dispoziția secretarului general âl Par
tidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, șl 
tovarășei Elena Ceaușescu pe timpul! 
vizitei în Polonia. în aclamațiile mul
țimii, coloana trece pe sub bolta de 
intrare în curtea de onoare a pa
latului : deasupra bolții, pe o marc 
pancartă, stă scris : „Polonia—Româ
nia : prietenie, frăție, colaborare".

Ceremonia sosirii delegației de 
partid și de stat, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu. a fost trans
misă în direct de posturile de ra
dio și televiziune.
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începerea convorbirilor oficiale Intîlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Edward Gierek

(Urmare din pag. I)

lek. secretar al C.C. al P.M.U.P., Emil 
Wojtaszek, membru al- C.C. al 
P.M.U.P., ministrul afacerilor exter
ne Maclej Szczepanski, membru al 
C.C. al P.M.U.P., președintele Corni- 
tetului pentru radio si televiziune. 
Aleksander Kopec, membru supleant 
81 C.C. al P.M.U.P.. ministrul indus
triei constructoare de mașini, Wla- 
dyslaw Wojtasik, ambasadorul Repu
blicii Populare Polone la București.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român și primul secretar 
81 Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez au expus pe 
larg probleme actuale ele politicii de 
construire a socialismului In cele două 
țări. în acest cadru au fost «coase In e- 
vidență preocupările pentru dezvol
tarea economiilor naționale ale celor

DEPUNEREA
Dupâ-amlază, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a depus o coroană de 
flori la Monumentul soldatului necu
noscut.

La ceremonie au participat tova
rășa Elena Ceaușescu, tovarășul 
Manea Mânescu, tovarășii Janos Fa- 
«ekas, Dumitru Popescu, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Aurel Duca, 
ambasadorul României la Varșovia.

înălțat în Piața Victoriei, din cen
trul Varșoviei, la extremitatea estică 
8 Grădinilor Saxone, monumentul 
se numără printre cele mai originale 
opere arhitectonice ale Varșoviei 
renăscute. Mai multe coloane frinte, 
un zid dârimat, trei arcade singura
tice — simbol al tragediei războiu
lui — alcătuiesc grupul monumental 
care eternizează memoria celor ce 
și-au dat viața pentru o Polonie li
beră, democratică, pentru viitorul ei 
luminos. Pe stîlpii arcadelor de sus
ținere sînt dăltuite în metal nume 
de localități tn came poporul polo
nez, armata sa au luptat cu legen
dar eroism pentru alungarea cotro
pitorilor fasciști.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re- , 
publici! Socialiste România este în- 
tîmpinat de Jozef Urbanowicz, gene
ral broni, ministrul adjunct al apă
rării naționale, de șeful garnizoanei 
militare a Varșoviei, de alți repre
zentanți al forțelor armate polone.

O companie militară, aliniată in 
fața monumentului, prezintă onorul.

Fanfara militară intonează Imnul 
de stat al Republicii Socialiste 
România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu de
pune o coroană de flori. Pe panglica 
coroanei este înscris : „Din partea 
secretarului general ei , Partidului 
Comunist Român,, președintele Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu". 

două țări, realizarea progresului con
tinuu și modernizarea tuturor celor
lalte ramuri ale producției materiale, 
politica de ridicare a nivelului de 
trai, material și spiritual al oameni
lor muncii, preocupările celor două 
partide pentru perfectionarea tuturor 
laturilor vieții sociale, dezvoltarea 
democrației socialiste, educarea con
științei revoluționare a maselor, for
marea omului nou, Întărirea continuă 
a rolului conducător al partidului în 
întreaga activitate.

S-a exprimat, de asemenea, dorin
ța și hotărîrea celor două partide și 
state de a îndeplini acordurile sta
bilite anterior, de a deschide noi și 
largi perspective de intensificare 
multilaterală a colaborării economi
ce, a schimburilor comerciale, pentru 
cooperarea în producție, lărgirea șl 
diversificarea relațiilor în domeniile

UNEI COROANE DE FLORI

Se păstrează un moment de recu
legere in timp ce răsună acordurile 
unui marș solemn.

La plecare, din rândurile mulțimii 
adunate in piața din fața Monumen
tului soldatului necunoscut, se des
prinde un grup de veterani de 
război care salută cu mult respect 

științific, tehnic, cultural și al artei, 
pentru intensificarea schimbului de 
experiență în toate domeniile con
strucției socialiste, pentru lărgirea 
contactelor dintre oamenii muncii, a- 
profundarea prieteniei dintre cele 
două popoare.

De asemenea, s-a procedat la un 
schimb de păreri intr-o serie de 
probleme fundamentale ale vieții in
ternaționale actuale, cum sînt reali
zarea integrală a documentelor de la 
Helsinki cu privire la cooperarea șl 
securitatea europeană, dezvoltarea 
colaborării multilaterale dintre sta
tele europene, realizarea destinderii 
pe continentul nostru, precum și 
probleme legate de lichidarea con
flictelor care mai există în lume și 
soluționarea problemelor litigioase pe 
cale pașnică. Au fost reliefate nece
sitatea imperioasă a lichidării fe
nomenului subdezvoltării și crearea 

pe secretarul general al partidului 
nostru.

„Vă salutăm din toată inima pe 
pămîntul Poloniei — spune unul 
dintre ei, adresîndu-se tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Dorim să vă sim
țiți cit mai bine la noi. Să trăiți 
mulți ani cu sănătate !“. 

unor relații noi în lume care să 
permită statelor rămase in urmă să 
se dezvolte intr-un ritm mai rapid, 
în timpul convorbirii s-a manifestat 
dorința de a se acorda pe mai depar
te o atenție deosebită întăririi rela
țiilor cu țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de regim politic.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek au scos în evidență, 
totodată, identitatea punctelor de ve
dere în problemele fundamentale, 
subliniind necesitatea adoptării unor 
modalități concrete, specifice, de con
struire a socialismului în fiecare țară 
în funcție de condițiile istorice.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, cor
dialitate tovărășească, caracteristică 
raporturilor de prietenie, solidaritate 
și colaborare tot mai strînsă între 
cele două partide, țări șl popoare.

„Vă mulțumesc pentru cuvintele 
dumneavoastră de salut — răspunde 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Sînt 
bucuros că mă aflu din nou în Po
lonia, că relațiile dintre popoarele 
noastre sînt foarte bune. Vă doresc 
multă sănătate și fericire".

Marți, 17 mai. la sediul Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez, au avut loc convorbiri 
între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășul 
Edwprd Gierek, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez.

în cursul convorbirilor — conti- 
nuînd dialogul purtat în toamna anu
lui trecut la Sinaia — tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek 
au procedat la o informare reciprocă 
asupra activității și preocupărilor 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
mersului construcției socialiste in cele 
două țări prietene, subliniind că rea
lizările dobindite de România si Po
lonia în edificarea noii orînduiri slu
jesc intereselor celor două popoare, 
reprezintă o importantă contribuție la 
întărirea prestigiului și influentei so
cialismului în lume. Au fost reliefate, 
în același timp, cu satisfacție rela
țiile traditionale de prietenie, solida
ritate militantă și colaborare fră
țească statornicite între Partidul Co
munist Român și Partidul Muncito

Pretutindeni, pe itinerarul varșovian, călduroase manifestări ale prieteniei

resc Unit Polonez. între România și 
Polonia.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Edward Gierek au reafirmat hotărî
rea comună de a amplifica și îmbo
găți aceste bune raporturi, de a lărgi 
și aprofunda colaborarea si coopera
rea economică și tehnico-știintifică, 
de a valorifica mal deplin largile po
sibilități pe care le oferă economiile 
celor două țări, spre binele ambelor 
popoare. al cauzei generale a 
socialismului și păcii în lume, 
stabilind principalele direcții ale 
dezvoltării acestei colaborări in con
formitate cu posibilitățile crescînde 
ale celor două țări.

Secretarul general al Partidului 
. Comunist Român și primul secretar 
, al Comitetului Central al Partidului 

Muncitoresc Unit Polonez au proce
dat la un schimb de vederi în legă
tură cu unele probleme fundamen
tale ale vieții internaționale. A fost 
reliefat faptul că unitatea si conlu
crarea frățească a statelor socialiste, 
suverane și egale în drepturi, repre
zintă un factor hotărîtor al succesu
lui luptei lor pentru o dezvoltare mai 
rapidă economico-socială a fiecărei 
țări socialiste, pentru securitate. 

colaborare internațională. pentru 
triumful cauzei păcii si socialismului, 

A fost subliniată necesitatea apli
cării depline și consecvente de că
tre toate statele participante la Con
ferința de la Helsinki a prevederilor 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, 
precum și a desfășurării în bune 
condiții a reuniunii de la Belgrad, 
pentru ca, prin concluziile și măsu
rile ce se vor adopta, să se dea un 
nou și puternic impuls înfăptuirii în 
practică a prevederilor acestor docu
mente.

A fost reînnoită, totodată, hotărî
rea Partidului Comunist Român ?î 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, 
a României și Poloniei, de a-și adu
ce. în continuare. întreaga contribu
ție la întărirea unității și colaborării 
țărilor socialiste, a partidelor comu
niste si muncitorești, a tuturor for
țelor revoluționare, muncitorești, de
mocratice. progresiste, a maselor 
populare în lupta pentru pace, secu
ritate. colaborare ei progres ..social-

Convorbirile «-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească. în 
spiritul înțelegerii depline si al iden
tității de vederi in problemele fun
damentale discutate.

Vizita tovarășei Elena Ceaușescu 
la Muzeul Național 

al R. P. Polone

„Vizita tovarășului icolae Ceausescu va asigura dezvoltarea continua, multiateralâ 
a relațiilor pmaesfi dintre țările noastre, constructoare ale socialismului"

Tovarășa Elena Ceaușescu. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. a vizitat, marți 
după-amiază, Muzeul Național al 
R. P. Polone.

A luat parte, de asemenea, tova
rășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

La intrarea în acest prestigios 
lăcaș de cultură, aflat în centrul 
Varșoviei, tovarășa Elena Ceaușescu 
este întîmpinată si salutată cu deo
sebit respect de directorul muzeului* 
acad. prof. Stanislav Lorenz, de mi
nistrul adjunct al culturii și artei, 
Janusz Wilhelmi.

în lntîmpinare a venit, de aseme
nea. Jadwiga Jablonski, soția pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Polone.

A fost vizitată expoziția „Faras", 
din cadrul muzeului, care adăposteș
te fragmente de fresce provenite de 
la catedrala din Faras — acum o 
mică localitate din nordul Sudanului, 
pe malul Nilului — care în secolul 
«1 VIU-le* era capitala Nubiei (stră

vechiul Pachoras). în 1961. în urma 
unor săpături arheologice, o echipă 
de geologi polonezi, care participau 
la acțiunile de salvare a monumen
telor Nubiei din bazinul Nilului, a 
descoperit, printre numeroase - ves
tigii de preț , ale trecutului, o mare 
catedrală de cult creștin. Ca urma
re a acordului cu ‘ guvernul su
danez. Polonia a obtinut jumătate 
din monumentele descoperite de 
echipa sa de geologi. Muzeul din 
Varșovia are în colecție 67 de fresce, 
precum și alte obiecte de artă din 
Earas. Pentru prima dată au fost 
descoperiti pereți pictati pe care stra
turile groase de nisip fierbinte i-au 
conservat timp de secole.

Tovarășa Elena Ceaușescu cerce
tează cu interes exponatele si adre
sează. la plecare, felicitări pentru 
modul interesant de organizare a ex
poziției „Faras". pentru eforturile 
depuse de arheologii si muzeografii 
polonezi în scopul nobil de a păstra 
peste veacuri si a face cunoscute 
valorile artistice ale unor vechi ci
vilizații.

întreaga presă poloneză salută în 
cuvinte pline de căldură vizita oficia
lă de prietenie în Polonia a delega
ției. de partid și de sțat, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Pe prima pagină a ziarelor centra
le poloneze de marți este pu
blicată fotografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. însoțită de biografia 
secretarului general al P.C.R.

Ziarul „TRYBUNA LUDU". organ 
central al P.M.U.P.. publică pe pri
ma pagină un amplu editorial con
sacrat vizitei, sub titlul ..Salutăm 
cordial", in care se arată : „Vizita ofi
cială de prietenie a delegației de 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România, condusă de secretarul 
general al P.C.R., președintele Repu
blicii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu, care începe astăzi, consti
tuie o puternică confirmare a întă
ririi prieteniei și colaborării dintre 
Polonia și România. Un factor decisiv 
al colaborării polono-române. in per
manentă dezvoltare in toate dome
niile. al întăririi relațiilor prietenești 
dintre popoarele polon și român il 
constituie colaborarea strînsă dintre 
P.M.U.P. și P.C.R. și. in primul rind, 
întilnirile dintre conducătorii partide

lor noastre marxist-leniniste. tovarășii 
Edward Gierek și Nicolae Ceaușescu.

Acest lucru este confirmat de re
zultatele vizitei din octombrie anul 
trecut a tovarășului Edward Gierek 
în România. In perioada ce s-a scurs 
de la această vizită s-a înregistrat o 
îmbogățire evidentă a conținutului 
relațiilor reciproce. Contactele polono- 
romăne la diferite niveluri s-au in
tensificat. iar colaborarea în dife
rite domenii a căpătat amploare".

Reliefind în continuare posibilită
țile largi care există pentru dezvol
tarea dinamică a colaborării econo
mice bilaterale, in primul rînd ca 
rezultat al creșterii rapide a poten
țialului industrial al celor două țări, 
„Trybuna Ludu" subliniază : „Con
vorbirile intre conducătorii Poloniei 
și României, ce se vor desfășura în 
cadrul actualei vizite, vor da un nou 
impuls dezvoltării multilaterale a re
lațiilor noastre reciproce — factor 
important al adîncirii prieteniei tra
diționale dintre popoarele noastre, al 
întăririi unității dintre țările socia
liste".

Un amplu comentariu, intitulat 
„Delegația de partid și de stat a Ro

mâniei, în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, sosește in Polonia", a fost 
transmis de agenția P.A.P. și preluat 
de presa și radioul dm R.P. Poîonă. 
„Intîlnirea și convorbirile conducăto
rilor Poloniei și României vor 
avea o deosebită importantă pentru

REVISTA PRESEI 
POLONEZE

continua adincire a prieteniei și co
laborării frățești dintre popoarele 
noastre și partidele lor marxist-leni
niste. pentru 'întărirea unității țărilor 
socialiste, a cauzei păcii și securi
tății" — se arată în comentariul 
agenției P.A.P.

Ziarul „SLOWO POWSZECHNE" 
publică un articol intitulat „Realiză
rile și perspectivele colaborării polo
no-române". in . care sînt trecute în 
revistă rezultatele rodnice ale rela
țiilor de colaborare și prietenie din
tre Polonia și România. Dezvol

tarea cu succes a celor două țări' ale 
noastre, potențialul lor economic 
— se spune in articol — creează 
premisele pentru extinderea siste
matică a dimensiunilor și îmbo
gățirea formelor colaborării econo
mice polono-române.

Sub titlul „Noi impulsuri ale 
colaborării polono-române". ziarul 
„SZTANDAR MLODYCH" publică un 
amplu comentariu in care se arată că 
„Actuala vizită a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în tara noastră va in
fluenta cu siguranță dezvoltarea con
tinuă. multilaterală a relațiilor prie
tenești dintre țările noastre, care 
construiesc socialismul".

într-un articol intitulat „Prieteni 
și parteneri", ziarul „ZYCIE 
WARSZAWY" arată că „Polonia acor
dă o mare importantă! acestei vizite 
și. in general, relațiilor cu România 
socialistă. Țările noastre, legate prin 
contacte. îndelungate și cordiale, au 
înregistrat în ultimul timp o dezvol
tare deosebit de rapidă și rodnică a 
acestor relații. Raporturile polono- 
române au un fundament trainic, atit 
in istoria ambelor popoare, cit și în 
contemporaneitate, în numeroasele 
legături politice, economice și sociale 

între cele două țări, care se dezvoltă 
rapid. Aceste legături evoluează In 
conformitate cu Tratatul polono- 
român de prietenie, colaborare și 
asistentă mutuală". în continuare, 
ziarul se referă pe larg la evoluția 
ascendentă a raporturilor de priete
nie și colaborare româno-polone, 
punînd in relief rolul esențial pe care 
l-au avut în acest prooes contactele 
și convorbirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek. 
„Colaborarea multilaterală intre 
Polonia și România — conchide zia
rul — aduce avantaje ambelor părți, 
apropie și mai mult popoarele noas
tre. întărește forța ambelor state și, 
prin aceasta, a tuturor țărilor socia
liste. tn acest spirit, salutăm cu 
căldură pe secretarul general al 
P.C.R., președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care sosește astăzi in 
Polonia".

Posturile poloneze de radio și tele
viziune au transmis în repetate 
rinduri comentariul agenției P.A.P. 
privind vizita delegației de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia în Polonia, precum și biografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.
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CUM SE ASIGURĂ
APLICAREA HOTĂRlRILOR 
CONGRESULUI ȚĂRANIMII ?

„Priviți munca din timp. 
Acolo se vede cel mai bine"
răspund comuniștii din comunele județului Buzău

Expunerea tovarășului Nicolae 
Ceausescu la Congresul consiliilor de 
conducere ale unităților agricole so
cialiste, al întregii tărănimi, ca și 
documentele adoptate de acest forum 
au jalonat noi căi concrete de ur
mat, astfel ca încă din acest an 
contribuția agriculturii la întreaga 
dezvoltare economico-socială a tării 
să sporească substanțial. Transpu
nerea in viată a ideilor și orientă
rilor din Expunerea secretarului ge
neral al partidului, a hotărîrilor 
Congresului implică o examinare 
exigentă, responsabilă a muncii 
politice a organelor și organizații
lor de partid din unitățile agrico
le si din comune, o mobilizare ge
nerală a tuturor lucrătorilor ogoare
lor la desfășurarea unor acțiuni prac
tice imediate menite să determine 
sporirea accentuată a producției a- 
gricole vegetale si animale.

— în zilele care au urmat Con
gresului — spunea tovarășul Lazăr 
Băciucu, secretar al Comitetului ju
dețean Buzău al P.C.R. — a fost 
intensificată activitatea de aprofun
dare a Expunerii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ideile privind creșterea 
producției agricole, folosirea judicioa
să a pămintului și parcului de utilaje, 
execuția de înaltă calitate a lucrărilor 
fiind raportate la situația concretă 
existentă în cooperative și întreprin
deri agricole, ia activitatea formațiilor 
de lucru. Alăturindu-se celor 18 colec
tive de îndrumare și control — co
lective constituite cu cîteva săptă- 
mini in urmă de comitetul județean 
de partid pentru sprijinirea activi
tății unităților agricole — activiștii 
secției de propagandă au instruit 
„din mers". Ia fața locului, propa
gandiștii satelor, atrăgind la desfășu
rarea muncii politice de popularizare 
a documentelor Congresului nu
meroase cadre din rindurile intelec
tualității sătești. Un accent cu totul 
deosebit s-a pus și-l punem în conti
nuare pe folosirea întregului sistem 
al mijloacelor de propagandă prin in
termediul cărora sprijinim apli
carea in cele mai bune condiții a 
programelor județene vizînd sporirea 
fertilității si folosirea eficientă a pă- 
mîntului. combaterea degradării so
iului în zonele de deal, creșterea e- 
toctiw-lor ta. zootehnie, aplicarea 
grabnică tn producție a rezultatelor 
cercetării științifice efectuate în 
stațiunile experimentala din ju
deț ș.a.

Scopul principal al convorbirilor, 
întâlnirilor. dialogului direct al par- 
ticipanților la Congres, activiștilor de

partid sau al propagandiștilor cu 
specialiștii, cu membrii formațiilor 
de muncă constă în aprofundarea 
documentelor Congresului concomi
tent cu stabilirea celor mai eficiente 
căi pentru înfăptuirea practică a 
sarcinilor ce revin unităților, tuturor 
lucrătorilor din agricultură. La coo
perativa agricolă din Smeeni, bună
oară, Gheorghe Dinu, președinte. 
Erou al Muncii Socialiste, s-a 
întilnit cu specialiștii, șefii forma
țiilor de muncă și ai secțiilor de 
mecanizare. Le-a vorbit despre orien
tările care s-au dat și învățămintele 
cu care s-a întors de la forumul ță
rănimii și. împreună, pe loc au schi
țat un program de acțiune concret, 
din care mai multe măsuri urmau

să fie aplicate încă din dimineața 
zilei următoare. Iar pentru ca den
sitatea plantelor și calitatea lucrări
lor să fie asigurate riguros, după nor
me agrotehnice, s-au precizat pe lo
turi si culturi răspunderile nemijlo
cite ale specialiștilor, cadrelor de con
ducere din cooperativă.

Acționind cu promptitudine si ini
țiativă, numeroase comitete comuna
le de partid folosesc forme și meto
de diversificate pentru a asigura 
popularizarea și dezbaterea temeini
că a documentelor Congresului țără
nimii. aplicarea în activitatea de zi 
cu zi a sarcinilor stabilite. Astfel, 
biroul comitetului comunal de partid 
din Balta Albă a Intensificat acțiu
nile politice prin intermediul propa
gandei vizuale. în cele trei sate com
ponente ale comunei, prin mai multe 
panouri sint prezentate sugestiv o 
serie de calcule economice care de
monstrează sporurile de producție 
vegetală si animală care se pot rea
liza dacă unele „petice de pămint”. 
acum nejudicios folosite, vor fi atra
se în circuitul agricol ; apoi este 
prezentată convingător posibilitatea 
de a spori producția din zootehnie 
prin schimbarea culturilor furajere 
de ierburi perene slab productive cu 
porumbul. în alte locuri, ca, de pildă, 
la Costești și Gherăseni, gazetele de 
Berete au publicat articole șl comen
tarii semnate de specialiști din uni
tăți. grafice sugestive privind apli
carea unor noi tehnologii în grădini, 
astfel ca încă din acest an să se

obțină producții de peste 30 tone de ; 
legume la hectar.

Pentru identificarea soluțiilor opti- j 
me de creștere a potențialului pro
ductiv al pămintului, unele organiza- ; 
ții comunale de partid au inițiat con
sultarea largă a specialiștilor in cadrul 
unor mese rotunde. în felul acesta, 
specialiștii de la fermele I.A.S. im- j 
preună cu consiliile de conducere ale I 
cooperativelor agricole de producție | 
din Cilibia și Țintești au examinat 
posibilitățile de corectare a albiei 
riului Călmățui (care provoacă sără- 
turarea unor întinse suprafețe de 
teren), de însămîntare a unor plante j 
mai puțin pretențioase la umiditate ! 
si cu valoare nutritivă ridicată. So- ! 
lutiile preconizate în fața hărții, la ! 
..masa rotundă”, sint acum aplicate î 
pe teren, la scară naturală, de către 
formații de lucru cuprinzind peste 
150 de cooperatori.

Activitatea politică desfășurată în 
aceste zile de organizațiile de partid 
sătești are o puternică inrîurire asu
pra muncii ce se desfășoară pe cimp. 
în comunele Glodeanu Siliștea, Scu- 
telnici. Brădeanu si Glodeanu Sărat, 
punctele de documentare politico- 
ideologică au devenit locui în care 
se întilneso seară de seară membrii 
birourilor comitetelor comunale de 
partid cu activul din unitățile agri
cole. Cu Expunerea secretarului ge
neral al partidului ca ghid, cunoscând 
sarcinile pe care le cuprinde, se face 
analiza activității din ziua respectivă, 
stabilindu-se totodată și măsurile de 
înlăturare a neajunsurilor, de orga
nizare mai bună a muncii si de în
tărire a disciplinei, sint precizate 
sarcinile concrete ce revin forma
țiilor de muncă din sectoarele vegetal 
si zootehnic, privind execuția lucră
rilor de întreținere a culturilor, de 
furajare rațională a animalelor pen
tru ziua următoare.

Desigur, orientările stabilite prin 
Expunerea secretarului general ’ al 
partidului jalonează activitatea orga
nizațiilor de partid sătești Dentru o 
îndelungată perioadă, le deschid o 
largă perspectivă. Totuși, un prim 
bilanț al eficientei acțiunilor politice 
întreprinse in unitățile agricole bu- 
zoiene în zilele care au urmat Con
gresului țărănimii poate fi exprimat 
si crin rezultatele bune obținute în 
desfășurarea actualei campanii, în 
care lucrările au fost executate în 
timp optim, la un nivel calitativ 
deosebit.

Mlhal BĂZU 
corespondentul „Scînteli"

Aruncînd o privire asu
pra evoluției din ultimii 
ani a literaturii noastre se 
impune constatarea unui 
mers continuu ascendent, a 
unor realizări remarcabile 
în toate sectoarele de crea
ție.

în primul rînd, aș remar
ca valoarea deosebită a 
creației poetice, diversita
tea ei, identificarea tot mai 
clară a unor strălucite per
sonalități poetice, apariția 
unor țineri de mare talent 
și, ceea ce ni se pare foar
te important, strădania lor, 
de cele mai multe ori îm
plinită, de a fi expresia u- 
nor sentimente înalte, cele 
ale colectivității în care 
trăiesc. Putem vorbi, cu 
mindrie, de o mare diver
sitate a poeziei, despre o 
Îmbogățire a limbajului și 
universului poetic, despre 
orientarea poeziei spre 
teme majore, spre senti
mente fundamentale, întă- 
rindu-se și mai mult legă
tura poeziei cu marele pu
blic. Nu greșim atunci cind 
afirmăm, de pildă, că unul 
din sentimentele cele mai 
vitale și mai adevărate ale 
societății noastre : patrio
tismul, s-a făcut remarcat, 
prin originalitate, prin sin
ceritate, prin nuanțare, 
prin profunzime, în creația 
multora dintre poeții noștri.

De altfel, aceste trăsă
turi, aceste direcții de dez
voltare a poeziei, ca și a- 
pariția unor noi voci și 
timbre lirice au fost re
marcate și subliniate în di
ferite împrejurări, și în
deosebi în cadrul secțiilor 
de poezie ale asociațiilor 
scriitorilor. Aceste subli
nieri nu s-au oprit numai 
la a consemna reușite și la 
a împărți elogii. Cu multă 
răspundere, s-a afirmat, a- 
tît oral. în ședințe, cît apoi, 
prin scris, în diferite pu
blicații, odată cu reușitele 
și primejdiile care pîndesc 
și care atacă, uneori, lirica 
noastră. S-au dat semnale

uneori, asupra pericolului 
supralicitării, prin slogan, 
verbali tate și abundență 
formală, a unor mari sen
timente colective.

Este, de asemenea. o 
constatare tonifiantă faptul 
că în ultimii ani au apă
rut opere multe și de va
loare în cimpul prozei, și 
putem spune chiar că asis
tăm la un adevărat mo
ment al romanului româ
nesc, caracterizat atit prin

manismul și eroismul în
tregului popor, dînd parcă 
o nouă definiție literaturii, 
a spus întregii națiuni ce 
rol mare, ce rol neprețuit 
are cartea, cartea noastră, 
în dezvoltarea și adincirea 
unor virtuți atit de nece
sare pentru supraviețuirea 
unui popor. Avem datoria, 
toți, poeții, dramaturgii, 
prozatorii, să fim la înăl
țimea sarcinilor pe care le 
incumbă această înaltă a-

pării prozatorilor la reali
zarea epopeii naționale.

Avem convingerea că pe 
terenul prozei se pot con
cretiza multe inițiative, se 
poate da glas cerinței mul
tor scriitori de a se orga
niza, periodic, dezbateri în 
jurul unor cărți apărute, 
fie ele romane, volume de 
schițe și nuvele sau cărți 
de publicistică. Tot perio
dic ar piitea să se pună în 
dezbatere trăsăturile prin-

J vem incontestabile 
realizări, dar trebuie 

să privim mereu mai sus

de alarmă asupra poeziei
impure, asupra falsei poe-

ajunsă și la volume,

apariția unui număr însem
nat de lucrări izbutite, cit 
și prin orientarea tot mai 
clară a prozei noastre spre 
realism, cu adevărat cea 
mai fertilă cale de dezvol
tare a ei. E cazul, aici, să 
subliniem interesul activ, 
interesul demonstrat prin 
opere, al multor prozatori 
pentru problemele cele mai 
arzătoare ale actualității 
sociale contemporane, pen
tru. conflictele și temele 
noi pe care le inspiră re
alitățile socialiste, viața 
noastră de toate zilele. 1

Această răspundere pe 
care și-o asumă prozatorul, 
de cronicar și interpret al 
societății contemporane, 
trebuie să fie tot mai mult 
dublată și de răspunderea 
față de societatea în care 
trăiește. La cîteva zile 
după cataclismul care ne-a 
traumatizat țara, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, impre
sionat de solidaritatea, u-

preciere. Mai ales prozato
rii, prin menirea lor de a 
înfățișa lumi și mișcări so
ciale, prin menirea lor de 
a crea eroi și modele, au 
datoria subînțeleasă de a 
face din opera lor o ade
vărată fîntină cu apă vie 
care să Învioreze perma
nent societatea noastră, să 
o facă să-și descopere in 
permanență virtuțile, atit 
de necesare socialismului, 

într-o anumită măsură, 
în cadrul secției de proză 
a Asociației scriitorilor 
bucureștenl s-a încercat să 
se atragă, atenția asupra 
marilor probleme ale pro
zei contemporane, s-a ih- 
cercat chiar să se eviden
țieze unele opere, care se 
remarcau, ele, prin noutate 
și reușită artistică. Din pă
cate, nu s-a făcut aceasta 
cu consecvență și suficien
tă răspundere, nu s-au des
prins și dezbătut unele sar
cini de mare importanță, 
cum ar fi aceea a partici-

cipale care se evidențiază 
In proza noastră.

îmi apar ca necesare și 
unele considerații privind 
literatura pentru copii. 
Avind în vedere imensul ei 
rol educativ și impresionan
tul număr de cititori care o 
susțin, această literatură 
se bucură de atenția și in
teresul tot mai mare al tu
turor scriitorilor, incit mai 
ușor ne-ar fi să-i numim 
pe cei care n-au scris in 
acest domeniu, decît pe cei 
care au scris. Dacă la a- 
ceasta mai adăugăm și 
existența unor personalități 
proeminente, care ilustrează 
domeniul, și a unor cărți 
care au devenit momente 
de biografie pentru tinerii 
cititori, putem vorbi, pe 
drept cuvint. despre o vie 
și merituoasă activitate 
scriitoricească ta această 
secție.

Literatura pentru copii si 
tineret iși are legi foarte 
clarei si cind spunem legi

nu facem retorică. Aici ro
lul educativ este esențial, 
aici nu se admite nici un 
rabat, nici un strop de in
conștiență, nimic din ceea 
ce ar putea răni puritatea 
și visul. în fond de aici În
cepe realizarea OMULUI, a 
acelui om pe care-1 dorim 
atit de mult socialismului. 
Chiar dacă nu toate cărțile 
dedicate acestor virste s-au 
ridicat la nivelul dorit, pu
tem afirma. în schimb, că 
toate cărțile dedicata aces
tor virste nu s-au lăsat 
viciate de inconștiență, 
ceea ce reprezintă un suc
ces pentru întreaga noas
tră literatură.

Dar marea durere a acee- 
tei literaturi, si a celor 
care cu entuziasm o slujesc, 
este nepăsarea violentă dia 
partea criticii.

De altfel, ta general îmi 
putem spune că in dome
niul criticii există o situație 
ideală. Dacă ne gîndim insă 
la trecut. 1a viciile cumplite 
ale criticii din anumite pe
rioade. care mergeau de la 
ditirambă silită pînă la ne
garea trivială a valorii, sal
tul care s-a făcut este in
contestabil. Obiectivitatea, 
civismul, codul profesional 
se fac tot mal simțite in 
critica noastră, ceea ce ne 
dă mari speranțe pentru 
viitor. Literatura noastră, 
baza ei sinceră șl reală, ara 
mare nevoie de o critică so
lidă. ta afara oricărei tiranii 
personale, ta afara familii- " 
lor cu sau fără nume, o 
critică supusă unul singur 
stăpin : adevărul, o critică 
ln.care conștiința, profesio- 
naîitatea «1 rolul social să 
fie principalele atribute.

închei aceste Însemnări 
cu convingerea fermă că 

Apropiata conferință a scrii
torilor va marca un nou si 
important pas Înainte ta 
activitatea de creația lite
rară, pusă ta slujba Înalte
lor idealuri ale socialismu
lui. ale făuririi omului epo
cii nobile pe care o trăim.

Constantin CH1R1ȚA
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în aceste zile, pe șantierele de locuințe din Capitală

EFORTURI ENERGICE SUB DEVIZA: 

„Cît mai multe apartamente date 
în folosință înainte de termen!"

Pe toate șantierele de construcții 
de locuințe din Capitală se munceș
te energic, cu intensitate, de dimi
neața si Dină seara tirziu. Pretutin
deni. deviza constructorilor este 
„înainte de termen" și. datorită bu
nei organizări a locurilor de mun
că. aprovizionării ritmice cu mate
riale. disciplinei riguroase în mun
că. ei transpun, zi de zi. angajamen
tele ta fapte. Un concludent argu
ment 11 constituie bilanțul fructuos 
al activității desfășurate In cele pa
tru luni ale anului : constructorii din 
cadrul Centralei de construcții-mon- 
taj de ne lingă Consiliul popular al 
Capitalei au predat 7 590 apartamen
te. mai bine de 3 000 dintre acestea 
fiind realizate in avans fată de gra
fice.

în momentul de față, o serie de 
blocuri, cuprinzind 21 000 de apar
tamente din planul ne acest an. au 
structurile executate, ceea ce permi
te o amplă concentrare de forțe pen
tru grăbirea finalizării lor. în acest

scop s-au constituit formații de lu
cru complexe, stabilindu-se totodată 
programe amănunțite în vederea 
creării condițiilor necesare pentru 
urgentarea terminării tuturor blocu
rilor aflate în stadii avansate de 
execuție.

Luna aceasta este. deci, o lună de 
„vîrf” pe fiecare șantier : construc
torii bucuresteni țin neapărat ca 
pină ia 1 iunie să predea „la cheie" 
ce! puțin 10 000 de apartamente din 
cele prevăzute pentru acest an. 
După stadiul, lucrărilor, după cum 
se muncește pe numeroase șan
tiere, printre care cele ale blocu
rilor A 39. AD 41 și 308, cu circa 
250 apartamente, din Drumul Tabe
rei. executate de întreprinderea de 
construcții prefabricate din beton. 1 
si 4 b din $os. Giurgiului (Grupul de 
șantiere nr. 5). 9 și 7 din Șoseaua 
Colentina (Grup șantiere 2) sau 71 
din Șos. Pantelimon (Grup șantiere 
nr. 3), există garanția că-și vor ono
ra sarcinile. /

...Ne aflăm pe bd. Nicolae Titules
cu. unde lucrători ai Grupului de 
șantiere nr. 1 construiesc 10 blocuri 
— cu 10 și 15 etaje — și cu magazine 
la parter. Cele mai avansate sint lu
crările de la blocul 1 C. unde se exe
cutau ultimele finisaje. Aici lucra 
susținut echipa de zidari condusă de 
Mihai Slate, care, după ultimele fi
nisări interioare, trecuse la lucrările 
de lâ fațada blocului. La mozaicuri 
lucrau intens oameni din echipa lui 
Mihai Mariciuc, în vreme ce tâmpla
rii din echipa lui Nicolae Crețu mon
tau feroneria la scara III.

— Blocul 1 C, cu 105 apartamente, 
va fi predat beneficiarilor pină la 
sfirșitul acestei luni, cu o lună mai 
devreme fată de termenul stabilit — 
a precizat ing. Ovidiu Toma. șeful 
șantierului. Pe măsură ce acest bloc 
se termină, redistribuim forțele la 
alte trei blocuri, unde, din cauze in
dependente de noi. anumite lucrări 
sint puțin intîrzlate.

— în ce măsură considerați că si *-

Festivalul 
teatrului istoric
Marți a fost inaugurat Festivalul 

teatrului istoric, acțiune inițiată, in 
colaborare, de către Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste. Comitetul de 
cultură și educație socialistă al jude
țului Dolj și Teatrul Național din 
Craiova, gazdă a festivalului. Aflată 
la cea de-a 2-a ediție, întîlnirea de la 
Craiova — care se va desfășura timp 
de șase zile — este integrată Festiva
lului național „Cîntarea României”, 
etapa interjudețeană, cel mai bun 
spectacol urmind a fi. promovat in 
etapa finală pe țară.

Deschiderea festivalului a revenit 
Teatrului de stat „Al. Davila” din 
Pitești, cu spectacolul „Moartea lui 
Vlad Țepeș’'*, de Dan Tărchilă.

Programul 1
9.00 Teleșcoală

10.00 Teatru TV : „Arborele genealogic", 
de Lucia Demetrius

11.50 întrebări șl răspunsuri. Emisiune 
tn ajutorul lectorilor, propagan
diștilor și curșanților din invățâ- 
mintul politico-ideologic de partid

12.20 Telex
12.25 închiderea programului
16,00 Telex
16.05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba germană
17,00 Fotbal : Progresul — Steaua (Cam

pionatul național, divizia A). 
Transmisiune directă de la Sta
dionul Republicii. In pauza : Tra
gerea Pronoexpres

18,45 Telecronica pentru pionieri
19,00 Atenție la... neatenție 1 Protecția 

muncii — problemă de stat
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea țllel

20.00 etntarea României. Festivalul crea
ției și hărniciei. Faza județeană

20.15 Teleclnemateca. Ciclul „Mari ci
neaști” : Andrâ Cayatte — „Indră- 
gostiții din Verona” — coproduc
ție ltalo-francezâ. Premieră pe 
țară, tn distribuție : Pierre Bras
seur, Marcel Dalio. Serge Reggianl, 
Martine Carol, Anouk Aintee, Pier
re Leo.

22,00 Pe teme Internationale
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

Programul 2
20.00 Agenda culturală a Capitalei
20.30 Pagini de umor : Noi aventuri tn 

epoca de piatră
20.55 Documentarul românesc. * „La 

porțile frumosului” — regla Marla 
Supătoru * „Flori ale portului ro
mânesc.” — regla Paul Popescu- 
Doreanu. Producții ale Studioului 
„Al. Șahi*".

21.15 Telex
21.20 Bijuterii muzicale. Din vremea 

vechilor maeștri — lucrări din 
creația compozitorilor preclasici

21.55 Tehnologii moderne, cercetări ori
ginale tn Industria confecțiilor

22.20 închiderea programului

cinema

0000 000

Siluetele noilor blocuri de pe bd. N. Titulescu se înalță zi de zi. vdzind cu ochii

ceste .mid Întârzieri vor fi recupe
rate ?

— Cred că există condiții pentru 
a grăbi darea în funcțiune a blocu
rilor respective. Aprovizionarea cu 
materiale este bună si folosjm intens 
mijloacele mecanizate de transport

Brigada de dulgheri condusă de Dominic Bucșa de pe șantierul mureșenilor executa cofrarea planșeului subsolului la blocul 830 din Drumul Taberei

ne verticală. în afară de graficele de 
execuție pe blocuri, ne-ăm întocmit 
un grafic-program privind munca 
fiecărei echipe, astfel ca timpul de 
lucru să fie folosit integral, procesul 
tehnologic respectat cu strictețe, iar 
durata execuției să fie redusă la mi
nimum. La turnările de betoane lu
crăm in schimburi prelungite.

Cunoaștem cu toții că au venit să 
dea o mină de ajutor bucurestenilor, 
angajîndu-se să construiască in acest 
an 5 000 de apartamente, constructori 
din 19 județe ale tării. în prezent, la 
toate cele 39 de blocuri, construcția 
este începută, iar lucrările de execu
ție se află în diferite stadii, conform 
programelor stabilite.

Blocul 830. microraionul 8 din Dru
mul Taberei, care va avea 220 de 
apartamente, este ridicat de lucrători 
ai șantierului 103 al Trustului de 
construcții-montaj din județul Mu
reș. După cum ne-a relatat, ing. Ko
vats Tamas, șeful șantierului, de la 
început și pină acum toate lucrările 
au mers bine, conform programului 
stabilit. Pină acum s-a cîștigat un 
avans de circa 5 zile. Au fost termi
nate lucrările de fundații. S-au exe
cutat pereții subsolurilor, la două 
subsoluri fiind turnate și planșeele 
de acoperire.

Impresionează in mod deosebit 
buna organizare a șantierului, ordi
nea exemplară, disciplina și dîrzenia 
cu care se muncește. Fără a-și în
gădui o clipă de răgaz, brigăzile de 
dulgheri conduse de Petd Balint si

Dominic Bucșa executau cofrarea 
unor pianșee peste subsol si pregă
teau primele cofraje metalice pentru 
parter. Alături, cei din brigada de 
fierar-betoniști a lui Konyo Geza 
efectuau armarea unui planșeu peste 
subsol și a primelor diafragme pen
tru parter. Pentru a ajuta la diferite 
lucrări, in special săpături și turnări 
de betoane, pe șantier sosesc perio
dic, pentru serii de două-trei săptă- 
mini. echipe de voluntari — munci
tori și intelectuali — din județul Mu
reș. care au hotărit să dea o mină 
de ajutor la construirea acestui 
bloc. în cursul zilei' de ieri, un 
grup de 20 de oameni conduși de 
Nicolae Ciobanu, director la „Me- 
talotehnica” din Tîrgu-Mureș, exe
cuta lucrări de decofrare ; ei s-au 
oferit să muncească aici în timpul 
concediului lor de odihnă.

— Angajamentul nostru este s4 
dăm blocul în funcțiune cu două 
săptămîni mai devreme — ne-a spus 
ing. Kovats. Dar dacă lucrurile vor 
merge bine, asa cum le-am pornit, 
cred că vom putea devansa si mai 
mult termenul stabilit.

De aceeași hotărire sint animați și 
constructorii de pe alte si alte șan
tiere din Capitală. Cuvintele lor au 
acoperire in fapte, blocurile pe care 
le construiesc se Înaltă văzind cu 
ochii.

Corneliu CARIAN
Dumitru TÎRCOB

Foto : E. Dichiscanu

• Gloria nu etntâi SCAIJl — 9,15; 
11,30; 13,45; 1«; 18,15; 30,30. FAVO
RIT — 8; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, VICTORIA — »; 11.15; 13,30| 
15,45; 18,15; 20,30.
• Timpul dragostei *1 al aperan- 
țel t CENTRAL — 8,30; 11,30; 14,301 
17,30; 20,30.
• Un orășel In Texaa i PATRIA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 30,15, LU
CEAFĂRUL — 9,15; 11,30; 13,45; 181 
18,30; 20,45, la grădini — 20. GRA
DINA FESTIVAL — 10,45, CASA 
FILMULUI (la sala da lestlvltățl 
Dinamo) — 16; 18; 20,30.
• Mușcă și fugi 1 I — FESTIVAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,401 18.15; 10,30. 
GRADINA CAPITOL — 19,45, FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 13,10; 
20,15, GLORIA — 0; 11,15; 13,30; 10; 
18,15; 20,15.
• Republica din Ualca i CIULEȘTI
— 9,30; 12,30: 15,45; 19.
• Tom șl Jerry : DOINA — 0,30; 
11: 12,30; 17.
• Ruslan șl Liudmila t DOINA — 
14; 19, PROGRESUL — 16; 10.
• Diavolii din Spartlvento : EX
CELSIOR — 0; 11,15; 13,30; 16; 18,151
20.15, MELODIA — 9; 11,15; 13,30;
16; 18,15; 20,30, MODERN — 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30. la grădină — 
19,45.
• Parada surprizelor t TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18: 20.
• Cinci detectivi la miezul nopți! ■ 
GRIVITA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18: 20,15, la grădină — 19,45, 
FLAMURA — 0; 11,15; 13,30; 15,451 
18; 20.
• Zori In flăcări : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.
• Sflrșitul legendei t BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20.15, la 
grădină — 19,30.
• Goya (ambele serii) — 0,45. 
Film și realitate — 14, Patimile 
Ioanei d’Arc — 16,15, Cowboy-ul 
de la miezul nopții —* 18,30; 30,30, 
CINEMATECA.
• Oaspeți de seară I COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20, MIORIȚA
— 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30.
• Lumea circului 1 LIRA — 0| 
11.45; 14,30; 19,45. la grădină — 10,45, 
« Misterul Iul Herodot 1 BUCEGI
— 9,30; 11,30; 13,30; 15,30; 17,45; 30, 
la grădină — 20.
• Hollywood, Hollywood 1 FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, TOMIS — 0; 11,18; 13.30;
15.45; 18; 20,15, la grădină — 10,45.
• Albă ca zăpada șl cel șapte pi
tici : 9; 11; 13, Imagini tn oglindă
— 15; 17; 19 : VIITORUL.
• Pentru un pumn de., ceapă t 
FERENTARI - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Pinocchio t PACEA — 10; 1»; 
14.
• Meciul secolului : PACEA — 16; 
18; 20.
e Africa Express I VOLGA — 0; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Cuibul salamandrelor t POPU- 
LAR — 15,45; 18; 20.15, GRADINA 
VITAN — 20.

teatre
• Teatrul National București (Mia 
mare) : Un fluture pe lampă —
19.30, (sala Atelier) : Poezie fi 
dans — 19.
• Filarmonica „George Knescu" 
(Ateneul Român) : Concert extra
ordinar pentru contul omeniei jJ 
solidarității susținut de Valentin 
Gheorghiu — plan, Ștefan Gheor
ghiu — vioară, Cătălin Ilea — vio
loncel — 20.
• Opera Română : Liliacul — lf.
• Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
• Teatrul .,Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră —
19.30.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19.30.
• Teatrul „Nottara* (sala Ma— 
gheru) : Adio Charlie — 19,30, (sala
Studio) ; Nu am Încredere tn
bărbați — 19.
e Teatrul Gluieștl : Paharul eu
apă — 19,30.
• Teatrul municipal Ploiești (la
sala Teatrului de comedie) : To
nul face muzica — 17; 20.
O Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Lasă supă
rarea-n hol — 19.
• Teatrul „I. Vasilescu* : Răscoala 
— 19.30.
• Teatrul „Țăndărică* (la Ecran- 
Club din șos. Grozăvești 82) : Pi
sica de una singură — 17, (la Teh- 
nic-club, calea Șerban Vodă 213) : 
Tigrișorul Petre — 17.
• Circul București : Cu circul nu-< 
de glumit — 19.30.
• Studioul de teatru IATC : Omul 
cu mfrțoaga — 19,30.
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IERI S-AU DESCHIS LA BUCUREȘTI

Lucrările celui de-al VUI-lea Congres 
mondial pentru prevenirea accidentelor 

de muncă și a bolilor profesionale
Sub înaltul patronaj al președinte

lui Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceausescu, marți di
mineața s-au deschis, in Capitală, lu
crările celui de-al VIII-lea Congres 
mondial pentru prevenirea accidente
lor de muncă și a bolilor profesiona
le, organizat de Ministerul Muncii. în 
colaborare cu Biroul International al 
Muncii și Asociația Internațională 
pentru Securitate Socială (A.I.S.S.).

La congrfes participă peste 2 300 de 
delegați din 68 de țări ale lumii : re
prezentanți ai ministerelor, instituții
lor și organizațiilor care răspund de 
problemele de protecția muncii, de 
prevenire și combatere a riscurilor 
profesionale, reprezentanți ai unor or
ganizații profesionale specializate, ai 
institutelor de cercetări, ai organiza
țiilor sindicale, ai organizațiilor pa
tronale, precum și un mare număr de 
specialiști — ingineri, medici, ergo- 
nomi, psihologi, economiști, juriști, 
cadre didactice din învățămîntul su
perior etc.

La ședința de deschidere au luat 
parte tovarășii Emil Bobu. Ion Dincă, 
Petre Lupu. Paul Niculescu. Gheorghe 
Pană, Stefan Andrei. Teodor Coman, 
Ion Ursu, Angelo Miculescu. vice- 
prim-ministru al guvernului. Nicolae 
Nicolaescu și Ion Traian Stefănescu. 
miniștt-i, Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, reprezen
tam' ai conducerii altor ministere, in- 
s. . tii, organizații obștești centrale.

Vkcvările au fost deschise de tova.-,. 
răsul Gheorghe Pană. președintele 
Consiliului Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor, ministrul muncii, 
care a mulțumit pentru desemnarea 
sa ca președinte al congresului. Ca 
vicepreședinți ai congresului au fost 
desemnați N. Kavoussis — Iran. D. 
Gaffney — Irlanda. Nik Amin — 
Malaiezia. E. Van Ree — Olanda. 
Hahna — Tunisia. A. P. Kupșin — 
U.R.S.S.. A. M. Tovar — Venezuela.

Mesajul de salut adresat congresu
lui de președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, care a fost prezentat de 
tovarășul Emil Bobu. vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, a fost primit 
cu deosebită atcntie si profund inte
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O elocventă expresie a celor mai largi aprecieri internaționale:

NADIA COMĂNECI, PRIMA SPORTIVĂ A LUMII
• Ieri, la Milano, cu prilejul Congresului Mondial al presei sportive, s-a decernat Nadiei 
Marele premiu ai A.I.P.S. • înalte - și obiective! - prețuiri școlii românești de gimnastică

MILANO 17 (Agerpres)„t*- Cu.prj- 
lejul Congresului mondial al presei 
sportive, aflat la cea "de'-ă■ 41-ă edi
ție. marți a fost decernat Marele 
premiu al A.I.P.S. strălucitei gim
naste românce Nadia Comăneci, 
multiplă campioană europeană la 
Skîen (1975), eroina Jocurilor Olim
pice de la Montreal, campioană eu
ropeană absolută la Praga. învingă
toare in „Cupa Kuniki" de la Na
goya, campioană balcanică absolută, 
cîstigătoarea a numeroase concursuri 
internaționale de prestigiu desfășu
rate in S.U.A., Canada, Spania, 
R. F. Germania. Franța și alte țări.

în sala de recepție a hotelului 
„Maripineta". din Milano Marrittima, 
stațiune situată pe litoralul Mării 
Adriatice, se aflau reprezentanți a 
46 de țări din patru continente. 116 
delegați ai asociațiilor de presă na
țională, peste 100 de invitați ai or
ganismelor sportive italiene și inter
naționale.

După citirea mesajului președin
telui republicii. Giovani Leone, a 
urmat momentul solemn al inminării 
premiilor internaționale pe care Aso
ciația internațională a presei sportivo 
h a decernat unor mari valori spor
tive care s-au impus prin perfor
manțe remarcabile și printr-o deose
bită popularitate. Reprezentanți ai 
celor mai prestigioase ziare si publi
cații sportive, ai numeroase posturi 
de radio și televiziune din lumea în
treagă au fost unanimi în decernarea 

Zșjrelui premiu al A.I.P.S. Nadiei 
CÎ lăneci, sportiva nr. 1 a lumii, 
apfeciind-o pentru măiestria și ta
lentul care au situat-o pe reprezen
tanta sportului românesc pe primul 
loc in ierarhia mondială. Ziariștii 
prezenți la această ceremonie au ți
nut să sublinieze că din anul 1975 de 
cind avea virsta de 13 ani și jumă
tate Nadia Comăneci. care a devenit 
astăzi cea mai cunoscută figură spor
tivă din lume, domină in stil de mare 
campioană toate concursurile de gim
nastică. dovedind de la o competiție 
la alta o măiestrie sportivă de neega
lat. Noul trofeu cucerit de Nadia 
Comănecî vine să se adauge altor 
mari distincții pe care tînăra amba
sadoare a mișcării sportive din Româ
nia le-a obținut în ultimii doi ani.

Este o nouă dovadă grăitoare, o 
recunoaștere unanință. o nouă măr
turie prin care se arată opiniei spor
tive mondiale că Nadia Comăneci 
rămîne sportiva nr. 1. care, dato
rită unei pregătiri exemplare, se află 
în mod Incontestabil pe cea mai 
înaltă treaptă a podiumului con
cursurilor de amploare ale gimnasti
cii. așa cum de altfel a demonstrat-o 
si cu ocazia recentelor campionate 
europene de la Praga.

Numeroși participant! au exprimat, 

res. Mesajul a fost subliniat tn repe
tate rinduri cu vii si îndelung) 
aplauze.

în numele delegatilor. tovarășul 
Gheorghe Pană, președintele con
gresului. a exprimat calde mulțumiri 
pentru mesajul adresat de președin
tele Nicolae Ceausescu, gratitudinea 
lor pentru atentia ne care președin
tele Republicii Socialiste România o 
acordă acestei importante reuniuni 
internaționale.

Apoi. In numele locuitorilor Bucu- 
reștiului. congresul a fost salutat de 
tovarășul Ion Dincă. primarul gene
ral al Capitalei.

Au adresat, de asemenea, saluturi 
Jean de Givry, reprezentantul direc
torului general al Biroului Interna
țional al Muncii, și Vladimir Rys. se
cretar general al Asociației Interna
ționale pentru Securitate Socială.

Congresul își propune realizarea 
unei ample informări și documentări 
a specialiștilor din întreaga lume in 
domeniul prevenirii accidentelor de 
muncă și a bolilor profesionale și. 
totodată, promovarea cooperării in
ternaționale intre instituțiile, asocia
țiile sau societățile naționale care se 
ocupă de problemele securității so
ciale sau de prevenirea accidentelor 
de muncă.

Timp de patru zile, participant» 
vor audia opt rapoarte și peste 150 
de comunicări privind o arie largă 
de probleme de specialitate.

în prima zi a lucrărilor au fost 
prezentate raportul Biroului Interna
tional al Muncii, cu tema : „Mediul 
de muncă — noi tendințe" si rapor
tul Asociației Internaționale pentru 
Securitate Socială, cu tema ..Rolul 

’ 'țitutiilor de securitate socială In 
oLmeniuI prevenirii si relațiilor lor 
cu alte organisme competente". Au 
urmat dezbateri.

în aceeași zi s-au desfășurat tn 
Capitală lucrările colocviului inter
national de chimie Cu tema ..Elimi
narea riscurilor profesionale in in
dustria chimică".

Lucrările congresului continuă.

(Agerpres)

totodată, regretul că la aceste cam
pionate de la Praga, ale căror desfă
șurare si' rezultate au fost, din pă
cate. profund viciate de arbitraje 
părtinitoare, ca si de alte mă
suri si hotărîri contrare eticii 
sportive, Nadia Comăneci a fost 
privată de unele titluri la care ta
lentul. măiestria, 
pregătirea si for
ma sa excepțio
nală îi dădeau pe 
deplin dreptul. 
Acestui regret i-a 
fost asociată și 
părerea de rău că 
spectatorii pre- 
zenti la campio
natele de la Pra
ga, milioane de 
telespectatori, nu
mărul mare de 
ziariști sportivi 
din lumea întrea
gă au fost lipsiți 
în asemenea îm
prejurări de po
sibilitatea de a 
urmări pînă la 
capăt evoluția tri
plei campioane o- 
limpice Nadia Co
maneci.

Oferind Marele 
premiu al A.I.P.S. 
minunatei sporti
ve din România, 
președintele Co
mitetului olimpic 
italian, Giulio O- 
nesti, vicepreșe
dinte al Comite
tului internatio
nal olimpic, a fe- 
Jicitat-o călduros 
pentru marea ei 
contribuție adusă 
la dezvoltarea 
gimnasticii. ’ la 
prestigiul si popu
laritatea acestui 
sport în lumea în
treagă.

Trofeul lnmînat 
vestitei campioane 
românce Nadia Comăneci reprezintă 
o ramură de măslin sculptată, din 
metal aurit, simbol al păcii si prie
teniei. oferit de Grecia, inițiatoarea 
Jocurilor Olimpice moderne. Vădit 
emoționată de această festivitate, 
Nadia Comăneci 8-a apropiat de mi
crofon și. în limba franceză, a rostit 
un cuvint de mulțumire pentru înal
ta distincție care i-a fost înminată. 
Zeci de obiective fotografice și ca-, 
mere de televiziune ale reporterilor 
prezenți in 6ală au imortalizat acest 
memorabil eveniment. în aceste clipe 
sărbătorești. Nadia a invitat-o ală
turi de ea ne colega și prietena

Vizita delegației Sovietului Suprem 
al U. R.S.S.

Delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., condusă de tovarășul A. P. 
Vader, membru al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Prezidiului Sovietu
lui Suprem a! Uniunii Sovietice, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Estone, a făcut marii 
o vizită la Consiliul popular al muni
cipiului București.

în cursul convorbirii purtate cu to
varășul Ion Dincă. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R.. prima
rul general al Capitalei, oaspeții au 
luat cunoștință de succesele dobindite 
de oamenii muncii din întreprinderile 
Capitalei, de perspectivele de dezvol
tare industrială și urbanistică a ora
șului. de activitatea organelor de 
partid și de stat, a tuturor cetățenilor 
în vederea îndeplinirii exemplare a 
prevederilor de plan ale actualului 
cincinal.

La întrevedere au participat Ilie 
Salapa. președintele Comisiei pentru 
industrie si activitatea economico-fi- 
nanciară a Marii Adunări Naționale. 
Radu Abagiu, vicepreședinte al con
siliului popular municipal, alte per
soane oficiale.

A luat parte V. I. Drozdenko, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

*
în cursul dimineții, oaspeții sovie

tici au vizitat întreprinderea bucu- 
reșteană „23 August", unitate repre
zentativă a industriei noastre con
structoare de mașini.

împreună cu delegația s-a aflat to
varășul Nicolae Giosan. membru su
pleant al Comitetului Politic Execu

În funcțiune —o nouă
în cadrul întreprinderii de conduc

tori electrici emailați din Zalău a 
fost pusă, marți, in funcțiune o sec
ție de trefilare. Noul obiectiv, rod 
al colaborării economice româno- 
chineze. produce sirmă trefilată cu 
diametre cuprinse între 0.05—3 mm. 
La festivitatea inaugurării secției au 
luat parte numeroși muncitori, in

sa de echipă. Teodora Ungureanu. 
Din nou aplauze au răsplătit acest 
gest. Cu acest prilej. Giulio Onești, 
l-a invitat Ia prezidiu și pe antre
norul emerit Bela Karoly. felicitin- 
du-1 călduros pentru măiestria celor' 
două campioane.

Cu ocazia decernării trofeului

A.I.P.S.. oficialii au ținut să releve în 
mod deosebit că această recompensă 
reprezintă un omagiu al presei spor
tive mondiale pentru tot ceea ce 
Nadîa Comăneci. școala românească 
au făcut pentru gimnastică o nouă și 
elocventă expresie, alături de nu
meroase alte asemenea dovezi, a re
cunoașterii pe plan mondial a talen
tului inegalabil a) triplei campioane 
olimpice, , care continuă să fascineze 
pe toți 'iubitorii acestui minunat 
sport și care văd in ea o stea in 
plină strălucire.

★
La sfîrșitul festivității. Nadia Co

tiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Marii Adunări Naționale. Membrii 
delegației au avut posibilitatea să a- 
precieze performanțele tehnice și ca
litatea produselor întreprinderii. Cu 
arest prilej, tovarășul Ion Iosefidej 
adjunct al ministrului Industriei con
strucțiilor de mașini, a înfățișat din 
preocupările acestui colectiv fruntaș 
pe linia sporirii și diversificării pro
ducției, a creșterii eficienței econo
mice a activității sale.

★

în onoarea delegației, primarul ge
neral al Capitalei, tovarășul Ion 
Dincă. a oferit un dejun.

★

Marti după-amiază. delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S. s-a tntîl- 
nit cu președinți si membri ai comi
siilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații în legătură cu 
modul de organizare, activitatea și 
preocupările organismelor celor două 
parlamente si a fost subliniată im
portanta contactelor și schimburilor 
de experiență dintre forurile noas
tre legislative pentru mai buna cu
noaștere reciprocă și dezvoltarea în 
continuare a relațiilor prietenești 
dintre poporul român și popoarele 
sovietice, dintre țările noastre.

în aceeași zi. oaspeții au vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist. a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

Seara, delegația parlamentară so
vietică a asistat la un spectacol fol
cloric susținut de Ansamblul „Rap
sodia română".

(Agerpres)

capacitate productivă
gineri si tehnicieni din cadrul în
treprinderii. specialiști ai Centralei 
industriale de mașini și materiale e- 
lectrotehnice. reprezentanți ai orga
nelor locale de partid și de stat, pre
cum si grupul de specialiști chinezi 
care au lucrat la montajul liniilor 
tehnologice, reprezentanți ai Amba
sadei R.P. Chineze la București.

. (Agerpres)

măneci. precum și alte personalități 
ale vieții sportive internaționale au 
făcut declarații ne marginea acestui 
eveniment.

NADIA COMĂNECI : „Sint fericită 
că mi s-a atribuit acest trofeu. La 
Praga am fost intr-o formă mai bună 
decit la Montreal. Am prezentat două 
noi exerciții, unul la birnă si celă
lalt la sol. ambele pline de dificul
tăți tehnice. Consider că am reușit 
la perfecție".

GIULIO ONEȘTI, președintele Co
mitetului Olimpic Italian : „A.I.P.S. 
mi-a făcut marea plăcere si onoare 
de a mă invita să inminez Nadiei 
Comăneci trofeul A.I.P.S., care ono
rează in fiecare an pe cei mai mari 
sportivi ai lumii. Prezența Nadiei 
Comăneci. această sportivă de excep
ție. la marea reuniune internațională 
dtf presă, împreună cu Teodora Un
gureanu și antrenorul lor, ne-a adus 
o mare satisfacție. Felicit mișcarea 
sportivă românească pentru că a reu
șit să formeze asemenea elemente 
valoroase in gimnastică".

STEPHAN MALONGA (R.P. Con
go) — președintele Uniunii ziariștilor 
sportivi africani : ..Această mare mi
nune a gimnasticii m-a delectat și 
pe mine. împreună cu milioane de 
telespectatori. Să știți că Africa o 
cunoaște bine pe această fată care 
uimește cu exercițiile ei aproape ne
reale. Ceea ce m-a impresionat în 
mod deosebit, revăzind-o la televi
zor cu prilejul Campionatelor euro
pene de la Praga. a fost faptul el 
ea domină in continuare, cu autori
tate, gimnastica mondială".

R. T. MIYAKAWA — membru al 
Comitetului executiv al Comitetului 
olimpic japonez : „Noi. japonezii, ne 
bucurăm mult că Nadia rămine in 
continuare cea mai bună gimnastă 
a lumii si sperăm să mai vină pe 
la noi".

FRANK TAYLOR. președintele 
A.I.P.S., ziarist la „Daily Miror" — 
Londra :

„Ce seară minunată a fost aceea 
etnd am yăzut-o pe Nadia, acum doi 
ani. la Londra, atunci cind ea a cîș- 
tigat turneul campionilor. Am rămas 
vrăjit de Nadia și astfel, după O- 
limpiada de anul trecut, am scris 
prima carte despre zina noastră, a 
tuturor, căci ea nu mai este doar a 
dv., a românilor. Nadia Comăneci 
aparține tuturor acelora de ne me
ridianele globului care iubesc spor
tul. măiestria și gingășia. Prezența 
ei a dat o dimensiune aparte reu
niunii noastre, care de cîțiva ani în
coace are un caracter mondial bine 
determinat. Am convingerea că ea 
nu se va opri aici, că va continua să 
ducă pe noi culmi gimnastica con
temporană".

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe al Re-, 

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea lui Michel 
Gbezera-Bria. pentru mesajul de fe
licitare adresat cu ocazia numirii sale 
în funcția de ministru al afacerilor 
externe al Imperiului Centrafritan.

*
în perioada 13—17 mai ne-a vizi

tat tara, la invitația Comitetului Na
țional pentru Apărarea Păcii, o de
legație a Mișcării pentru pace din 
Senegal, formată din Boubacar Seek 
si Abdel Kader Sahara, deputați. în 
timpul șederii în tara noastră, de
legația a avut întrevederi la C.N.A.P. 
si Liga română de prietenie cu po
poarele din Asia si Africa, a vizitat 
obiective industriale, agricole, cultu
rale și turistice din București si ju
dețele Ilfov și Ialomița.

vremea
Ieri în tară : Vremea a fost în ge

neral instabilă în jumătatea de nord- 
est și frumoasă în rest. Cerul a fost 
variabil, mai mult noros. în jumăta
tea de nord a tării au căzut ploi lo
cale. mai ales sub formă de averse 
însoțite de frecvente descărcări elec
trice. în nordul Crișanei. Maramureș, 
Transilvania și Moldova și cu carac
ter izolat în nordul Munteniei și al 
Dobrogei. Vintul a suflat slab pină 
la potrivit. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 13 grade la Rădă
uți și 25 de grade la Medgidia și în 
mai multe localități din Cimpia Du
nării. în București : Vremea a Jost 
frumoasă, cu cerul variabil. Vintul a 
suflat slab. Temperatura maximă a 
fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
19. 20 și 21 mai. în tară : Vreme 
caldă. Cerul va fi schimbător. Vor 
cădea averse izolate de ploaie. înso
țite de descărcări electrice, maț frec
vente In nordul tării și in zona de 
munte. Vintul va sufla slab .pină la 
potrivit, predominind din sectorul 
sudic. Temperaturile minime vor fi 
cuprinse intre 7 si 17 grade, iar ma
ximele între 18 și 28 de grade, local 
mai ridicate. în București : Vreme 
caldă, cu cerul variabil. Vint slab 
pînă Ia potrivit. Temperatura in 
creștere.

FOTBAL

Azi, două partide 
importante pentru ordinea 

în clasament
Astăzi se vor juca la București 

două dintre partidele restante din 
campionatul diviziei A.

Rezultatele ambelor meciuri pot 
avea urmări importante pentru ordi
nea echipelor in clasamentul general. 
Aceasta privește mai ales partida 
dintre Progresul (Tocul 16—21 p) și 
Steaua (locul al doilea — 31 p. deci, 
la egalitate de puncte cu echipa de 
pe locul întii. Dinamo — 31 p.). Pu
ternica echipă a clubului Steaua, in 
eventualitatea unei victorii sau chiar 
a unui scor egal, va trece in fruntea 
clasamentului. Totuși, echipa Pro
gresul. in mare nevoie de puncte, va 
juca desigur cu indîriire in acest 

i derbi bucurestean.
Ș Cealaltă partidă, dintre Sportul 

studențesc (locul al șaselea — 25 p) 
și Corvinul (locul 14—22 p), poate a- 
duce relansarea echipei bucureștene, 
dună o îndelungată eclipsă de formă; 
în caz de victorie. Sportul studențesc 
s-ar apropia la mică distantă de 
puncte de echipele care conduc in 
clasament si împotriva cărora va juca 
direct (Dinamo. Steaua. Jiu] în ur
mătoarele citeva etape). De aseme
nea. Corvinul — care, in cele nouă 
etape pînă la terminarea campionatu
lui, va mai jupa numai de patru ori 
„acasă" — se va strădui azi să obți
nă puncte, contribuind astfel la reu
șita întrecerii.

Cele două meciuri se vor juca in 
cuplai. De stadionul Republicii, in- 
cepind de la ora 15. mai întii Spor
tul studențesc — Corvinul. apoi Pro
gresul — Steaua. Aceasta din urmă 
partidă va fi televizată în direct, de 
la ora 17.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• La Landover (S.U.A. — statul 

Maryland), campionul mondial de 
box la categoria grea. Cassius Clay, 
și-a apărat titlul, invingind la punc
te. după 15 reprize, ne Alfredo E- 
vangelista. un boxer în virstă de 22 
de ani.
• Marți, In cadru! campionatelor in

ternaționale de tenis ale Italiei, de
[ la Roma, Ilie Năstase l-a învins cu

6— 2, 6—4 pe Belus Prajoux (Chile). 
Alte rezultate : Kodes — Dowdeswell
7— 5, 5—7, 6—1 ; Vilas — Taylor 6—1, 
6—2 ; Warwick — Granat 5—7, 6—4, 
6—3 : Panatta — Saviano.6—1, 6—3. ■

• în ultima zi a concursului inter
național de la Formia (Italia), atle
tul polonez Komar a ciștigat proba 
de aruncarea greutății cu rezultatul 
de 19,89 m. în cursa feminină de 200 
m. sprintera italiană Bottiglieri a 
stabilit un nou record național, cu 
timpul de 23”42/100.

Alte rezultate : 5 000 m : Zarcone 
(Italia) — 13’44”6/10 ; aruncarea cio
canului : Ploghause (R.F. Germania) 
— 70.58 nț.

TELEGRAME
DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului LEONID 1LICI BREJNEV 
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNÎI 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului ALEKSEI NIKOLAEVICI KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
Survolînd teritoriul Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste, in drum spre 

Republica Populară Polonă, vă adresăm dumneavoastră..Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiului Sovietului Suprem 
și Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și popoarelor Unrunii Sovietice un salut 
cordial, împreună cu cele mai bune urări de noi succese pe calea dezvoltării 
economico-sociale a patriei, a edificării societății comuniste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Tn numele poporului arab șirian și al meu personal, sint bucuros să vă 
exprim mulțumiri pentru felicitările dumneavoastră și ale poporului român 
prieten, adresate cu ocazia Zilei naționale a Republicii Arabe Siriene.

La rîndul meu. exprim Excelenței Voastre cele mai bune urări de feri
cire și sănătate, iar poporului român progres si prosperitate in continuu.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că relațiile de prietenie; $i coope
rare dintre Siria și România vor continua să se dezvolte pe baza hotărîrilor 
comune și a înțelegerilor realizate în cursul intîlnirilor la nivel înalt din 
cele două capitale, ceea ce va servi intereselor popoarelor noastre, ale cauzei 
păcii juste în regiunea noastră și in lume.

HAFEZ AL-ASSAD
Președintele Republicii Arabe Sirieni

CU PRILEJUL CENTENARULUI 
INDEPENDENȚEI

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

în momentul în care întreaga națiune română sărbătorește cu entuziasm 
ziua istorică de 9 mai. centenarul proclamării Independenței de stat » 
României. îmi este deosebit, de plăcut să adresez Excelenței Voastre, guver
nului și poporului român. în numele Consiliului Militar Suprem, al guvernului 
și poporului Nigerului, felicitările mele cele mai vii si mai călduroase.

Constat cu reală plăcere progresul enorm pe care țara dumneavoastră 
îl realizează pe calea adevăratei dezvoltări economice și faptul că desfășurăm 
o luptă comună împotriva colonialismului, imperialismului, apartheidului și 
hegemonismului.

Mă bucură, de asemenea, excelentele relații de prietenie care există în 
mod atît de fericit intre țările noastre.

Transmițindu-vă urările mele cele mai bune de sănătate și fericire pentru 
Excelenta Voastră și de prosperitate pentru poporul României, vă rog să 
binevoiți a primi, domnule președinte, asigurarea considerațiunii mele celei 
mai înalte.

Locotenent-colonel SEYNI KOUNTCHE
Președintele Consiliului Militar Suprem,

Șeful statului Niger

Excelenței Sale Domnului MANEA MĂNESCU 
Primul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Am primit cu mare plăcere felicitările dumneavoastră, cu ocazia Zilei 
naționale a Republicii Arabe Siriene. . - --v.

Vă mulțumesc în numele meu personal și al1 Guvernului Republicii Arabe 
Siriene și vă urez sănătate și fericire personală, iar poporului român prieten 
tot mai mult progres și prosperitate. .

Sint convins că relațiile de cooperare între popoarele și țările noastre se 
vor dezvolta continuu in interesul lor reciproc, pentru progres și prospe
ritate. jj

ABDEL RAHMAN KHLEIFAWI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Arabe Siriene

Forumurile pionierești 1977: 

„Spre comunism pășim cutezători"
Forumurile au intrat în tradiția 

vieții de organizație a pionierilor ca 
un cadru deosebit de eficient de 
exercitare a democrației pionierești 
in dezbaterea principalelor probleme 
ale activității detașamentelor si uni
tăților. consacrate educației comu
niste. revoluționare, patriotice a co
piilor. în alegerea celor mai harnici 
și activi pionieri în forurile de con
ducere ale organizației.

în 1977, forumurile pionierilor se 
vor desfășura sub deviza „Spre co
munism pășim cutezători". Ele vor 
prilejui un bilanț asupra activității 
politico-educative, din acest an șco
lar. a comandamentelor si consiliilor 
Organizației Pionierilor pentru în
făptuirea indicațiilor date de tovară
șul Nicolae Ceaușescu la ședința 
festivă de deschidere a Forumului 
tineretului, din luna noiembrie 1975. 
Vor fi dezbătute sarcinile ce revin 
pionierilor și școlarilor pentru tra
ducerea în viată a Programului de 
măsuri pentru aplicarea hotărîrilor 
Congresului al Xl-Iea al P.C.R. și 
ale Congresului educației politice și 
al culturii socialiste. Concret, vor fi 
abordate aspecte privind : educarea 
pionierilor si școlarilor prin muncă si 
pentru muncă, creșterea nivelului de 
pregătire teoretică și practică a ele
vilor. educarea copiilor in spiritul 
patriotismului, sprijinirea activității 
grupelor organizației „Șoimii patriei". 

, forme și modalități de îmbunătățire 
a conlucrării între Organizația Pio
nierilor și Uniunea Tineretului Co
munist. in vederea asigurării conti
nuității in procesul de educație co
munistă. revoluționară a tineretului 
patriei noastre.

Forumurile județene si al munici
piului București vor avea loc în pe
rioada 20 iunie — 16 iulie, in condi
ții de tabără de instruire, cu o du
rată de 10 zile. Vor participa între 
100—150 pionieri delegați, desemnați 
in adunările detașamentelor. în afara 
dezbaterii problemelor enumerate 
mai înainte, programul forumurilor 
județene mai include : lntilniri cu

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România 

activiști de partid si de stat, perso
nalități ale vieții culturale si științi
fice. fruntași In producție : vizite la 
obiective economice, muzee si case 
memoriale ; învățarea de cintece si 
marșuri pionierești, revoluționare si 
patriotice ; vizionarea unor filme si 
spectacole cu caracter educativ ; de 
asemenea, vor fi initiate acțiuni de 
muncă patriotică, activități recrea
tive. cultural-artistice. sportive, de 
pregătire pentru apărarea patriei.

Forumul național — aflat la cea 
de-a VI-a ediție — va fi organizat 
in perioada 4—17 august, in județul 
Argeș. Ia Colibași. (Edițiile anteri
oare s-au desfășurat in județele Pra
hova. Satu Mare. Suceava. Caras-Se- 
veri-n. Galați). Bogatul său program 
de acțiuni cuprinde dezbateri menite 
să intensifice preocupările si efortu
rile organizației pentru educarea pio
nierilor si școlarilor prin si pentru 
muncă, pentru formarea conștiinței 
revoluționare, socialiste a tineretului 
școlar si educarea celor mai tineri 
cetățeni in spiritul dragostei de pa
trie. popor si partid. Două ampla 
evocări — Ia Calafat, dedicată făuri
torilor independentei de stat în 1877, 
si la Vidraru. dedicată constructori
lor socialismului — vor aduce oma
giul si recunoștința pionierească vi
tejiei și eroismului poporului nostru, 
făuritorul istoriei României socialiste. 
Activitățile politico-educative se vor 
împleti cu acțiuni de muncă pa
triotică. va fi organizată si o expozi
ție complexă — de pictură, metalo- 
plastie. pirogravură, intarsie, sculp
tură etc. — cu lucrări realizate în 
cercurile pionierești, inspirate din 
tematica marilor evenimente ani
versare ale acestui an.

Pregătirea si desfășurarea forumu
rilor anului 1977 vor oferi cadrul 
concret centru creșterea rolului pio
nierilor in programarea, organizarea 
si conducerea întregii activități a or
ganizației lor.

Florica DINULESCU

• CEASURI... LA ORA 
ELECTRONICII. întreprin
derea electronică Unltra-Warel 
■ lansat prima serie de ceasuri 
de mină electronice de fabrica
ție poloneză. Mecanismul are o 
mare precizie — toleranta este 
de numai 15 secunde într-o 
lună. Ceasul este alimentat de 
două pile de un volt si jumă
tate, cu o autonomie de un an. 
La simpla apăsare pe un buton, 
ceasul indică ora. minutul, se
cunda. ziua și luna.

• SATELIT DEDICAT 
ECOLOGIEI. La Toulouse 
este prezentată macheta. în mă
rime naturală, a satelitului 
SPOT (Sistemul probator de 
observație a Pămîntulxți). care 

din 1982 va începe să furnizeze 
multiple și precise informații a- 
supra variațiilor mediului în
conjurător. Sistemul spațial 
SPOT este compus dintr-un sa
telit. (683 kg) și o stație Ia sol. 
Stația de control și telecomandă 
de la sol va asigura recepția 
datelor-iraagini și difuzarea lor 
la diferiți beneficiari din dome
niul vulcanologiei, oceanogra
fiei și climatologiel. Aceste in
formații vor contribui la stu
diul agriculturii și pescuitului, 
la evaluarea rezervelor de pă
șuni și forestiere, la studierea 
procesului de urbanizare și a 
efectelor sale asupra mediului 
Înconjurător etc.

• PERFORMANȚĂ AL- 
PINISTICĂ. Vest-germanul 

Fritz Zintal a stabilit o nouă 
performanță in istoria alpinis
mului. escaladind piscul Lhotse, 
de 8501 metri, din masivul Hi
malaia (ai patrulea pisc din 
lume ca înălțime). Zintal. in 
virstă de 45 de ani. a făcut as
censiunea ultimilor 200 de me
tri fără mască de oxigen. El era 
însoțit de încă doi alpiniști — 
un vest-german și un austriac. 
Cei trei sportivi au rămas pe 
culme 55 de minute.

• INDONEZIA IN MI
NIATURĂ. La marginea Ja- 
karteî, capitala Indoneziei, a 
fost inaugurat un parc modern, 
unde recreația și cultura atrag 
deopotrivă . pe locuitorii orașu
lui. PrezentinS o Indonezie in

DE PRETUTINDENI
miniatură, parcul are 26 de pa
vilioane, corespunzind celor 26 
de provincii, fiecare cu stilul săii 
arhitectonic și cu tezaurul cul
tural specific — de la aspecte 
etnografice inedite, pină la îm
brăcăminte. instrumente muzi
cale și artizanat. Tot aici sint 
reproduse, la scară redusă, di
verse monumente și edificii din 
diferite părți ale țării, care fac 
parte din bogatul patrimoniu 
cultural ai poporului indone
zian.

• RINICHI DE VÎN- 
ZARE. O tînără braziliană. In 

virstă de 21 de ani. Odete Lopez 
de Oliviera, din Sao Paulo, și-a 
exprimat intenția de â vinde 
doi din cei patru rinichi pe care 
ii posedă. După cum au declarat 
specialiștii, oameni cu patru 
rinichi constituie cazuri extrem 
de rare in analele medicinei. iar 
cei al Odetei pare să fie unicul 
cunoscut in Brazilia. Medicii 
și-au exprimat părerea. că ex
tirparea rinichilor care-i... pri; 
sosesc nu va pune donatoarei 
nici un fel de probleme de să
nătate. Odete intenționează să 
folosească banii pe care i-ar 
obține pentru a-i ajuta pe cei 
cinci frați ai săi. aflați intr-un 
orfelinat.

• GEST DISPERAT. 
Ințrind... într-una din zilele tre
cute, la oficiul Agenției națio
nale franceze de muncă pentru 
a solicita o slujbă, tinăra Wan
da DengloS a primit din nou un 
răspuns negativ. Atunci, cu o 
mișcare bruscă, a deșertat pe 
veșminte Întreg conținutul unei 
sticle de spirt și a aprins un 
chibrit... Cu greu salvată, Wan
da e acum în spital, avind ar
suri foarte grave. Relatind a- 
ceastă dramatică tentativă de 
sinucidere, ziarul „Le Figaro" 
arată că gestul tinerei s-a dato
rat disperării la care ajunsese, 
după ce, pierzîndu-și postul de 
Secretară cu un an in urmă, 
toate încercările ei ulterioare 
de a găsi o slujbă au fost za
darnice.

• NOR DE GAZE 
TOXICE. Dintr-o instalație a 
uzinelor chimice „Ciba,-Geigy- 
Marienberg". situată in orașul 
vest-german Lampertheim. au 
emanat gaze toxice. Șapte mun
citori au fost internați în spi
tal. 5 dintre ei. mai grav afec
tați. au* fost transportați intr-o 
clinică specială din Worms. Ga
zele toxice, provenite dintr-o 
instalație care produce insecti
cide. s-au răspindit, sub forma 
unui nor, in atmosferă. Alar
mați, pompierii au încercat să 
neutralizeze norul cu ajutorul 
unor jeturi de apă. Concomi
tent. locuitorii cartierelor înve
cinate au fost avertizați să ră- 
mină în case și să nu deschidă 
ușile și ferestrele. Uzina și-a 
întrerupt producția pînă la elu
cidarea cazului.

• SCOICILE Șl CAN
CERUL. La numeroase scoici 
și stridii care trăiesc în ape po
luate se poate constata prezenta 
tumorilor maligne — concluzie 
la care au ajuns, dună cum re
latează ziarul „New York 
Times", biologi din nouă state 
ale S.U.A. Moluștele au fost cu
lese din riuri. fluvii, golfuri și 
rezervoare de ape reziduale, 
dintre care multe erau clasifi
cate drept ape poluate. Prezența 
tumorilor maligne s-a constatat 
la 15 la sută din aceste moluș
te. Cu 10 ani in urmă, scrie zia
rul, in rindurile moluștelor tu
morile de acest fel erau încă 
extrem de rare. Biologii explică 
creșterea rapidă a acestei boii 
drept o consecință directă a pu
ternicei poluări a apelor ameri
cane in ultimii ani.
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La Conferința internațională de solidaritate
cu popoarele din Zimbabwe și Namibia

Condamnare fermă a regimurilor 
rasiste din Africa australă

România aleasă în comitetul de redactare a documentelor 
conferinței

, MAPUTO 17 (Agerpres). — La 17 mai au continuat dezbaterile in se
siunea plenară a Conferinței internaționale de solidaritate cu popoarele 
din Zimbabwe si Namibia.

Luînd cuvîntul, Robert Mu
gabe, lider al Frontului Patriotio 
Rhodesian, a declarat că organizarea 
conferinței este apreciată de Frontul 
Patriotic drept un , eveniment major 
în eforturile de izolare totală a re
gimului minoritar al lui Ian Smith 
și că aceasta trebuie să constituie un 
avertisment pentru regimurile rasis
te din Africa australă și susținătorii 
lor. Referindu-se la perspectivele so
luționării problemei rhodesiene, el a 
subliniat că. judecind după atitudi
nea refractară a regimului rasist, 
pacea este posibilă în Zimbabwe nu
mai pe calea luptei armate.

Pe de altă parte, Robert Mugabe a 
criticat Marea Britanie pentru ceea 
ce el a denumit „șovăială și indeci
zie" în problema transferării puterii 
în mîinile poporului Zimbabwe. El a 
criticat, de asemenea, încercările Ma
rii Britanii de a implica S.U.A. în ac
țiunile sale in problema rhodesiană. 
„Responsabilitatea revine numai Ma
rii Britanii. Numai Anglia și Fron
tul Patriotic pot și trebuie să fie an
gajați direct în orice convorbiri. con
stituționale". a declarat Robert Mu
gabe.

în continuare, vorbitorul a demas
cat cu vehementă intensificarea po
liticii rasiste, de teroare, împotriva 
populației de culoare, a regimului a- 
nacronic de la Salisbury.

Pe de altă parte, președintele Or
ganizației Poporului din Africa de

Sud-Vest (SWAPO), Sam Nujoma, 
a denunțat așa-zisa conferință asupra 
independentei Namibiei, organizată 
de regimul rasist sud-african, care 
exclude participarea reprezentanților 
SWAPO, organizație recunoscută de 
O.N.U. drept singura forță politică 
autentic reprezentativă a poporului 
namibian.

Apreciind solidaritatea mili
tantă. poziția principială și con
secventă a României fată de 
cauza dreaptă a popoarelor din 
Zimbabwe și Namibia și din 
alte părți ale lumii, participan
tei. după ce au ales pe condu
cătorul delegației române ca 
vicepreședinte al conferinței, au 
hotărit ca tara noastră să fie 
reprezentată și în comitetul re- 
strîns de redactare a documen
telor care urmează a fi adopta
te de conferința de la Maputo, 
alături de alte 9 țări, reprezen
tanții O.U.A. și ai mișcărilor de 
eliberare națională din Zimbab
we și Namibia.

BRUXELLES — Asociația Interna
țională a Juriștilor Democrați a dat 
publicității o declarație în care se 
subliniază că regimurile rasiste din 
Africa australă încalcă zi de zi cele 
mai elementare drepturi ale omului, 
iar diversele comisii internaționale 
care au vizitat Zimbabwe, R.S.A. și 
Namibia au fost private de posibili
tatea de a-și îndeplini misiunea.

* Rhodesia își extinde acțiunile agresive
Atac armat împotriva Botswanei respins de trupele acestei țări

GABERONES 17 (Agerpres). — 
Președintele Botswanei. Seretse Kha- 
ma. a condamnat sever atacul între
prins de forte rhodesiene împotriva 
unor baze militare ale tării sale.

într-un comunicat oficial, guvernul 
botswanez arată că „un important 
contingent de forte rhodesiene a pă
truns pe teritoriul B'otswanei cu 
transportoare de trupe și elicoptere, 
Ia 16 mai. ora 13,00 G.M.T., și a a- 
tacat taberele forțelor de apărare de _ 
la Mapoga și Moraka din nord-estul 
tării".

Autoritățile de la Salisbury au pre
tins că forțele rhodesiene au pă
truns în Botswana pentru a- urmări, 
chipurile, „o bandă de teroriști".

Trupele rhodesiene au fost res
pinse in cursul nopții de luni spre 
marți, anunță agenția France Presse. 
După cum a declarat Charles Ti- 
bone, secretar de cabinet al președin
telui Republicii Botswana, atacul 
trupelor rhodesiene nu a avut nici 
o justificare. La această acțiune a- 
gresivă. a precizat Tibone, au parti
cipat 150 de militari rhodesieni.

Angola—deplin solidară cu Zambia
LUANDA 17 (Agerpres). — Minis

trul de externe al Angolei, Paulo 
Jorge, a trimis ministrului de externe 
al Zambiei o telegramă prin care 
condamnă amenințarea cu agresiunea 
armată din partea regimului rasist 
din-Rhodesia. în telegramă este ex-

primată solidaritatea poporului ango
lez cu poporul zambian și se subli
niază că K. P. Angola va considera 
orice atac armat al rasiștilor rhode
sieni împotriva 
siune împotriva

Zambiei ca o agre- 
Angolei.

S&cretarul general al 0. N. U. condamnă

politica de forță a regimului de la Salisbury
MAPUTO 17 (Agerpres). — în ca

drul unei conferințe de presă orga
nizate la aeroportul din Maputo, îna
inte de plecarea sa din Mozambic, 
secretarul general al O.N.U.. Kurt 
Waldheim, a subliniat că un atac 
rhodesian asupra teritoriului Zambiei 
va provoca o „foarte gravă escalada
re" a încordării în zonă, adăugind că 
situația creată de amenințările pro
ferate de regimul rasist de la Salis
bury urmărește să influențeze încer
cările care se fac de a se ajunge la 
o reglementare negociată a proble
mei Rhodesiei.

Pe de altă parte. Waldheim a »- 
preciat pozitiv atitudinea președinte
lui Zambiei, Kenneth Kaunda. care

a manifestat „multă reținere și în
țelepciune" in această situație ten
sională creată de regimul aparthei
dului. Secretarul general a arătat că 
în timpul escalei pe care a făcut-o 
la Lusaka în drum spre Maputo, 
unde a participat la deschiderea Con
ferinței internaționale de solidaritate 
cu popoarele din Zimbabwe și Nami
bia. președintele Kenneth Kaunda 
l-a informat despre amenințările re
gimului minoritar al lui Ian Smith 
și i-a cerut să depună toate efortu
rile pentru a ajuta evitarea unei es
caladări periculoase. în special în
tr-un moment în care se fac încer
cări pentru a se găsi o soluționare 
negociată a crizei rhodesiene.

Manifestări dedicate centenarului 
Independenței de stat a României

La ambasada tării noastre din Bel
grad a fost organizată o gală de fil
me. A avut loc, de asemenea, verni
sajul unei expoziții de reproduceri de 
artă. Au participat Bosko Dimitrie- 
vici. membru al Consiliului Executiv 
Federal. Milan Veres, secretar fede
ral adjunct pentru afaceri externe. 
Ante Ciudina, vicepreședinte al 'Co
mitetului federal pentru informații, 
șefi ai misiunilor diplomatice, pre
cum si reprezentanți ai presei.

La Școala politică de partid „îosip 
Broz Tito" din Kumrovet a. fost des
chisă o expoziție de reproduceri de 
artă. *

Textiliștil de la Combinatul de co
voare Liubertzi (regiunea Moscova), 
membru colectiv al Asociației de 
prietenie sovieto-română (A.P.S.R.), 
au luat pante marți lâ o adunare. 
Vorbitorii au reliefat însemnătatea 
deosebită a evenimentului aniversat, 
succesele . ____ _______  .
mân, sub conducerea P.C.R., în opera 
de construcție socialistă si dezvol- 
tare'a relațiilor de prietenie și co
laborare româno-sovietică. La adu
nare au participat Anna Tukanova, 
prim-vicepreședinte al conducerii 
centrale a A.P.S.R., reprezentanți ai 
comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S., activiști ai A.P.S.R.

în aceeași zi, la școala medie po
litehnică din raionul Ceremuski— 
Moscova a avut loc o adunare.

dobîndite de ponorul ro-

ADUNAREA O. M. S.

GENEVA 17 (Agerpres). — La Ge
neva, în cadrul lucrărilor celei de-a 
XXX-a Adunări mondialeza sănătă
ții, reprezentanți ai 146 de state din 
toate continentele au aprobat în 
unanimitate bugetul O.M.S. pe anul 
1978, în valoare de 165 milioane do
lari. Acest buget este consacrat spri
jinirii țărilor în curs de dezvoltare, 
cooperării tehnice, aplicării unor 
programe menite să amelioreze sta
rea de sănătate în lume.

în cadrul acțiunii inițiate în adu
nare de „Grupul celor 77“ și țările 
nealiniate, acțiune la care a parti
cipat activ și delegația .României, au 
fost adoptate o serie de programe

Convorbiri
sovieto-finlandeze

La Palatul culturii din orașul Bit
terfeld (R. D. Germană) au început 
Zilele culturii românești. Cu acest 
prilej a fost deschisă expoziția de 
fotografii cu tema „Lupta poporului 
român pentru cucerirea independentei 
naționale", iar ambasadorul României 
în R.D.G.. Constantin Niță. a vorbit 
despre semnificația evenimentului. 
La combinatul chimic din aceeași lo
calitate a avut loc festivitatea con
feririi numelui revoluționarului ro
mân Ștefan Gheorghiu unei brigăzi 
fruntașe în producție a combinatului.

în cadrul manifestărilor consacrate 
centenarului Independentei de stat a 
României. . la Teheran, deputatul 
A. Daftar, membru al Comitetului 
național iranian pentru celebrarea 
evenimentului, a evocat. în cursul 
reuniunii parlamentului, importanța 
istorică a cuceririi independenței 
pentru dezvoltarea ulterioară a tării 
noastre.

Asociația culturală Luxemburg — 
România și Ministerul Culturii al Lu
xemburgului au organizat o seară 
culturală, în cadrul căreia președin
tele asociației, prof. Henri Mtiller, 
și istoricul român dr. Dan Berindei 
au reliefat semnificația evenimentu
lui.

în Belgia, academicianul Ștefan 
Pascu a ținut conferințe la Universi
tatea de Stat din Liege și Universi
tatea ^catolică din Louvain.

realiste, cu conținut progresist. Ast
fel de programe sînt cele privind 
dezvoltarea sistemelor naturale de 
nutriție și alimentație rațională, coo
perarea tehnică între țările în curs 
de dezvoltare, extinderea vaccinări
lor, evaluarea efectelor substanțelor 
chimice asupra stării de sănătate, 
dezvoltarea cercetării și invățămîn- 
tului în legătură cu bolile tropicale, 
dezvoltarea cercetărilor și instituirea 
unor măsuri apte să ducă la scă
derea morbidității provocate de can
cer și bolile mintale — programe la 
care România a participat ca iniția
toare.

Securitatea europeană reclamă întregirea 
destinderii politice prin măsuri de dezarmare

Declarațiile diplomatului finlandez Keijo Korhonen
BELGRAD 17 (Agerpres). — în

tr-un interviu acordat ziarului iu
goslav „Politika", Keijo Korhonen, 
cunoscut diplomat finlandez și pro
fesor de istorie politică la Univer
sitatea din Helsinki, a relevat im
portanta viitoarei reuniuni 
Belgrad a reprezentanților 
participante la Conferința 
securitate și cooperare în . . 
de la Helsinki. Cu cit se vor ob- 
tine succese mai mari în aplicarea 
în viată a înțelegerilor de la Hel-

de la 
țărilor 
pentru 

Europa,

. sinki. cu atît va fi mai bine pentru 
relațiile dintre statele europene, a 
declarat Keijo Korhonen. De ase
menea. el a subliniat că destinderea 
pe plan politic nu este prin ea în
săși suficientă pentru asigurarea e- 
volutiei pozitive a situației pe con
tinent și „sînt 
control asupra 
pași pe calea 
componentă a 
dere".

necesare măsuri de 
înarmărilor, precum și 
dezarmării, ca parte 
procesului de destin-

--------------------------------------------------------------------——  f

roma. Arestarea unor elemente neofasciste
ROMA 17 (Agerpres). — Doi mem

bri ai unei grupări de extremă 
dreaptă — neofasciști — din Italia au 
fost arestați de poliție, care a găsit 
în posesia lor numeroase arme. Cei 
doi sînt Alazar Tregg Aye. de 25 de 
ani, și Massimiliano Bianchi Crema, 
de 19 ani. acesta din urmă fiind fiul 
secretarului unei secții a partidului 
neofascist Mișcarea Socială Italiană, 
informează agenția A.N.S.A.

Cei doi neofasciști sînt acuzați șî 
de participare la o asociație subver
sivă, în apartamentul în care locuiau

găsindu-se, în afara armelor, și nu
meroase materiale propagandistice ale 
grupului terorist ce se autointitulează 
„Unitatea combatanților marinați" 
(E.C.A.), o organigramă si un pro
gram de acțiune al mișcării, precum 

. ș.i circulara definind obiectivele de 
luptă pe calea atentatelor împotriva 
puterii publice și a instituțiilor sta
tului. Printre „materialele de luptă" 
ale teroriștilor, găsite în timpul per
cheziției. se află pistoale de diferite 
calibre, lansatoare de rachete de mici 
dimensiuni și altele.

MOSCOVA 17 (Agerpres). — La 
Moscova au început, la. 17 mai. con
vorbirile oficiale sovieto-finlandeze. 
La ele participă din partea sovieti
că Leonid Brejnev. Nikolai Podgor- 
nîi și Aleksei Kosîghin, iar din partea 
finlandeză președintele Urho Kek
konen. Convorbirile se referă la pro
bleme ale dezvoltării relațiilor sovie
to-finlandeze, ca și la probleme in
ternaționale de interes comun.

Ședința Prezidiului 
C.C. U. C. I.

BELGRAD 17 (Agerpres). — Pre
zidiul C.C. al U.C.I. s-a întrunit 
marți la Belgrad pentru a examina 
o serie de probleme politico-ideolo- 
gice curente privind transformările 
socialiste din domeniul educației.

în aceeași zi, 
U.C.I. a decis ca 
loc la Belgrad o 
U.C.I. prin care 
40-a aniversare a 
rii partidului comuniștilor iugoslavi 
de către președintele Iosip Broz Tito 
și împlinirea a 85 de ani de la naș
terea acestuia.

Prezidiul C.C. al 
la 24 mai să aibă 
ședință a C.C. al 
să fie marcate a 
preluării conduce-

Intîlnirea conducătorilor
partidelor de stingă din Franța

PARIS 17 (Agerpres). — La Paris 
a avut loc marți o întîlnire la care 
au participat Georges Marchais, se
cretar general al Partidului Comu
nist Francez, Francois Mitterrand, 
prim-secretar al Partidului Socialist, 
și Robert Fabre, președintele Mișcării 
Radicalilor de Stingă. în comunicatul 
dat publicității se spune că partici- 
panții „au reafirmat valabilitatea 
programului comun de guvernare al 
stîngii" și au hotărît ca, în cadrul 
acestuia, să tină seama de schimbă
rile intervenite de la adoptarea lui.

SPRE O
DIN

ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia
în conformitate cu înțelegerea 

realizată. în cea de-a doua jumătate 
a lunii mai a.c.. la Moscova va avea

loc ședința Comitetului miniștrilor a- 
facerilor externe ai statelor pârtiei- 
pănte la Tratatul de la Varșovia.

PAKISTAN

Parlamentul s-a pronunțat
Vizita președintelui 

Senegalului în Italia

pentru organizarea 
unui referendum

ISLAMABAD 17 (Agerpres). — 
Parlamentul pakistanez a adoptat, 
luni seara, amendamentul constitu
tional care permite organizarea re
ferendumului propus de primul mi
nistru Zulfikar Aii Bhutto în scopul 
rezolvării crizei din tară. Parlamen
tul a hotărît că premierul va putea 
cere oricînd, pină la 30 septembrie, 
un „vot de încredere" poporului pa
kistanez. Amendamentul stipulează 
că dacă nu va obține majoritatea 
voturilor, primul ministru va trebui 
să-și prezinte demisia.

Pe de altă parte, parlamentul a a- 
doptat o lege prin care prevede că 
nici o hotărîre a guvernului federal 
nu va putea fi atacată în fața nici 
unei curți de justiție pakistaneze. in 
zonele unde armata este chemată în 
sprijinul puterii civile. Legea, care 
operează retroactiv de la 21 aprilie, 
are ca rezultat legalizarea tuturor 
acțiunilor puterii civile și armatei în 
cadrul operațiunilor 
ordinii.

Potrivit 
general al 
taneze, de 
hotărîrea de a nu accepta propunerea 
guvernului de organizare a referen
dumului. Deputății partidelor de o- 
poziție nu au participat la dezbate
rile parlamentare de luni;

ROMA 17 (Agerpres). — Aflat în 
vizită în Italia, președintele Senega
lului, Leopold Sedar Senghor. a avut 
luni convorbiri cu președintele Gio
vanni Leone și cu primul ministru 
Giulio Andreotti în legătură cu si
tuația internațională, în mod deosebit 
cu relațiile între statele occidentale 
industrializate și cele în curs de 
dezvoltare.

Președintele Senghor s-a întîlnit, 
de asemenea, cu secretarul general al 
P.C. Italian, Enrico Berlinguer. Po
trivit comunicatului difuzat de P.C.I., 
s-a procedat la un schimb de opinii 
asupra unor probleme europene și a- 
fricane. Președintele Senegalului s-a 
întîlnit și cu secretarul general al 
P.S. Italian. Bettino Craxî.

de menținere a

agenției 
Alianței 
opoziție,

A.P., secretarul 
Naționale Pakis- 

și-a reafirmat

SEUL 17 (Agerpres). — Nesupune
rea rezerviștilor la încorporările in 
„Armata teritorială de rezervă" si 
refuzul tinerilor sud-coreeni de a 
prezenta la instruirile forțate în ' 
zărmi îngrijorează autoritățile 
Seul, care au ordonat o campanie de 
pedepsire a acestora. După cum in
formează agenția A.C.T.C.. in Coreea 
de Sud au fost create grupe speciale 
(Bmtru depistarea și judecarea celor 
care resping ordinele abuzive de în
corporare sau concentrare. AstfeL 
lntr-un raid Întreprins în provincia 
Djeulla. la sud de Seul, au fost ares
tate și puse sub acuzare peste 160 de 
persoane, în 
refuză să se 
gimului Pak

majoritate tineri care 
înroleze in armata re- 
Cijan Hi.

REZOLVARE A SITUAȚIEI 
IRLANDA DE NORD? AGENTIILE»

„Greva generală". 
Inițiată de o grupare 
a protestanților extre
miști din Irlanda de 
Nord, a eșuat după 
11 zile de la lansarea . 
ordinului de încetare 
a lucrului, organizato
rii fiind nevoiti să re
cunoască falimentul 
acțiunii lor.

în istoria ultimilor 
ani deosebit de fră- 
mintați ai Irlandei de 
Nord, este primul caz 
cind cercurile extre
miste protestante su
feră un eșec de ase
menea amploare. în 
1974. o grevă generală 
asemănătoare a fost 
pripstă, datorită tero
rii și amenințărilor, 
de majoritatea popu
lației protestante, con
tribuind direct la de
misia primului guvern 
nord-irlandez în care 
atribuțiile erau împăr
țite între reprezentan
ții celor două comu
nități — protestantă și 
catolică. Insistența 
grupării protestante a 
pastorului Ian Paisley, 
de a se reveni la sis
temul anterior de gu
vernare a' majorității 
protestante, a dus un 
an mai tîrziu. în 1975, 
la eșecul misiunii

Convenției constitutio
nale. care își propunea 
să ajungă la un „mo
dus vivendi" între 
protestanți și catolici. 
Aceleași pretenții au 
stat și la baza hotarîrii 
inițiatorilor ultimei 
„greve generale", ac
țiune politică a extre
miștilor. care a eșuat 
complet.

Eșecul se datorește 
în primul rînd hotări- 
rii ferme a opiniei 
publice nord-irlandeze 
de a nu mai ceda in 
fața amenințărilor și 
presiunilor cercurilor 
extremiste. O aseme
nea stare de lucruri 
s-a constatat încă de 
anul trecut cind. dună 
cum se știe. în mo
mentul în care acțiu
nile violente ale ex
tremiștilor catolici cu
noscuseră o puternică 
intensificare, a luat 
naștere în rindurile 
cercurilor largi ale 
populației catolice 
mișcarea pentru pace 
a femeilor, mișcare 
care a cunoscut 
amplu ecou în 
ga Irlandă de 
Acum, reacția 
vă a opiniei

• protestante fată de a- 
pelul la grevă genera-

un 
întrea- 

Nord. 
negati- 
publice

lă al cercurilor extre
miste protestante de
notă o schimbare de 
atitudine deosebit de 
semnificativă și în a- 
cest sector al popu
lației nord-irlandeze.

Este un fapt pe care 
presa internațională îl 
consideră ca fiind de 
bun augur, intrudt 
poate să deschidă ca
lea spre o soluție po
litică a conflictului 
din Irlanda de Nord. 
„Forțele moderate 
s-au consolidat — scrie 
în legătură cu aceasta 
„Times" — făcînd po
sibilă găsirea unei for
mule politice construc
tive".

O formulă care, după 
cum a arătat-o expe
riența de pînă acum, 
se poate dovedi viabi
lă numai în măsura în 
care cercurile mode
rate din ambele tabere 
vor reuși să-sl impu
nă voința asupra ele
mentelor extremiste, 
paralel cu un început 
de reviriment al con
dițiilor economico-so- 
ciale, în fond princi
pala cauză a tulbură
rilor care sfîșie aceas
tă provincie.

N. PLOPEANU

s:

Carnet de reporter, martor ocular

FILE DIN TRAGEDIA IMIGRANȚILOR
Stăteau pe trotuar, in fața parii centrale din Frankfurt pe Main. Un bărbat, soția lui și copilul. In jur — citeva bocceluțe. Îmbrăcăminte modestă 

atitudine stinjenită. Amestecul de dezorientare și teamă se putea desluși cel mai bine pe fața copilului. Două vorbe ce ne ajung la ureche transformi 
presupunerea in convingere. Sint italieni. O familie. Au sosit toți trei din Sicilia, ademeniți de iluzia unui trai mai bun in R.F.G. Ca atitia alți imigranți 
pe care i-am intilnit — și nu numai aici, in Frankfurt pe Main — ci și la Kbln, la Dortmund și Essen, la Hamburg, la Miinchen... atrași de același miraj, 
necruțător spulberat de o societate pentru care suprema lege este profitul obținut prin exploatarea mîinii ieftine de lucru.

Ca condiții de locuit se rezervă celor denumiți — tristă ironie — „Gost- 
arbeiter", muncitori-oaspeți, și familiilor lor

Visurile se spulberă 
repede

Viața muncitorului imigrant ? Să 
dăm cuvîntul lui Salih Yiigit. secre
tarul Uniunii muncitorilor turci din 
Essen („Essen Turkilyeli Ișțiler Der- 
negi" — sediul Geripenstrasse nr. 13). 
O viată care nu diferă prea mult, fie 
că este vorba de muncitori turci, ita
lieni. greci, spanioli ori portughezi. 
O viată de sclav... Cu un suris trist, 
Salih Yiigife ne vorbește despre des
tinul dramatic al imigrantului turc, 
a cărui forță de muncă costă cel 
mai puțin, firmele ori companiile in
dustriale vest-germane. despre ca
racterul deosebit de greu al slujbe
lor pe care este nevoit să le pres
teze.

Totul începe încă de Ia sosirea In 
gară, povestește Salih Yiigit. Visul 
imigrantului, tesut in cine știe care 
sătuc din îndepărtata Anatolie. de a 
se întoarce după cîtiva ani acasă, 
intr-un ..Mercedes" si cu buzunarul 
doldora de mărci, este sfărimat bru
tal chiar de la primul contact cu 
realitatea. Află de la samsarii ce 
încep imediat să roiască în jurul său 
că aici. în R.F.G.. nu poate face 
decît muncile cele mai negre. Nu 
atit pentru că *nu cunoaște o iotă 
din limba localnicilor, pentru că nu 
are calificarea cerută de o societate 
industrială, ci'. în primul rind. și mai 
ales pentru că este imigrant. Mai 
află apoi, curind, că are posi
bilități infinit mai grele de procu
rare a unei camere, in comparație 
cu cele ale muncitorului vest-ger- 
man si. drept urmare, trebuie să se 
mulțumească cu locuința insalubră 
din ghetourile muncitorilor străini, 
obținută cu mare greutate și la un 
preț foarte piperat. Și. de asemenea, 
imigrantul turc mai află că, angajat 
în muncile cele mai grele, este plătit 
în mod discriminatoriu, la cea mai 
scăzută categorie de salarizare. Un 
milncitor turc din abataj, ne dădea 
un exemplu Salih Yiigit, cîștigă cu

peste 30 la sută mai puțin decît un 
muncitor autohton angajat în indi
ferent ce sector al minei...

O tăcere grea, 
întunecată...

Te impresionează puternic atitu
dinea de tăcere în care se refugiază 
adesea imigrantul. Unde lucrează 
soțul ? Mi-amiiitesc că, aflat în ca
pitala bavareză;. într-unul din nume
roasele hoteluri, de pe Schillerstrasse, 
am pus această întrebare femeii de 
serviciu, imigrată din Portugalia, 
„încă lucrează, asta este principa
lul". Răspuns precaut. Lesne de în
țeles într-o țară în care statisticile 
înregistrează, de doi ani, peste un 
milion de șomeri în rindul muncito
rilor străini (se refereau, între altele, 
la acest fapt d-nii Gerhard Ahl, di
rectorul Oficiului pentru plasarea 
brațelor de muncă din Dortmund, 
Willi Rothe, membru al Senatului ba
varez, președintele secției din Bavaria 
a Uniunii sindicatelor vest-germane 
(D.G.B.), alți factori responsabili cu' 
care am avut prilejul să. discutăm 
aici). Aceeași tăcere întunecată am 
remarcat-o la imigrantul turc, lucră
tor în minele: de cărbuni din Ruhr, 
la cel italian, gunoier la Koln. la imi
grantul grec, muncitor într-o spălă
torie din Frankfurt pe Main. Speranța 
nutrită la sosirea în gară s-a trans
format în grijă, grija în teamă 
pentru ceea ce va însemna zipa de 
miine. și de aceea se închid într-o 
tăcere grea, apăsătoare, tăcerea tra
gică a omului care nu mai are nimic 
de împărtășit, pentru că nu mai în
trevede nici o licărire de nădejde.

„Paradisul" imigrantului: 
în două cămăruțe, 

12 persoane...
Muncitorul străin este prada u- 

șoară a speculantului de locuințe, 
pentru că in R.F.G. nu există oficii

de mijlocire a închirierilor pentru 
imigranți, ne spunea secretarul U- 
niunii muncitorilor turci din Essen. 
Speculantul cumpără la preț de ni
mic o locuință veche. îi ticsește ca
merele cu paturi și îi oferă imi
grantului fie o cămăruță, fie un pat 
care pe muncitorul străin îl costă, 
lunar, circa 100 de mărci. Interiorul 
este dezolant. lipsesc condițiile cele 
mai elementare de igienă. „Pe un 
imigrant italian, ne spunea, la Miin- 
chen. dr. Mauro Romani, de la A- 
sociatîa creștină a lucrătorilor itali
eni — A.C.L.I., metrul pătrat de lo
cuință îl costă. în capitala bavareză,

8—10 mărci pe lună. Două camere 
modeste îl privează de jumătate din 
salariul cîștigat cu multă trudă".

„Am văzut o astfel de locuință în 
ghetoul muncitorilor străini din 
Essen. In două cămăruțe, 12 persoa
ne. O familie de emigranți turci. Că
măruțe insalubre, fără încălzire cen
trală. fără apă caldă. Cei zece copii 
sint inghesuiți într-o cameră de cir
ca 18 metri pătrați. în paturi supra
puse. Nu există bucătărie, nici vorbă 
de baie, toaletă se află cu un etaj 
mai sus. Pentru acest „confort", fa
milia acestor dezrădăcinați plătește 
o chirie de 200 de mărci pe lună.

„Am muncit mult, îmi spune tatăl celor zece copii, Ismet. In sub
teranul unei mine din Oberhausen, in apropiere de Essen. Cind am 
venit, nădăjduiam să pot stringe banii necesari unui trai mai bun 
acolo, in satul meu din centrul Anatoliei. Atunci mi se spunea „Gast- 
arbeiter", muncitor-oaspete. La noi, a Ji oaspete e ceva de preț, oas
petelui i se dă toată cinstea. M-am convins repede că aici cuvîntul 
are alt înțeles, că este doar o perdea de fum ca atitea altele. In cei 
nouă ani de cind sint in R.F.G. n-am.putut stringe nici cit să-mi pe
trec un concediu alături de ai mei in Turcia. Am pierdut orice spe
ranță"...

Vasile CRIȘU

„Fericirea" muncitorului strâin : a gâsit, în fine, o sluțbâ. Aceea de gunoier

DE PRESĂ
TRANSMIT

Tîrgul internațional de la
Casablanca ?i*a lnchis p°rtila* 
La tîrg au participat 34 de țări, în
tre care și România, precum și un 
mare număr de firme marocane si 
străine. Pavilionul României a fost 
vizitat de prințul moștenitor Sidi 
Mohamed. însoțit de membri ai gu
vernului și alte oficialități maro
cane.

Secretarul general al C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, 
președintele R.S. Cehoslovace, Gus
tav Husak, l-a primit pe Abdel Sa
lam Jalloud. membru al Secretaria
tului General al Congresului Gene
ral al Poporului din Jamahiria Arabă 
Libiană Socialistă Populară. A avut 
loc o convorbire referitoare la dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
tari.

Organizațiile sindicale 
din Spaniaau 18,1831 un aPel p®* 
tru încetarea grevelor și acțiunilor 
de protest organizate în Țara Basci
lor. apreciind că ele ar putea afec
ta desfășurarea alegerilor generale 
ce urmează să aibă loc in luna iu
nie. „Alegerile din iunie, se men
ționează. reprezintă o parte a pro
cesului de dobindire a drepturilor 
democratice de către muncitori. Ele 
nu se pot desfășura însă decît în- 
tr-o atmosferă de calm". Răspunzînd 
apelului, cea mai mare parte a mun
citorilor basci și-au reluat lucrul. In-,, 
cepind de marți.

Consultări sovieto-amen»
cano. lntre 9 13 maiau avut ’°a
la Geneva consultări sovieto-ameri- 
cane asupra unor probleme privind 
limitarea înarmărilor și dezarmare: , 
informează agenția T.A.S.S. Au f> t 
examinate probleme referitoare fa 
interzicerea proiectării și producerii 
de noi tipuri și sisteme de arme 
de distrugere în masă. Totodată, s-a 
continuat examinarea problemelor 
referitoare la posibilitatea unei ini
tiative comune în Comitetul pen
tru dezarmare vizînd încheierea u- 
nei convenții internaționale privind 
cele mai periculoase și mai ucigă
toare mijloace chimice de război, ca 
prim-pas în direcția interzicerii to
tale si efective a armelor chimice.

în Liban. Sîmbătă și duminică, 
în urma intervenției forțelor arabe 
de descurajare împotriva mai mul
tor mii de falangiști și membri ai 
Partidului Național Liberal în orașul 
Bella, din nordul țării, au fost în
registrați morți și răniți, informează 
agenția France Presse.

0 reuniune a Fondului 
O.N.U. pentru copii <unicef>, 
consacrată examinării condițiilor de 
viată ale copiilor din țările asiatice, 
s-a deschis la Manila. Dezbaterile au 
fost deschise de președintele Filipi- 
nelor. Ferdinand Marcos, care a pre
zentat un raport asupra situației dra
matice a copiilor din numeroase țări 
în curs de dezvoltare. Potrivit da
telor prezentate de șeful statului fi- 
lipinez._ mortalitatea infantilă în a- 
ceste țări este de opt ori mai mare 
decît în țările industrializate. Peste 
50 la sută din numărul deceselor în
registrate în țările subdezvoltate sint 
din rindurile copiilor sub 5 ani.

Alegeri generale pentru de- 
semnarea celor 120 de membri ai 
Knessethului (Parlamentul) au avut 
loc ieri iii Israel. Primele rezultate 
oficiale vor fi cunoscute miercuri 
seară.

„Cosmos-908". 17 mal>,n
Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-908“. destinat continuării. ex« 
plorării spațiului cosmic.
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