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CONVORBIRILE DINTRE TOVĂRĂȘII 
NICOLAE CEAUȘESCU Șl EDWARD GIEREK

Desfășurindu-se intr-o atmosferă de înțelegere deplină și cordialitate tovărășească, 
dialogul la nivel înalt pune in evidență voința comună de amplificare și adincire a 
colaborării multilaterale dintre P. C. R. și P. M. U. P., dintre cele două țări și popoare, 
în interesul reciproc, al unității și colaborării țărilor socialiste, al cauzei

progresului și păcii in lume

• Factori determinanți • Implicații • Direcții de acțiune

Creșterea eficientei economice 
bază trainică a sporirii

venitului national, a ridicării» 7
bunăstării poporului

Concepția după care partidul nostru se călăuzește permanent în 
înfăptuirea politicii de ridicare a nivelului de trai — și care iși găsește 
materializarea in programele recent adoptate de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. — este aceea a indisolubilei intercondiționări 
dintre dezvoltarea generală a economiei, creșterea venitului national și 
ridicarea bunăstării poporului. Constituie o caracteristică esențială de 
bază a întregului mecanism al vieții economico-sociale a societății 
noastre — in care oamenii muncii sint deopotrivă proprietari ai mij
loacelor de producție și producători — că rezultatele in dezvoltarea 
producției materiale, in creșterea venitului national se răsfring ne
mijlocit asupra condițiilor de viată ale celor ce muncesc.

Miercuri. în cadrul unei noi întîl- 
niri, desfășurată la Palatul Wilanow 
din Varșovia. tovarășii Nicolae 
Ceausescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și Ed
ward Gierek. prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Unit Po
lonez. au reluat schimbul de opi
nii asupra unor probleme funda
mentale privind mersul construcției 
socialiste in cele două țări, stadiul 
și perspectivele relațiilor româno- 
polone. precum și diverse aspecte 
ale activității politice 
actuale.

Cei doi conducători 
continuat informarea 
legătură cu activitatea 
dul Comunist Român 
Muncitoresc Unit Polonez o desfă
șoară pentru edificarea noii orîn- 
duiri. cu experiența dobîndită în do
meniile politic, economic, social-cul
tural. Au fost abordate apoi unele 
probleme privind relațiile dintre 
România și Polonia, dintre partidele 
și popoarele noastre. Exprimindu-și 
satisfacția pentru continua dezvol
tare si diversificare a acestor ra
porturi. tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek au relevat lar
gile posibilități ce se deschid pen
tru extinderea pe mai departe a co
laborării româno-polone, pe baza 
principiilor egalității și avantajului 
reciproc. în scopul progresului tot 
mai rapid al construcției socialiste 
în ambele țări. Discuțiile au evi
dențiat căi noi de cooperare româ- 
no-polonă în diverse domenii, între 
care metalurgia, chimia, agricultura, 
cercetarea științifică, aplicarea în 
producție a cuceririlor științei și pro
gresului tehnic.

Tovarășii Nicolae Ceausescu si Ed
ward Gierek au analizat, de aseme
nea. unele probleme de interes co
mun ale vieții internaționale. Cei doi 
conducători de partid s-au pronunțat 
asupra necesității instaurării unor re
lații de tip nou între state, a evitării 
conflictelor. înfăptuirii stringente a 
dezangajării militare și dezarmării. 
Au fost, evidențiate, totodată, puncte 
de vedere comune privind desfășura
rea în bune condiții a reuniunii de 
la Belgrad, exprimindu-se speranța 
abordării în mod adecvat a proble
melor esențiale pentru aplicarea 
acordurilor semnate la Helsinki. 
Tovarășii Nicolae Ceausescu si Ed
ward Gierek au analizat unele pro
bleme care privesc instaurarea unei 
păci juste si trainice in Orientul 
Mijlociu, precum si evoluția politică 
pe continentul african si pe alte con
tinente. în scopul instaurării unui cli
mat de progres, pace, securitate si în
țelegere între toate statele lumii.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de deplină înțelegere si res
pect reciproc, caracteristică relati’’ 
dintre partidele, țările si popoarele 
noastre.

internaționale

de partid au 
reciprocă în 

pe care Parti- 
si Partidul

întâlnirea tovarășului Nicolae Ceaușescu
și a tovarășei Elena Ceaușescu cu tovarășul 
Edward Gierek și tovarășa Stanislawa Gierek
Miercuri. 18 mai. in cursul dimi

neții. tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al P.C.R.. președin
tele Republicii Socialiste România, si 
tovarășa Elena Ceausescu au avut, la 
Palatul Wilanow, reședința rezervată 
înaltilor oaspeți români în perioada

vizitei la Varșovia, o întilnire priete
nească cu tovarășul Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.. si 
tovarășa Stanislawa Gierek.

în cadrul întilnirii. desfășurată în- 
tr-o atmosferă de caldă stimă si res
pect reciproc, afecțiune tovărășească.

au fost abordate probleme ale con
strucției socialiste în cele două țări, 
efectuîndu-se un larg si bogat schimb 
de opinii si experiență privind multi
tudinea aspectelor dezvoltării econo- 
mico-sociale a celor două țări, acti
vitatea partidelor noastre în solutio-

aspecte ale 
solidarității 

Si P.M.U.P.. 
evidentiin- 

de amplifi-

narea sarcinilor si obiectivelor com
plexe ale etapei actuale a edificării 
societății socialiste în România și 
Polonia.

De asemenea, si cu această ocazie 
s-au subliniat noi si noi 
colaborării multilaterale, 
și prieteniei dintre P.C.R. 
dintre cele două state, 
du-se largile posibilități
care a cooperării în domeniile indus
triei. agriculturii, stiintei. tehnicii si 
culturii dintre România și Polonia, 
precum și ale conlucrării tot mai active 
a celor două țări pe arena politică in
ternațională. în interesul popoarelor 
român si polonez, al cauzei generale 
a socialismului, progresului si păcii 
in întreaga lume.

un intim

1IF

Miercuri, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu au parti
cipat, la Palatul Wilanow, reședința 
oficială a înaltilor oaspeți români, la 
un dejun intim. împreună cu tovară
șul Edward Gierek și tovarășa Sta- 

.nislawa Gierek.
Dejunul s-a desfășurat 

mosferă de cordialitate 
prietenie tovărășească.

într-o at- 
si caldă

r
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In ansamblul factorilor de creștere 
a venitului național, concomitent cu 
dezvoltarea in ritmuri mai rapide a 
producției materiale, un loc deosebit 
de important îl are ridicarea conti
nuă a eficienței întregii activități 
economice. Conducerea partidului a 
evidențiat în repetate rînduri însem
nătatea creșterii eficientei economice 
în toate ramurile producției mate
riale, ca obiectiv esențial al dezvol
tării noastre economice, subliniind 
necesitatea ca preocupările în acest 
domeniu să fie intensificate în ac
tualul cincinal.

Relevînd această sarcină primor
dială. în Expunerea la ședința co
mună a forurilor supreme de partid 
și de stat din martie 1977. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu sublinia : „Creș
terea eficientei activității economice 
trebuie să se oglindească în obținerea 
unor beneficii tot mai mari in fiecare 
întreprindere, în fiecare ramură de 
producție, în întreaga economie na
țională — calea sigură a sporirii avu
ției socialiste a poporului nostru, 
creșterii continue a bunăstării tutu
ror celor ce muncesc, a bunăstării 
întregului nostru popor".

Ce se înțelege prin creșterea efi
cienței economice, de ce aceasta con
stituie un izvor al bunăstării ? Fără 
pretenția de a da o definiție exactă, 
creșterea eficientei înseamnă. în 
esență, a obține rezultate economice 
cit mai mari cu eforturi materiale, 
de muncă și financiare cit mai mici.

Măsurile preconizate de programele 
recent adoptate de conducerea parti
dului pentru creșterea suplimentară

a retribuției și a altor venituri, a ni
velului de trai al poporului in actua
lul cincinal iși au temelii trainice în 
rezultatele obținute de oamenii mun
cii pe tărimul dezvoltării economiei 
naționale, al mai bunei gospodăriri 
a resurselor materiale și umane ale 
tării, al creșterii eficientei econo
mice. Ritmurile înalte de creștere a 
producției în industrie și agricultură, 
progresele însemnate în sporirea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor de producție, ridicarea ca
lității produselor și a eficientei eco
nomice au făcut posibilă creșterea 
venitului național. în anul 1976. cu 
10.5 la sută fată de 1975. Pe această 
bază, veniturile reale totale ale popu
lației au sporit cu circa 23 miliarde 
Jei. comparativ cu anul 1975. Rezul
tate de seamă în dezvoltarea econo
mică a tării s-au obținut și în pri
mele luni ale acestui al doilea an 
al cincinalului.

Elaborarea programelor de măsuri 
privind ridicarea mai accentuată a 
nivelului de trai al populației în ac
tualul cincinal se întemeiază nu nu
mai pe realizările obținute nină 
acum, ci mai ales pe posibilitățile 
existente pentru creșterea superioară 
a producției și productivității mun
cii. pentru realizarea de importante 
economii de resurse materiale în 
activitatea de producție si de inves
tiții pentru creșterea în rit.m mai 
susținut a eficientei economice, in 
vederea sporirii într-un ritm mai 
înalt a venitului național. Viabilita-
(Continuare in pag. a III-a)

0 permanență a luptei poporului

român de-a lungul veacurilor 

și mw som
întreaga țarâ a sârbâtorit, intr-o atmosferă de mare însuflețire, 

împlinirea unui veac de la istoricul eveniment al proclamării Inde
pendenței de stat a României, a urmărit cu cel mai înalt interes, cu 
sentimente de profundă vibrație patriotică. Expunerea prezentată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu in cadrul sesiunii solemne comune a 
C.C. al P.C.R., Marii Adunări Naționale și activului central de partid 
și de stat, evocare magistrală a eroicului drum de luptă străbătut de 
poporul nostru pentru împlinirea aspirațiilor sale de libertate și ne- 
atirnare, strălucit incununate în anii socialismului prin ridicarea 
poporului la rangul de deplin stăpin al propriei soarte.

„Acum, cînd intrăm in al doilea secol al Independenței patriei 
noastre — sublinia secretarul general al partidului — să facem 
legămint solemn in memoria marilor noștri înaintași, in fața între
gului popor că nu vom da înapoi în fața nici unei greutăți, că vom 
ține întotdeauna și in orice împrejurări sus steagurile de luptă, atît 
tricolorul cit și steagul roșu, servind cu devotament și dîrzenie cauza 
revoluționară a poporului, independența si suveranitatea patriei, cauza 
socialismului și comunismului în România".

Asemenea gînduri și sentimente, însuflețind întregul nostru popor, 
și-ou găsit o vie reflectare în toate manifestările consacrate sărbă
toririi centenarului, culminînd cu Proclamația sesiunii solemne co
mune a Comitetului Central al partidului, a Marii Adunări Naționale 
și a activului central de partid și de stat. Poporul nostru este hotârît 
sa muncească fără preget pentru ca anul centenarului independenței 
și al celei de-a 30-a aniversări a Republicii să fie anul unor noi și 
remarcabile succese în dezvoltarea economico-socială a patriei în 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului al Xl-lea, a Programului partidului 
de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate si înaintare 
a României spre comunism.

Observăm în desfășurarea vieții 
poporului român două serii de fapte : 
una privind independenta națională, 
serie legată cu procesul de integrare 
statală, cealaltă privind procesul de 
dreptate socială. Aceste două serii se 
împletesc sau se întretaie, alteori 
merg paralel, uneori se apropie, al
teori se depărtează : ele sînt însă în
totdeauna prezente. în intensități va
riabile.

Tendința de apărare a ființei pro
prii împotriva în
călcărilor străine 
a făcut ca forma
țiile mici presta- 
tale. adică cneza
tele și voievoda
tele. să se uneas
că. atit intre Carpații meridio
nali și Dunăre, cit și intr-un vast 
spațiu dincolo de Carpații orientali, și 
să alcătuiască două state, în prima 
jumătate a secolului al XIV-lea. Inde
pendența acestor două state — Tara 
Românească sau Muntenia si Moldo
va — a fost obținută prin luptă ; in 
Muntenia, prin lupta de la Posada, in 
1330. împotriva armatei lui Carol Ro
bert. regele Ungariei. în Moldova, prin 
luptele repetate din anii 1359—1364, 
împotriva lui Ludovic, de asemenea 
rege al Ungariei. Noi victorii milita
re, a lui Vlaicu Vodă, domnul Mun
teniei. in 1368. și a lui Ștefan Vodă, 
domnul Moldovei, in 1395. ambele 
împotriva armatelor feudale ungare 
consolidară pozițiile celor două state 
românești.

A apărut însă la orizont amenin
țarea otomană. Ocuparea Peninsulei 
Balcanice și transformarea statelor a- 
cestei provincii in pasalîcuri a făcut 
din Imperiul otoman un vecin pericu
los al țărilor românești. punindu-Ie a- 
cestora problema capitală a supra
viețuirii, a păstrării ființei lor de 
stat. Este cunoscută îndelungata și 
eroica epopee românească împotriva 
colosului din sud. in care au strălu
cit Mircea. Vlâd Tepeș, Iancu de Hu
nedoara, Ștefan cel Mare, loan Vodă

Acad. Const. C. GîURESCU

Viteazul. Radu de la Afumați și alti 
însuflețiți domnitori români. Este 
îndeajuns de cunoscută strălucita 
epocă a lui Mihai Viteazul, reali
zatorul primei uniri politice a ce
lor trei țări românești : Muntenia, 
Moldova. Transilvania, a cărui faimă 
a străbătut Europa pînă Ia Atlantic, 
loti aceștia, ca și cei care au urmat 
după ei — și aș aminti pe Radu Șer-. 
ban. Matei Basarab. Mihnea al III-lea. 
Dimitrie Cantemir — au menținut 

viu idealul de in
dependentă a ță
rilor române și au 
luptat pentru în
deplinirea lui. 
Chiar și in peri
oada fanariotă i- 

deea independentei nu lipsește din 
unele planuri și proiecte.

Să revenim insă la problema enun
țată. la începutul acestor însemnări, 
cea a paralelismului dintre lupta pen
tru păstrarea independentei (respec
tiv redobindirea ei) politice și cea 
pentru dreptate socială. Se știe că in 
decursul secolelor de luptă pentru 
afirmarea și păstrarea ființei națio
nale. cele mai grele jertfe, sacrificiile 
supreme le-a dat pătura socială de 
bază a țării, moșnenii sau răzășii, 
precum și țărănimea dependentă. Dar 
țărănimea dependentă trăia sub apă
sarea unor grele obligații. Năzuința ei 
de a se elibera de sub jugul acestei 
aserviri, aspirație justă, a îmbrăcat 
numeroase forme, de la încercări de 
soluții pașnice: cumpărarea de pă- 
mint și eliberarea de așa-zisa stare 
de „rumănie" și iobăgie, la răbufniri 
violente, la răscoale dramatice. în 
Transilvania, unde situația țărănimii 
dependente, in special a celei 
române, era mult mai grea ca 
aceea din Muntenia și Moldova, miș
cările sînt mai puternice, cunoscute 
fiind răscoala de la 1437. d ■ la Bo-
(Continuare in pag. a H-a)
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Raptul
DIVERS

I Griul nu I
înseamnă |

I numai pîine ,
Cadre didactice de la Faculta-

■ tea de industrie alimentară a U- ■
niversitătii din Galati — Aurelia |

ÎEniceicu. Drăguța Georgescu, • 
Rodica si Brad Segal, Ana Tu- 
dorie — sînt autorii unui produs I

I denumit „Biovit". obținut prin 
valorificarea superioară a ger
menilor de griu. ..Biovitul" este ■ 
un produs dietetic, bogat in vi- I

I famine, grăsimi și proteine. Da- ■ 
torită calităților sale, el este un 
fortifiant și stimulator in aii- I

Imentația copiilor și convalescen- | 
Iilor. Ceea ce surprinde este fap
tul că nu gălățenii s-au grăbit să | 
fie cei dinții care să introducă I

Inoul produs in fabricația indus- | 
trială, ci o altă unitate economi
că. și anume întreprinderea de

Imorărit și panificație „Dobrogea" I 
din Constanta. Așadar, univer
sitarii gălăteni ne fac să privim • 
și cu alti ochi griul...

' Atenție... 1 
! mistreți!
I— Vedeți ? Aici a tost Sălașul 

unei turme de mistreți. Si a- 
ceastă cărare, care duce spre

I luncă, e tot ..lucrarea" lor.
Pe același teren, inginerul Ion 

Nicolae. directorul I.A.S. Fă- 
căeni (Ialomița), ne arată si 
„călcătura" unei ciurde de că- 

I prioare. care abia se zăreau prin 
lanul de griu des ca peria. După 

1 aprecierea sa. numai pe terenul 
acestei unități din lunca Borcei. 
numărul mistreților depășește 
două mii ! Explicația „coboririi" 

I mistreților din pădurile munti- 
I lor pe meleagurile Borcei : vege

tația abundentă în cea mai mare 
I parte a anului, fapt care face ca

„musafirii" nepoftiți să-si spo
rească numărul. Sperăm că vină- 

, torii (in condițiile prevăzute de I lege, firește) nu vor aștepta ca 
patrupezii care hălăduiesc. deo- 

Icamdată. in voie, să dea iama si 
prin ogrăzile oamenilor.

I A umblat
cu focul 
si s-a ars
IDesi nu se mai face foc in 

sobe, vremea fiind din ce in ce 
mai caldă, la un bloc din centrul

I orașului Constanta, pe bulevardul
Tomis nr. 56. au tisnit. in plină 
zi. flăcări pe terasa unui aoarla- 

Îment. Au sărit vecinii, au sosit 
în grabă pompierii și focul a fost 
stins. Nu se aprinsese din senin. 

IUn anume Gheorghe Rotaru, 
supărat... foc pe aleasa inimii, 
n-a găsit altă cale de a ..răspun
de" unor necazuri pricinuite de 

(aceasta decît prin scăpărarea ți
nui chibrit, făcindu-i scrum lu
crurile din casă. Au ars bunuri 

Iin valoare de mai multe mii de 
lei. dar s-a ..ars" la buzunare și 
făptașul, plus ce mai urmează 
la judecată.

' Concediu

i
I 
î
I
I
I

suplimentar 
au vrut... si 
au primit...

Alertă la dispensarul medical 
din cartierul Ostroveni. munici
piul Rm. Vilcea. Dintr-un cabi
net dispăruse un carnet cu certi
ficate medicale. Sesizate, or
ganele de miliție au înce
put imediat investigațiile. După 
o anchetă bine organizată, au 
fost repede depistați cei doi 
..amatori" de concedii me
dicale. in persoana lui Ni
colae Banu din comuna Sirineasa 
si a lui Constantin Mazilu din 
Rm. Vilcea. Ce a urmat e lesne 
de înțeles. Amindoi au intrat 
intr-un ..concediu" prelungit, cu 
..domiciliul” schimbat.

Pe adresa 
părinților

Un băietei din Tirlișua si o fe
tiță din Livezile (amindouă lo
calitățile sint din județul Bistri- 
ta-Năsăud) nu se vor mai juca 
niciodată cu copii de seama lor. 
Amindoi. in virstă de trei ani. 
și-au pierdut viata din una si 
aceeași cauză : lipsa de suprave
ghere din partea părinților, a ce
lor din jur. Băiețelul s-a înecat 
in apa Țiblesului. iar fetita a 
fost accidentată de un autocamion 
in momentul cind inccrca să 
treacă strada. Intimplări tragice, 
care readuc in atenție, o dată, 
de două ori. de o mie de ori ape
lul făcut adeseori in rubrica 
noastră : „Atenție la copii, pă
rinți

„Afacere" 
ratată

luliu Baiazs lucra la cooperati
va de consum din orașul Baraolt. 
județul Covasna. Vrind cu tot 
dinadinsul să-și valorifice ..ap
titudinile" de bun comerciant, 
luliu s-a oferit să organizeze un 
bal. devenit tradițional, in satul 
său natal. Filia. Gîndindu-se că... 
dacă e bal. bal să fie. a cumpă
rat citeva sute de litri de vin, 
pentru ea narticipantii. prinși în 
virteiul jocului, să nu se ..deshi
drateze". Par vinul cumpărat de 
el cu 9.50 lei litrul a fost vindut 
cu 20 de lei. Afacere bănoasă, 
dar ilegală, drept pentru care. 
,.pretujndu-i-se“ fapta cum se 
cuvine, lui luliu i s-au întocmit 
asemenea forme legale incit l-a 
apucat amețeala.

I
I
I
I
I
I

I
I
I
IaI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
i
I
I
I
I

Rubrica realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în lumina hotărîrilor Congresului țărănimii

MUNCA ÎN ACORD GLOBAL 
sporește răspunderea pentru executarea 

la timp și de calitate a lucrărilor 
de întreținere a culturilor

Subliniind că programul de dezvoltare a agriculturii pune în fața 
cooperativelor agricole sarcini deosebite atît în creșterea producției, 
cit și a productivității și eficienței economice, în Expunerea prezen
tată la Congresul țărănimii, tovarășul Nicolae Ceaușesțu a arătat că, 
în acest scop, este necesar să se îmbunătățească organizarea muncii, 
să se instaureze o atmosferă de deplină ordine și disciplină, să se 
asigure aplicarea corectă a acordului global, a retribuției după canti
tatea și calitatea muncii.

Ancheta noastră în cooperative agricole din județul Bihor a urmă
rit să reliefeze cum este organizată munca in acord global — expe
riențele valoroase acumulate în acest sens și eficiența acestei forme 
de organizare la lucrările de întreținere a culturilor.

în cooperativele agricole din jude
țul Bihor, cei peste 69 000 de coope
ratori și mecanizatori au fost orga
nizați în 5144 echipe. Acum, la în
treținerea culturilor, aceste formații 
— organizate în acord global — au 
la îndemînă 800 tractoare echipate cu 
cultivatoare și alte utilaje, care asi
gură efectuarea în bune condiții a 
lucrărilor pe cele 91 000 hectare culti
vate cu plante prășitoare. Rezulta
tele obținute pînă acum sînt bune.' 
încheierea primei prașile manua
le și mecanice la floarea-soarelui, 
sfeclă de zahăr, cartofi, legume, ca și 
a întregii suprafețe cu porumb apte 
pentru prășit. în numai 7 zile bune 
de lucru, constituie o dovadă eloc
ventă a acestei organizări superioare.

Numeroase sînt exemplele care, prin 
originalitatea, dar mai ales prin re
zultatele practice, constituie, intr-un 
fel sau altul, experiențe valoroase în 
aplicarea acordului global. încă din 
zorii zilei, cele 11 echipe mixte ale 
cooperativei agricole din Siniob lu
crau la cea de-a doua prașilă a sfe
clei de zahăr — cultură la care și-au 
propus în acest an să obțină peste 
35 000 kg la hectar. Făcind o retro
spectivă a schimbărilor calitative pe 
care această unitate le-a cunoscut in 
ultimii 6 ani, președintele cooperati
vei, Francisc Kiss, subliniază că mai 
presus de orice sint transformări
le profunde în mentalitatea oa
menilor, in concepția pe care o au a- 
cum despre munca agricolă și îndeo
sebi despre munca în comun, clădită 
pe spiritul de echipă, care a făcut din 
ei o adevărată familie. în această fa
milie, cei 36 de cooperatori din echipa

„G/ona nu cintâ"
G.ona este și nu

mele unei fete cu voce 
minunată, și al unui 
computer care nu 
mai-merge-o-dată. Fa
ta a fost crescută — 
la liceul de fizică — 
să rămină în cetatea 
științei, pentru activi
tățile căreia nu-i lip
sesc mintea și pregă
tirea. dar are (tăinui
tă) și vocația muzicii. 
Mașina a fost con
struită — tot la liceul 
de fizică — să compună 
muzică, pentru care 
nu-i lipsesc conden
satori și creier electro
nic. dar are vocația 
(tehnică) a șicanei. 
Atit fata, cit și mași
na ii vor face să su
fere pe profesorul de 
fizică, ce va asista 
succesiv la infidelită
țile amindurora : Glo
ria, fiziciană, va cînta 
(cu succes 1 — doar 
are un nume predesti
nat !), Gloria, compu
terul, nu prea. (Pre
destinarea mașinii fi
ind mai mult aceea de 
a stimula acțiunea și 
de a produce risul 
spectatori lor).

Canavaua epică a a- 
cestei comedii muzi
cale este subțire și 
convențională. Con
venția (dezvăluită la 
începutul și sfirșitul 
filmului) sugerează că 
este vorba de o po
veste și de un joc cu 
cuburi colorate și ci
teva chipuri omenești 
— compusă și imagi
nată de un copil 
inventiv. Scenaristul 
Dumitru Solomon și 
regizorul — regretatul 
Al. Bocănet —au cusut 
pe această canava o 
broderie minuțioasă, 
fină, spumoasă, multi
coloră, in care și cusă
turile cu ață albă își 
au. cel mai adesea, far
mecul lor; o broderie al 
cărui desen denotă ști
ința provocării rîsului, 
veseliei, bunei dispo
ziții, certe Înclinări in 
producerea umorului 
și ironiei de bună ca
litate. Nu lipsesc nici 
încurcăturile de situa
ții, provocate de exis
tența unor gemeni, 
nici „travestiurile", 
nici confuziile de per
soane și voci, nici in
vestigațiile polițiste.

Cea mai inspirată

idee comică a acestui 
scenariu, cu vină sati
rică firavă și extrem 
de blmdă (ceea ce nu 
e rău pentru acest 
„Gloria...", dar nu e 
așa de bine pentru a- 
firmarea comediei ci
nematografice româ
nești I). este cea a unui 
oraș prins de febra 
apariției la televiziune 
in cadrul unei emi
siuni : „Orașele țării 
cintă" ; a căutării, din 
piatră seacă, de noi 
talente reprezentative.

Tabloul acestui„toa
tă lumea ride, cin
tă și dansează" — aca
să, la muncă, pe străzi, 
In fața camerelor de 
luat vederi — este

cu atit mai antrenant, 
cu cit este susținut 
de o admirabilă știin
ță a imaginii filmate 
(stop-cadru.; ralenti), 
montate ritmat. mi
xate spiritual etc. (co
laboratorii regizorului 
Al. Bocăneț au fost ti
nerii operatori Stefan 
Fay și Florin Paras- 
chiv). de un ansamblu 
de balet modern bine 
pus la punct (Cornel 
Patriciii). de o muzică 
antrenantă, cu ritmuri 
variate și melodii nos- 
talaace (Radu Serbau).

Filmul acesta, după 
curn se știe, a fost 
cîntecul de lebădă al 
lui Toma Caragiu. 
care a înnobilat prin 
talentul său extraordi
nar. prin prezența sa, 
prin farmecul său u- 
nic, gravitatea și neli
niștile profesorului de 
fizică, precum și miră
rile și .indignările fra
telui său geamăn — 
actorul. Regăsim în 
distribuție un foarte 
tînăr actor. Horatiu 
Mălăele. despre care 
credem că va pre
lua. împreună cu alti 
cițiva aleși ai genera
ției sale, făclia artei 
actoricești a celui care 
a fost Tomâ Caragiu.

Ne întilnim. în ..Glo
ria nu cintă". cu ta
lentul. chipul si vocea

cinema
• Gloria nu cintă : SCALA — 9.15;
11.30; 13,45; 16: 18,15; 20.30, FAVO
RIT — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 18;
20,15, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18.15; 20.30.
• Timpul dragostei și al speran
ței : CENTRAL - 8,30; 11,30; 14.30; 
17,30; 20,30.
• Un orășel in Texas : PATRIA — 
9: 11,15; 13,30: 15.45; 18; 20,15. LU
CEAFĂRUL — 9.15; 11,30; 13,45: 16; 
18,30; 20.45. la grădină - 20, GRA
DINA FESTIVAL — 19,45. CASA 
FILMULUI (la sala de festivități 
DINAMO) — 16; 18; 20,30.
• Mușcă și fugi ! : FESTIVAL —
9: 11.15: 13.30; 15.45; 18.15; 20.30,
GRADINA CAPITOL — 19.45. FE
ROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15, GLORIA — 9; 11.15; 13,30; 16; 
18.15: 20.15.
• Republica din Uzice : GIU- 
LEȘTI — 9.30; 12.30: 15.45; 19.
• Tom și Jerry : DOINA — 9,30; 
11; 12,30; 17. 

lui Martin Mesaroș reprezintă doar o 
mică părticică. Pentru că, alături de 
ei. acționează cei de sub conducerea 
lui Iosif Matizs. Iosif Csilic. Vasile 
Meșter. Iosif Tomen. De cîțiva ani, 
în cooperativa agricolă din Sîniob 
gradul de ocupare a ajuns. în medie, 
la 280—300 zile pe an. Acesta fiind, 
de fapt, și „secretul" marilor trans
formări petrecute în ultimii ani la 
Siniob.

Pămîntul de la Vaida nu se poate 
compara cu cel de la Diosig sau de

în unități agricole 
din județul Bihor

la Săcuieni. Dar cooperatorii de 
aici nu vor să admită nici în ruptul 
capului că pămintul lor este mai 
slab decît al vecinilor. Porumbul a 
dat și aici 5 000—5 400 leg la hectar. 
Și au convingerea că un an bun ar 
putea să le aducă și peste 6 000 kg. 
La sfeclă și-au propus 35 000 kg la 
hectar. Cifrele planificate reprezintă 
de acum niveluri depășite cu mult de 
către unele formații, iar după apre
cierea președintelui cooperativei, 
Alexandru Nagy. ele sint producțiile 
minime care trebuie să se obțină pe 
cele mai slabe terenuri. Căile de în
făptuire a acestor obiective au fost 
descoperite de m-’lt Ia Vafda și ele 
înseamnă în prinți' rind muncă, or
ganizare. ordine și disciplină. Aici 

lui Octavian Cotescu. 
un tiran (acasă'si la 
muncă) brusc convertit 
la binefacerile si 'tai
nele dansului (și iată-i 
pe Cotescu semțind 
..pas de deux” !...). cu 
originalitatea iodului 
lui Mihai Păladescu. 
Ne reintilnim. de ase
menea. cu Margareta 
Pogbnat'. care dansează 
cu gindul. pe clabcle 
mașinii de scris, cu a- 
celași aplomb cu care 
se mișcă Cornel Pa
trichi și cu Jean Con
stantin. care pune, ca 
de obicei, in rol mult 
suflet. Apariție intere
santă și plăcută. Tor a 
Vasilescu (care ni s-a 
impus ca o adevărată 
actriță în „Cursa").

Alături de actori, 
scenografia joacă un 
rol de primă mări
me in acest film. 
Doina Levinta desfă- , 
șurînd aici — în crea
rea unei ambiante mo
derne. colorate contra
stant. si dinamice, a 
unc-r subtil-ironice in
terioare sau in linia și 
picturalitatea costume
lor — o muncă uriașă, 
ce demonstrează, deo
potrivă. profesionali- 
tate, inspirație, marcat 
simț cinematografic.

Inteligența. cultura 
imaginii, vocația inovă
rii ei. curajul artistic, 
calități care au fost 
proprii artei lui .Ale
xandru Bocănet și-au 
pus amprenta nu nu
mai pe dinamica și 
plasticitatea acestui 
film, pe momentele lui 
spectaculare, pe con
cepția imaginii, ci și pe 
jocul expresiv al acto
rilor. pe liniștea și ele
ganța derulării întîm- 
plărilor, pe rafinatul 
sincretism al muzicii, 
dansului, diverselor e- 
lemente vizuale.

Primul și cel din 
urmă film de lung 
metraj al lui Alexan
dru Bocănet poate ră- 
mine. din acest punct 
de vedere, o peliculă 
de referință pentru 
viitorii autori de co
medii muzicale cine
matografice, cărora le 
dorim totuși scenarii 
mai dense, mai sub
stanțiale.
Natalia STANCU- 
ATANASIU

• Ruslan și Liudmila : DOINA — 
14; 19. PROGRESUL — 16; 19.
• Diavolii din Spartivento : EX
CELSIOR - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
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 : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20.
• Cinci detectivi Ia miezul nopții : 
GRIVIȚA — 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 — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.
• Zori în flăcări : DRUMUL SĂ
RII — 16; 18; 20.

Sfirșitul legendei : BUZEȘTI — 
9; 11,15: 12.30; 16; 18,15; 20,15, la 
grădină — 19,30.
O Parada aurului — 9.45. America 
Melody — 11,45, Copernic — 14, 
Bulgărele de seu — 16,15. Lumea 
tăcerii — 18,30; 20.30 : CINEMA
TECA.
• Oaspeți de seară : COTRO- 
CENI — 10; 12; 14; 16; 18; 20, MIO
RIȚA — 9; 11; 13; 15; 17,15; 19,30. 

găsești un mod original de aplicare a 
acordului global. Spre deosebire de 
alte locuri. în producția vegetală, 
echipele nu sint specializate pe cul
turi : fiecărei formații i se reparti
zează culturi de cimp. legume și 
pomi. Bunăoară, echipa condusă de 
Geza Ercsei s-a angajat să lucreze 
în acord global 50 ha cu porumb, 15 
ha cu sfeclă. 7 ha de vie și pomi și 
0,45 ha cu legume. S-a optat pentru 
un asemenea mod de organizare toc
mai în ideea ocupării complete și 
ritmice a timpului de lucru pe tot 
parcursul anului. Executarea unui 
asemenea volum de lucrări și mai 
ales încadrarea lor în epoca optimă 
stabilită sînt de neconceput fără o 
ordine și disciplină perfecte. Deci, și 
noțiunea de absență de la lucru a 
dispărut de mult în această coopera
tivă. Pirghiile de cointeresare acțio
nează îndeosebi prin delimitarea 
strictă a sarcinilor de plan pentru 
fiecare echipă, cit și prin diferenție
rea tarifelor în funcție de gradul de 
realizare a acestora pe culturi de 
către fiecare.

O inițiativă apărută cu 6 ani în 
urmă la Săcuieni. unde un grup de 
10 mecanizatori s-au angajat să lu
creze complet mecanizat în acord 
global circa 100 ha cu porumb, ciștigă 
tot mai mult teren, cuprinzînd acum 
peste 300 de echipe de mecanizatori. 
Mai mult. suprafețele lucrate de 
aceste echipe au devenit adevărate 
loturi demonstrative, menite să pună 
în valoare adevăratele potențe ale 
unei agriculturi moderne. Pe ansam
blul consiliului intercooperatist Să
cuieni. mai bine de jumătate din cele 
2 700 ha cultivate cu porumb se lu
crează complet mecan'zat. iar la 
sfeclă. în proporție de 40 la sută.

Condițiile grele în care s-au făcut 
însămînțările pe mari suprafețe cu 
porumb in județul Bihor au deter
minat apariția buruienilor incă 
înainte de răsărirea plantelor. O ase
menea stare de fapt impune cu ațit 
mai mult ca in fiecare unitate agri
colă, fermă sau brigadă, conducerile 
cooperativelor, organizațiile de partid 
să ia măsuri prompte și eficiente, ca 
de îndată ce lanurile vor permite să 
se acționeze cu întreaga forță meca
nică și umană la scoaterea plantelor 
de sub buruieni. Aceasta presupune 
ca incă din săptămina aceasta viteza 
zilnică la întreținerea prăsitoarelor 
să depășească 6 000 ha.

Iosii POP 
Aurel POP 
corespondentul „Scînteii"

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN' 18 MAI 1977
Extragerea I : 31 9 33 3 45 8.
Extragerea a II-a : 1 29 19 13 24.
FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 

821 222 lei. din care 111 674 lei. rer 
port.

0 permanență a
(Urmare din pag. I)
bîlna. cea din 1514. la care, alături de 
români, au participat și țărani un
guri. secui, slovaci, cea a lui Horea, 
Cloșca si Crișan. Istoria consemnează, 
de asemenea, unele demersuri ale ță
rănimii dependente din satele mun- 
tene pe lingă Mihai Viteazul pentru 
obținerea eliberării lor. în setea ne
potolită de dreptate, pe care o nu
treau. țăranii munteni și moldoveni 
s-au prezentat domnitorului la Alba 
Iulia. apoi la Iași, cerîndu-i elibera
rea de aservire Această hotărire a 
țăranilor de a se elibera se constată 
în tot secolul al XVII-lea și începutul 
secolului al XVIII-lea. așa încit mă
sura Iui Constantin MavrOcordat de a 
desființa instituția „rumâniei", la 
1746 in Muntenia, și la 1749 în Mol
dova. nu făcea decît să sancționeze 
o stare de fapt cvasigenerală.

Revoluția lui Tudor Vladimirescu 
avea să îmbine cele două serii de 
fapte : pe de o parte, independența, 
națională, pe de alta, dreptatea so
cială prin reforme organice care să 
schimbe întregul edificiu social. Ur
mările ridicării de la 1821 au fost 
parțiale si ele s-au reflectat în pri
mul rind în plan politic prin reve
nirea la domni pămînteni. ca înain
te de epoca fanariotă. Aceasta a în
semnat începutul unei noi evoluții 
ascendente, care va duce succesiv, în 
etape. în mai puțin de o sută de ani. 
la împlinirea visurilor atîtor gene
rații : statul național unitar. Ca și 
cea de la 1821. dar într-o formă mai 
accentuată, revoluția de la 1848 a- 
vea să imbine cele două aspecte : po
litic și social. Sub raport politic ea 
a proclamat unirea Moldovei și Mun
teniei într-un singur stat neatîrnat 
românesc. Sub raport social, reven-

• Lumea circului : LIRA — 9; 
11,45; 14,30; 17; 19,45, la grădină —
19,45.
• Misterul lui Herodot : BUCEGI
— 9.30; 11,30; 13.30; 15.30: 17,45; 20.
• Șatra : GRADINA BUCEGI
— 20.
• Hollywood, Hollywood : FLO- 
REASCA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20.15, la grădină — 19,45.
• Albă ca zăpada și cei șapte pi
tici : — 9; 11; 13, Imagini în oglin
dă — 15: 17; 19 : VIITORUL.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
FERENTARI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15.
• Pinocchio : PACEA — 10; 12; 14.
• Meciul secolului : PACEA — 16; 
18; 20.
• Africa Express : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Cuibul salamandrelor : POPU
LAR — 15.45; 18; 20,15, GRADINA 
VITAN — 20.
• Așii înălțimilor : ARTA — 9; 
11.15: 13.30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.
<9 Conrack : MUNCA — 9,30; 11,30; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

tv
PROGRAMUL I

16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba rusă
17,05 Pentru timpul dv. liber vă reco

mandăm...
17.15 Reportaj pe glob : Groenlanda
17,40 Fotbal : U.R.S.S. — Ungaria — meci 

retur în preliminariile Campiona
tului mondial. (Selecțiuni înregis
trate de la Tbilisi)

18.15 La Izvoarele cînteculul popular
18.35 România pitorească
19,00 Consultații juridice
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Ora tineretului
21,00 Harlem — chipuri șl voci. (Docu- 

mentar-anchetă despre condițiile 
grele de viată din acest ghetou al 
New Yorkului. Producție a Radio- 
televlziunii suedeze)'

21.50 Revista literar-artlstică TV.
22.25 Telejurnal

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radioteleviziunii. Dirijor : Emanuel 
Elenescu. Solistă : Mayumi Fuji- 
kama (Japonia)

21.20 Telex
21.25 Un fapt văzut de aproape — re

portaj
21,50 Emisiune de știință : 40 de minute 

despre... evoluția lumii vii

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

LA BOLOGNA,

Aplauze entuziaste pentru strălucita demonstrație 
a Nadiei Comăneci și a celorlalte gimnaste 

din echipa României
BOLOGNA 18 (Agerpres). — Tripla 

campioană olimpică Nadia Comăneci, 
talentata sa coechipieră Teodora Un
gureanu. precum și celelalte compo
nente ale echipei de gimnastică a 
României, Marilena Neacșu, Gabi 
Gheorghiu. Cristina Itu și Emilia E- 
berle, au participat miercuri seara Ia 
un concurs demonstrativ organizat Ia 
Palatul sporturilor din Bologna. Ama
torii de sport din Bologna au fost 
martorii unui spectacol sportiv de 
neuitat. Nadia Comăneci. Teodora 
Ungureanu și coechipierele lor au o- 
ferit o evoluție de înaltă clasă, ui
mind publicul si pe specialiști prin 
virtuozitatea, grația și siguranța cu 
care au executat superbele lor exer
ciții.

La sărituri sau la paralele, la sol 
sau la birnâ. gimnastele românce au 
prezentat un repertoriu variat de 
exerciții, evoluția lor fiind răsplătită 
la scenă deschisă cu aplauze frene
tice. Nadla Comăneci. strălucitoare și 
plină de vervă în toate exercițiile 
prezentate, a fost preferata publicului 
si a specialiștilor.

După această veritabilă gală de 
gimnastică, cîțiva ziariști participanti 
Ia Congresul A.I.P.S. și-au împărtășit 
impresiile. ..Nadia Comăneci este un 
fenomen greu de repetat .și sint con
vins că ea va străluci multă vreme — 
a declarat Nestor Belgareio (Uru
guay). redactor al revistei „A.B.C.". 
Un asemenea fenomen in sport trebuie 
apărat de toată lumea și îndeosebi de 
noi. care scriem despre snort. Am a- 
flat cu surprindere că Nadia a fost 
dezavantajată de arbitri la campio
natele europene de la Praga. De a- 
ceea am venit în această seară la 
Bologna s-o revăd pe Nadia. Și in
tr-adevăr, Nadia continuă să fie minu-

luptei poporului
dicarea esențială era împroprietărirea 
țăranilor, prevăzută atit în programul 
revoluționarilor munteni, cit și in cel 
al revoluționarilor moldoveni. Dar 
ceea ce nu a putut realiza nici re
voluția lui Tudor Vladimirescu și nici 
revoluția de la 1848 se va împlini 
după înfăptuirea Unirii principatelor, 
această nouă și hotăritoare etapă pe 
drumul spre independentă politică și 
spre statul național unitar. Sub Cuza. 
prin legea rurală din 14 august 1864 
țăranii au fost împroprietăriți pe 
locurile pe care le lucraseră pină a- 
tunci. și odată cu aceasta au fost 

desființate boierescu sau claca, precum 
și celelalte îndatoriri. Au primit pă- 
mînt 511 896 de familii de țărani, re
venind în medie fiecărei familii a- 
proape 4 hectare de pămint. Supra
fața totală expropriată a fost de pes
te 2 milioane de hectare. Seculari
zarea averilor mînăstirești. act ce a 
precedat reforma agrară, a adus în 
patrimoniul statului nu mai puțin 
decit 25 la sută din teritoriul tării.

Răminea să se realizeze și celă
lalt punct al revoluționarilor de la 
1848 : independența.

Ea fu înfăptuită la mai puțin de 
trei decenii de la Proclamația de la 
Islaz, și ca și la începutul statelor 
noastre ea se realiză cu arma în 
mină, pe cîmpul de bătălie, cu gre
le jertfe de singe. în încleștările de 
la Grivita, de la Rahova, de Ia Smir- 
dan. ostașii noștri s-au dovedit stră
luciți urmași ai celor care. în veacu
rile îndepărtate ale existenței națio
nale a românilor, au luptat și s-au 
jertfit la Posada, la Vaslui, la Că- 
lugăreni. Ei au adăugat încă o treap
tă la înălțarea marelui edificiu ce 
avea să se desăvîrșească în 1918 — 
unirea într-un singur stat a tuturor 
teritoriilor locuite de români.

• B.D. la munte și la mare : FLA- 
CARA — 9,30; 11,30; 13.30; 16; 18; 
20.
• Oameni respectabili : COSMOS
— 9; 11.15; 13.30; 15.45; 18; 20,15.
• Zilele filmului din Algeria : 
„Cronica anilor de foc“ : EFORIE
— 20.
• Ora spectacolului : EFORIE — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, GRADINA 
TITAN — 19,45.
• B.D. intră în acțiune : GRADI
NA MOȘILOR — 19.45.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Cyrano de Bergerac — 
19,30, (sala mică) : Părinții teribili 
— 19.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(Ateneul Român) : Integrala cvar
tetelor de Beethoven in interpre
tarea cvartetului „Academica" — 
20.

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste România

Cu fericita ocazie a aniversării independenței României. îmi este deosebit 
de plăcut să transmit Excelenței Voastre, națiunii române prietene. în numele 
meu. al poporului și al Guvernului Regatului Hașemit al Iordaniei, sincerele 
noastre felicitări, urind Excelenței Voastre multă sănătate si fericire 
personală, iar țării dumneavoastră prosperitate și progres continuu.

HUSSEIN I

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

Delegația Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.. condusă de A. P. Vader, 
membru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al R. S. S. 
Estone, a făcut miercuri o vizită în 
județul Mehedinți.

în cadrul convorbirii purtate cu to
varășul Iulian Ploștinaru. membru al 
C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Comi
tetului județean Mehedinți al P.C.R.. 
președintele consiliului popular jude
țean. oaspeții au luat, cunoștință de 
succesele obținute de oamenii muncii, 
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, in întrecerea so
cialistă, de perspectivele de dezvolta
re economică și socială a județului, de

nată“. Antonio Castro (Portugalia), 
redactor la ziarul ,,Mundo Deportivo", 
a spus : ..Am fost surprins cind am 
aflat de modificarea notei Nadiei în 
proba de sărituri la europenele de la 
Praga. Ea merita să fie campioană 
europeană și la acest aparat. Ia care

Presa italiană elogiază pe cea mai bună 
gimnastă

ROMA 18 (Agerpres). — Ziarele 
italiene consacră ample relatări și 
reportaje prezenței în Italia a dele
gației de gimnaste românce, in frun
te cu tripla campioană olimpică Na
dia Comăneci. in toate comentariile 
subliniindu-se recunoașterea unanimă 
a meritelor acestei mari sportive prin 
decernarea Trofeului Asociației in
ternaționale a presei sportive. După 
cum se știe, ziariștii sportivi din lu
mea întreagă au declarat-o pe Nadia 
Comăneci sportiva nr. I a anului 
1976. Ziarul „GAZZETTA DELLO 
SPORT" din Milano salută cu satis
facție. în numele cititorilor săi. pre
zența Nadiei Comăneci in Italia, sub
liniind că Trofeul A.I.P.S. acordat in 
cadrul Congresului acestei asociații 
mondiale răsplătește pe merit o ma
re campioană, o inegalabilă gimnastă, 
una cHntre cele mai valoroase spor
tive din istoria olimpiadelor si a 
sportului contemporan.

Sub un titlu D" patru coloane, zia
rul . STADIO" din Bologna. în nu
mărul său de miercuri, scrie. în
tre altele : ..Legendara Nadia Comă
neci se află în orașul nostru. Ea va 
evolua in fata publicului de la Pala-

HANDBAL
Echipa masculină de handbal Stea

ua București, deținătoarea „Cupei 
campionilor europeni", a terminat 
învingătoare in turneul internațional 
desfășurat la Kiev, ciștigînd toate 
cele trei meciuri susținute. Pe locu
rile următoare s-au clasat formația 
Uzinei de aluminiu din Zaporoje, e- 
ehipa SK.A. Kiev și o selecționată 
din Irak.

Comentînd evoluția handbaliștilor 
români, comentatorul sportiv al a- 
gentiei T.A.S.S. scria, printre altele : 
..Specialiștii prezenți la această com
petiție au apreciat jocul tehnic și 
virtuozitatea echipei române, precum 
și înalta măiestrie a principalului ei 
realizator. Ștefan Birtalan".

FOTBAL: Steaua
Iată că Steaua a trecut în fruntea 

clasamentului general, după victoria 
obținută „fără probleme" în fața 
echipei Progresul. Firește, Dinamo 
are și ea posibilitatea teoretică a 
dobindirii unui succes în partida 
restantă cu Politehnica Timișoara 
(București — 1 iunie), totuși, pină 
una. alta, punctele din mină nu sint 
minciună, iar steliștii s-au instalat 
pe primyl loc, obtinînd acum și un 
avantaj de natură psihică.

Ieri. Steaua a întrecut în pas de 
voie pe Progresul ; practic, n-a 
fost necesar să forțeze succesul după 
golul marcat de Năstase in minutul 
al șaselea de joc (tot acest jucător, 
dacă ne aducem aminte bine, pro
venit de la centrul de juniori al Pro
gresului. a dublat scorul în minutul 
56). Diferența de tehnică, diferența 
de viteză de joc și altele, inclusiv 
reintrarea lui Dumitru, și-au spus 
cuvîntul, de«i, ca să fim drepți cu 
cei de la Progresul, aceștia au luptat 
din răsputeri pentru un rezultat cit 
mai bun.

Deși la limită (1—0, gol marcat 
de O. Ionescu, mln. 35), Sportul stu-

• Opera Română : Faust — 19.
• Teatrul de operetă : Victoria și 
al ei husar — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră — 
19,30.
o Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19,30.
• Teatrul Mic : Două ore de pace
— 19,30.
© Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Ulciorul sfărîmat — 19,30, 
(sala Studio) : Oameni feluriți — 
19.
• Teatrul Glulești : Patima roșie
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Victoria) : Revista cu 
paiațe — 19.
• Teatrul ..I. Vasilescu" : Recitîn- 
du-l pe Shakespeare (premieră) — 
16.
• Teatrul „Țăndărică" (la Casa 
prieteniei româno—sovietice) : Șo
ricelul și păpușa — 10. (la Tehnic- 
Club — Calea Șerban Vodă 213) : 
Tigrișorul Petre — 17.
• Circul București : Cu circul nu-i 
de glumit — 19,30. 

preocupările legate de Îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor complexe ale a- 
cestui cincinal.

Delegația sovietică a vizitat apoi 
sistemul hidroenergetic și de naviga
ție și muzeul ..Porțile de Fier".

în cursul dimineții, oaspeții au po
posit la întreprinderea agricolă de 
stat Ișiflnița-sere, unde au fost pre
zentate realizările acestui colectiv in 
direcția sporirii producției de legume 
și au vizitat unele sectoare de pro
ducție.

în onoarea delegației, tovarășul Iu
lian Ploștinaru. președintele consiliu
lui popular județean, a oferit un de
jun.

După-amiază. oaspeții au plecat 
spre Timișoara.

s-a prezentat mai bine decît la Mont
real. Părerea mea este că se află în 
continuă ascensiune. Noua ei evolu
ție la sol ne-a arătat că Nadia Comă
neci nu se mulțumește cu ceea ce a 
făcut pină acum, străduindu-se să se 
autodepășească".

a lumii
tul sporturilor, urmînd să ne ofere 
o parte din programul cu care a cis- 
tigat recent Ia Praga titlul de cam
pioană europeană absolută".

Cotidianul „IL RESTO DEL CAR
LINO" scrie că Nadla Comăneci este 
incontestabil cea mai bună gimnastă 
a lumii, în reportaj evidentiindu-se 
marile performante ale gimnastei ro
mânce. prima sportivă din lume care 
a obținut nota 10 in concursuri de 
gimnastică la olimpiade, triplă, cam
pioană olimpică și campioană ‘ euro
peană absolută la Skien în 1975 și 
Praga în 1977.

★

Tn cursul dimineții de miercuri, 
delegația gimnastelor din România, 
in frunte cu Nadia Comăneci și Teo
dora Ungureanu. însoțite de antre
norii Bela Karoly și Maria Simio- 
nescu, a fost invitată la redacția re
vistei ,,GUERIN SPORTIVO" din 
Bologna. Directorul revistei. Italo 
Cucei, a oferit gimnastelor românce 
medalii simbolice, care se acordă 
traditional celor mai renumiti spor
tivi. în semn de stimă și prețuire 
pentru performantele lor deosebite.

CICLISM
PRAGA 18 (Agerpres). — Compe

tiția ciclistă internațională „Cursa 
păcii" a continuat ieri, după o zi de 
repaus, cu etapa a X-a, Dresda — 
Mlada Boleslav (167 km), o etapă de 
munte foarte dură, printre animatorii 
căreia s-a numărat și rutierul român 
Mircea Romașcanu. sosit la finiș pe 
locul trei, in același timp cu învingă
torul Aavo Pikkus (U.R.S.S.). purtă
torul tricoului galben.

In clasamentul etapei, echipa 
României s-a situat pe locul 3. Lider 
al clasamentului general se menține 
Pikkus (U.R.S.S.). urmat de Osokin 
(U.R.S.S.), la 3’08”, Mytnik (Polonia), 
la 4’38”, Schmeisser (R.D.G.), la 
6’07”. Primul dintre cicliștii români 
este Teodor Vasile, pe locul 17, la 
8'09”.

- pe primul loc
dentesc a obținut și ea un succes 
scontat în fata echipei Corvinul.

Prin urmare, ordinea în clasament 
s-a schimbat în felul următor: 1. 
Steaua — 33 p; 2. Dinamo — 31 p 
(un joc in minus); 3. Jiul — 31 p; 4. 
Universitatea Craiova — 30 p și 5. 
Sportul studențesc — 27 p.

în etapa viitoare, a XXVI-a, sînt 
programate două derbiuri bucurește- 
ne. Steaua — Rapid și Dinamo — 
Sportul studențesc, în timp ce Uni
versitatea Craiova va juca „acasă" 
cu F. C. Constanța, iar Jiul cu 
A.S.A. la Tirgu Mureș. Va fi deci 
una dintre cele mai interesante etape 
din actualul campionat.

V. M.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• In primul tur al probei feminine 

din cadrul campionatelor internațio
nale de tenis ale Italiei, care se des
fășoară la Foro Italico din Roma, ju- 
cătoarea româncă Florența Mihai a 
invins-o cu 7—5. 7—5 pe Ivonne Ver- 
maak. In turul doi al probei mas
culine. campionul român Ilie Năstase
1- a eliminat cu 7—6. 1—6. 6—2 pe 
spaniolul Jose Higueras.

• în turneul de baschet masculin 
de la Helsinki (calificare pentru cam
pionatele europene), selecționata 
României a intrecut cu scorul de 
81—75 (49—41) echipa Austriei, care, 
totuși, s-a calificat, datorită coșavera- 
jului, pentru faza următoare, alături 
de formațiile Franței, Finlandei, 
Olandei, Poloniei și Ungariei.

• Miercuri, la Tbilisi. în fata a 
70 000 de spectatori, echipa de fotba, 
a U.R.S.S. a intrecut cu scorul de
2— 0 (2—0) formația Ungariei in
tr-un meci pentru grupa a 9-a eu
ropeană a preliminariilor campiona
tului mondial de fotbal. Au marcat 
Buriak (min. 5) și Blohin (min. 14).

• Ediția din acest an a competiției 
de fotbal ..Cupa U.E.F.A." a revenit 
echipei italiene Juventus Torino, 
care, deși învinsă aseară cu 2—1 
(1—1) de către Atletico Bilbao, dato
rită golului înscris/in deplasare in 
această a doua manșă a finalei și-a 
adjudecat trofeul. în primul meci, 
disputat la Torino. Juventus cîști- 
gase cu 1—0.
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VIZITA OFICIALĂ DE PRIETENIE A DELEGAȚIEI DE PARTID $1 DE STAT, 
CONDDSĂ DE TOVARĂSDL NICOLAE CEAUSESCU, IN R. P. POLONĂ

Tovarășa Elena Ceaușescu a vizitat 
Muzeul de artă din Palatul Wilanow

Întîlnirea de lucru a primului ministru al guvernului român, 
Manea Mănescu, cu președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Polone, Piotr Jaroszewiczși cartiere noi din Varșovia

Miercuri dimineața, tovarășa Elena 
Ceausescu, împreună cu tovarășa 
Stanislawa Gierek, a făcut o vizită 
în sălile Palatului Wilanow, din Var
șovia, rezervat ca reședință oficială 
pentru înaltii oaspeți români.

Palatul Wilanow, construit în. seco
lul al XVII-lea. din ordinul regelui 
Jan Sobieski, operă a cunoscutului 
arhitect polonez Augustyn Locci. găz

Miercuri după-amiază. tovarășa 
Elena Ceaușescu. împreună cu tova
rășa Stanislawa Gierek, a vizitat car
tiere noi de locuințe ale capitalei 
Poloniei și partea veche a Varșoviei.

Dintre toate orașele europene care 
au suportat consecințele războiului 
pustiitor. Varșovia — cetate poloneză 
ridicată cu șapte secole în urmă pe 
malurile Vistulei — a avut, poate, 
soarta cea mai tragică. Memoria unei

Cronica zilei
în perioada 12—18 mai a.c.. o de

legație de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, condusă 
de tovarășul A. T. Kuzmin, secretar 
al C.C. al P.C. din Bielorusia, a efec
tuat. la invitația C.C. al P.C.R.. o vi
zită pentru schimb de experiență în 
tara noastră.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții sovietici au avut convorbiri 
la C.C. al P.C.R., Comitetul munici
pal București și Comitetul județean 
Cluj ale P.C.R.. la conducerile Acade
miei ..Stefan Gheorghiu1' si Acade
miei de științe sociale și politice, 
precum si la o serie de instituții de 
învătămînt superior și institute de 
cercetări, au vizitat o serie de obiec
tive economice si social-culturale din 
municipiile București si Cluj-Napoca.

La încheierea vizitei, membrii de
legației au fost primiți de tovarășul 
Ștefan Andrei, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej, desfășurată într-o atmos
feră caldă, prietenească, a participat 
tovarășul Alexandru Szabo, adjunct 
al șefului Secției propagandă a C.C. 
al P.C R

A participat, de asemenea. V. I. 
Drozdenko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

★

între 14 și 18 mai, o delegație a Re
publicii Comore. condusă de ambasa
dorul plenipotențiar Abdou ț Bakar 
Boina. a efectuat o vizită oficială în 
tara noastră, la invitația Ministerului 
Afacerilor Externe.

Delegația a fost primită de to
varășii Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Petre 
Constantin, adjunct al ministrului 
educației și învățămîntului. si a pur
tat convorbiri la cele două ministere 
privind dezvoltarea relațiilor bilate
rale româno-comoriene. 

duiește astăzi un important muzeu 
de artă, filială a Muzeului national.

Tovarășei Elena Ceaușescu și tova
rășei Stanislawa Gierek le-au fost 
prezentate, de către dr. Wojciech 
Fiatkowski, directorul muzeului, care 
le-a insotit pe parcursul întregii vizi
te. detalii semnificative privind sti
lul arhitectural, reprezentativ pentru 
epoca renașterii tîrzii, din Polonia, 

pelicule, vizionată de tovarășa Elena 
Ceausescu la Muzeul de istorie a 
Varșoviei, reînvie scene zguduitoare 
ale barbariei cu care triîpele hitle- 
riste au transformat in ruine aproape 
întregul oraș, dar si secvențe ale 
muncii eroice pentru refacerea lui. 
Stau mărturie noile cartiere, ampla 
acțiune de reconstrucție a monumen
telor arhitecturale din . complexul 
reprezentat de Staro Measto.

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

de muncă și a bolilor profesionale
Miercuri au continuat lucrările ce

lui de-al VIII-lea Congres mondial 
pentru prevenirea accidentelor de 
muncă si a bolilor profesionale, care 
se desfășoară la București, sub înal
tul patronai al președintelui Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

în cursul dimineții, delegații au 
audiat raportul „Metodologia evaluă
rii caracteristicilor ergonomice și de 
securitate ale mijloacelor de produc
ție". după care au urmat dezbateri pe 
marginea rapoartelor prezentate pină 
acum, s-au vizionat filme documen
tare privind protecția 'muncii în di
verse sectoare de activitate.

în aceeași zi au început lucrări
le Colocviului international pentru 
prevenirea riscurilor profesionale în 
construcții Si in lucrările publice. A 
fost prezentat referatul „Substanțe 
nocive in construcții si în lucrările 
publice", după care ap urmat dezba
terile.

Delegații specialiști în problemele 
protecției muncii in agricultură au 
vizitat Centrul de pregătire a ca
drelor din agricultură, precum și în
treprinderile agricole de stat Adu- 
natii Copăceni. 30 Decembrie si Va
lea Călugărească.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 20, 

21 și 22 mai. în țară : Vreme relativ 
frumoasă, cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi izolate, care vor avea și caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice, mai ales în zonele de munte, în 
a doua parte a intervalului. Vîntul va 
sufla în general slab, cu intensificări 
de scurtă durată în sud-vestul țării. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 8 și 16 grade, iar cele maxime 
între 18 și 28 de grade. 

piesele rare ale mobilierului, precum 
si colecțiile de artă plastică, de o 
deosebită valoare. k

în timpul vizitei, tovarășa Elena 
Ceausescu si tovarășa Stanislawa 
Gierek au exprimat aprecieri cu pri
vire la grija manifestată pentru con
servarea marilor bogății ale culturii 
traditionale poloneze și au adresat 
calde felicitări organizatorilor mu
zeului.

în timpul vizitei, tovarășa Elena 
Ceaușescu a avut cuvinte de înaltă 
apreciere, pentru eforturile asidue 
depuse de municipalitate în scopul 
îmbunătățirii continue a condițiilor 
de locuit ale varșovienilor. pentru 
atentia acordată restaurării si conser
vării operelor arhitectonice, care con
stituie de mult mîndria orașului de 
pe Vistula.

Alți delegați la congres au vizi
tat. in cursul zilei, cartiere de lo
cuințe. monumente istorice si puncte 
turistice din Capitală.

Lucrările congresului continuă.
(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
tea acestor măsuri, aplicarea lor în 
cele mai bune condiții sint. indis
cutabil, determinate de acțiunile fer
me ale oamenilor muncii din toate 
întreprinderile, din toate ramurile 
economiei pentru mobilizarea și va
lorificarea integrală a tuturor posibi
lităților existente, asigurîndu-se ast
fel în permanentă resursele necesare 
majorării retribuțiilor și a altor ve
nituri ale celor ce muncesc, conco
mitent cu punerea la dispoziția 
populației a unor cantități sporite de 
bunuri de consum.

Cu toții sîntem interesați în cel 
mai înalt grad ca Ia locul dc muncă, 
în unitatea în care lucrăm, să ne 
intensificăm preocupările pentru 
realizarea și depășirea tuturor indi
catorilor de creștere a eficientei eco
nomice. Concret, care sînt principa
lele direcții de acțiune pentru reali
zarea unei înalte eficiențe econo
mice ?

Creșterea eficientei economice este 
organic legată de sporirea mai accen
tuată, peste prevederile planului, a 
productivității muncii. Cîteva argu
mente sînt concludente în acest sens. 
Pe această cale se asigură cu același 
volum de muncă socială, fără inves
tiții suplimentare, creșteri însemnate 
de producție și, implicit, venit națio
nal sporit. Calculele arată că. în in
dustrie, prin creșterea suplimentară 
a productivității muncii cu 2—3 pro-

Miercuri după-amiază. la Varșovia 
a avut loc o întîlnire de lucru între 
tovarășul Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-ministru al gu
vernului, și Piotr Jaroszewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Polone.

Au luat parte tovarășii Janos 
Fazekas. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., vice- 
prim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului interior, George 
Macovescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, loan

Membri ai delegației române - oaspeți 
ai orașelor Gdansk și Gdynia

Membri ai delegației de partid și de 
stat conduse de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, care 
face o vizită oficială de prietenie în 
Polonia — tovarășii Manea Mănescu, 

în orașul Gdansk

membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al guvernului, Janos Fazekas. mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul comerțului in
terior. Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. și loan Avram, 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
industriei construcțiilor de mașini — 
au fost miercuri dimineața oaspeți ai 
orașelor Gdansk și Gdynia, aflate în 
nordul țării, la Marea Baltică.

în această vizită, membrii delegației 
au fost însoțițj de Piotr Jaroszewicz, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone. Ryszard Fre- 
lek, secretar al C.C. al P.M.U.P.. Ta
deusz Wrzaszczyk, membru supleant 
al Biroului Politic al C.C. al P.M.U.P.. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei de Stat 
a Planificării, precum și de ambasa
dorul Poloniei la București.

La Gdansk, oaspeții români sînt în- 
tîmpinati de reprezentanți ai organe
lor locale de partid și de stat si salu
tați cordial de numeroși reprezentanți 
ai orașului Gdansk.

De peste un mileniu. Gdanskul. a- 
flat în apropierea zonei în care Vis
tula își varsă apele în Marea Baltică, 
și-a înscris numele printre orașele 
importante ale tării. Port la mare, 
această veche așezare a fost si a ră
mas și astăzi un centru comercial po
lonez cu o trepidantă activitate. Răz
boiul i-a pricinuit pierderi imense. 
După eliberarea tării, putețea popu
lară a hotărît că, într-un timp cit mai 
scurt posibil, orașul și portul care-1 
poartă numele — considerat, pe drept, 

cente, în acest an se asigură un 
spor de producție de circa 12 mi
liarde lei ; iar pină în 1980 se are în 
vedere ca productivitatea muncii să 
crească, comparativ cu anul 1975, cu 
55,1 la sută, fată de 50,7 la sută cit 
s-a prevăzut în planul cincinal. Cu 
atit mai mult este necesar să asigu
răm creșterea mai rapidă a produc-

CREȘTEREA
tivității muncii în condițiile majoră
rii suplimentare a retribuțiilor oa
menilor muncii, pentru a se menține 
una din corelațiile fundamentale ale 
economiei noastre — și anume : de
vansarea ritmului de creștere a re
tribuției medii de către ritmul de 
sporire a productivității muncii. în 
fond, prin această devansare se asi
gură creșterea eficientei economice și 
a venitului național.

O altă cale hotărîtoare pentru creș
terea eficientei economice o consti
tuie reducerea stăruitoare a chel
tuielilor de producție și. îndeosebi, a 
celor materiale. însemnătatea desfă
șurării unor acțiuni ample în această 
direcție este ilustrată de faptul că. la 
nivelul anului 1980, reducerea cu 1 la 

Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini — din partea română. Ta
deusz Wrzaszczyk, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, Aleksander Kopec, 
membru supleant al C.C. al P.M.U.P., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, Marian Dmochowski, minis
tru adjunct al afacerilor externe — 
din partea poloneză, precum și con
silieri și experți.

In cadrul intilniril s-a analizat 
stadiul realizării acordurilor și înțe

unul dintre centrele vitale ale econo
miei naționale — să fie refăcute și 
modernizate.

Membrii delegației de partid și de 
stat române vizitează partea veche 
a orașului, pe care războiul a dis
trus-o aproape în întregime. în 1952, 

sută a ponderii cheltuielilor mate
riale în produsul social echivalează 
cu un spor de venit național dc 
13—14 miliarde lei, fată de 9 mi
liarde lei în 1975. Sînt sporuri nete 
de venit național, care cresc cu fie
care an în actualul cincinal, pentru 
obținerea cărora este necesar să se 
acționeze energic și operativ — de Ia

EFICIENȚEI
proiectarea noilor produse pînă la 
ultima fază a procesului de fabrica
ție — pentru aplicarea măsurilor si 
soluțiilor de reducere suplimentară a 
consumurilor de materii prime, ma
teriale. combustibil și energie, nor
marea strictă a consumurilor pe 
fiecare produs, pentru creșterea gra
dului de valorificare a resurselor 
materiale, pentru promovarea largă 
a noului, a tot ce e modem și efi
cient în tehnică și tehnologie, stimu- 
lîndu-se puternic creația și inventi
vitatea, spiritul gospodăresc al mun
citorilor. inginerilor, tehnicienilor si 
cercetătorilor.

Problema reducerii costurilor lu
crărilor. a cheltuielilor materiale se 
pune cu aceeași acuitate și în dome- 

legerilor convenite anterior Intre 
cele două țări în domeniul eco
nomic și s-au stabilit măsurile con
crete pentru transpunerea în viață a 
hotăririlor și indicațiilor date cu 
prilejul dialogului purtat la Sinaia 
și Varșovia de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și to
varășul Edward Gierek, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, pen
tru diversificarea și adîncirea co
laborării și cooperării în producție.

guvernul Poloniei eliberate a hotărît 
reconstrucția întregului cartier. Cel 
mai important argument a fost de 
ordin moral. Gdanskul. veche poartă 
maritimă a Poloniei, s-a ridicat în 
nenumărate rînduri cu hotărire în 
apărarea patriei, dind dovadă de o 
fidelitate fără seamăn în cele mai 
grele momente ale istoriei acestei 
națiuni. El este leagănul primelor 
detașamente organizate ale clasei 
muncitoare poloneze.

Oaspeții români apreciază preocu
parea arhitectilor și constructorilor 
polonezi pentru a lăsa moștenire ge
nerațiilor viitoare arta și priceperea 
înaintașilor de a îmbina în chip ar
monios elemente de arhitectură spe
cifică secolelor trecute cu cele im
puse de epoca modernă, socialistă 
pe care o traversează acum Polonia 
prietenă.

în continuare. oaspeții români, 
însoțiți de voivodul Gdanskului, 
Henryk Sbiborsky. au făcut o vizită 
la Palatul municipal — construcție 
monumentală care datează din anul 
1357. Reconstruită și modernizată în 
mai multe etape, clădirea adăposteș
te acum si muzeul de istorie al ora
șului Gdansk. Diversitatea stilurilor 
arhitectonice — tot atitea peceti în 
piatră ale veacurilor apuse — va
loarea deosebită a picturilor murale, 
a tablourilor și mobilierului, rezo
nanța istorică a principalelor încă
peri. în care s-au consumat acte de 
importantă majoră pentru viata și 
evoluția acestui oraș — toate fac din 
Palatul municipal un edificiu public 
prețuit si admirat nu numai de com- 
patrioti. ci si de miile de turiști 
străini ce se perindă anual prin să
lile lui.

La încheierea vizitei, primul mi
nistru al guvernului român, adresin- 
du-se marelui număr de locuitori ai 
orașului prezenți în fața intrării la 
muzeu, mulțumește, in numele dele- 

niul investițiilor. Esențial este ca. în 
spiritul orientărilor și sarcinilor sta
bilite de conducerea partidului, să se 
asigure în continuare dimensionarea 
rațională a construcțiilor, promovîn- 
du-se cu perseverentă soluțiile teh
nice și constructive noi. moderne, 
economice, bazate pe folosirea de 
materiale ieftine si ușoare, care să

----- 1___ ____________________________

ECONOMICI
confere. totodată, construcțiilor trăi
nicie. durabilitate, comportare ire
proșabilă în exploatare.

Eficienta economică este condițio
nată în mare măsură de înnoirea și 
modernizarea continuă a produselor, 
de ridicarea necontenită a calității 
lor. Și aceasta, din mai multe mo
tive: un produs nou, modern, de 
calitate înseamnă eficientă, valorifi
care superioară a muncii sociale și a 
resurselor materiale. înseamnă satis
facerea mai bună a nevoilor produc
tive și de trai, competitivitate sporită 
pe piața externă. Produsele de bună 
calitate și înaltă tehnicitate sînt întot
deauna și cele mai eficiente atît pentru 
producător, cît și pentru beneficiar. 
Iată de ce partidul nostru îndreaptă 

gatiei. pentru primire* călduroasă 
făcută de populația Gdanskului 
membrilor delegației române. îi feli
cită pentru munca depusă în vede
rea refacerii orașului și le transmite 
urări de noi succese în opera de 
edificare a socialismului pe pămîntul 
Poloniei prietene.

Membrii delegației au depus la 
„Monumentul eroilor de la Wester
platte" o coroană de flori, pe a cărei 
panglică era scris : „Din partea 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu".

Peninsula Westerplatte, scăldată de 
apele Mării Baltice; aici, unde în pe
rioada antebelică erau un depozit mi
litar și locul de amplasare a citorva 
cazărmi ale armatei poloneze, la 1 
septembrie 1939, la ora 4,45. un vas 
de război hitlerist a deschis focul, 
declanșînd astfel cel de-al doilea 
război mondial.

Monumentul — impresionant obe
lisc de granit, în care sînt săpate chi
puri de ostași apărîndu-si glia stră
bună. nume ale unor localități unde 
s-au desfășurat mari bătălii sau la
găre în care au pierit sute de mii de 
patrioti polonezi — reprezintă un 
omagiu adus nu numai apărătorilor 
acestei peninsule, ci tuturor polone
zilor care au luptat în cel de-al 
doilea război mondial.

De aici, membrii delegației române, 
împreună cu gazdele, se îmbarcă pe o 
motonavă specială, care îi duce la 
portul învecinat — Gdynia. De pe 
faleze, mii de locuitori ai acestui 
oraș polonez salută cu prietenie.

Din larg, privirea cuprinde panora
ma Gdanskului și a litoralului. Marea 
și uscatul apar într-o veritabilă sim
bioză. dațorată muncii omului. în 
golf, zeci de nave își așteaptă rîndul 
să tragă la dane. Brațele macarale
lor portuare se rotesc continuu, do
vadă a intensei activități de încărcare 
și descărcare a vaselor. Pe țărm se 
distinge dantelăria falezelor ce leagă 
între ele stațiunile litoralului polo
nez. în zare apaș siluetele construc
țiilor portului învecinat. Gdynia, unul 
dintre cele mai tinere orașe ale tării, 
dar bine cunoscut pentru șantierele 
sale navale.

în cinstea sosirii membrilor dele
gației de partid si de stat. în portul 
Gdynia au fost arborate drapelele de 
stat ale celor două țări. Pe o mare 
pancartă, scrisă în limbile poloneză 
și română, se poate citi : „Locuitorii 
orașului Gdynia salută pe oamenii 
muncii din România".

Sînt vizitate șantierele navale „Co
muna din Paris". La intrarea in a- 
ceastă mare unitate a industriei so
cialiste poloneze, oaspeților li se face 
din nou o primire cordială.

Directorul general, ing. Roman 
Bogacz, informează că șantierele au 
luat ființă în urmă cu peste cinci 
decenii. Războiul le-a întrerupt ac
tivitatea, distrugîndu-le aproape în 
întregime. Au fost ridicate din rui
ne, modernizate, adaptate la nece
sitățile în creștere ale flotei polo
neze.

Sint prezentate amplele lucrări de 
modernizare a șantierului, în curs de 
desfășurare, care vor permite celor 
aproape 10 000 de muncitori, tehni
cieni și ingineri să construiască nave 
de pină la 400 000 tdw. Sint scoase 
in evidență larga colaborare în pro
ducție statornicită între navaliștii 
noștri din Constanța și cei din Gdy
nia, seriozitatea și competența parte
nerilor români.

perseverent eforturile, puterea de 
creație a cel ,r ce muncesc spre reali
zarea. odată cu sporurile cantitative 
de produse care să răspundă din 
toate punctele de vedere exigentelor 
beneficiarilor interni și clientilor ex
terni. cerințelor pe care revoluția 
tehnico-științifică le amplifică într-un 
ritm cu adevărat spectaculos. Este o 
orientare fundamentală, care își gă
sește concretizarea în planul pe acest 
an și pe întregul cincinal, cînd s-a 
prevăzut să se asimileze 1 000 de ma
șini, instalații, materiale și bunuri 
de consum, din care circa 960 vor fi 
produse pe baza concepției proprii, a 
gîndirii tehnice românești.

Desigur, acestea sint numai cîteva 
direcții de acțiune pentru creșterea 
continuă a «jficienței întregii activi
tăți economice, obiectiv care trebuie 
să stea în permanentă în centrul 
preocupărilor colectivelor din toate 
unitățile economice. Stă în puterea 
Și priceperea, în inițiativa si răspun
derea fiecărui om al muncii și a tu
turor ca. prin îndeplinirea și depă
șirea sistematică a indicatorilor cali
tativi, de eficiență a producției, să 
aducă o contribuție sporită la creș
terea avuției socialiste, a venitului 
național, Ia asigurarea, pe această 
bază, a resurselor necesare înfăptui
rii integrale a programelor adoptate 
de conducerea partidului în vederea 
creșterii mai accelerate a bunăstării 
întregului popor în actualul cincinal.
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„Convorbirile polono-romăne 
la cel mai înalt nivel - o contribuție 
creatoare la întărirea destinderii 
și a colaborării internaționale11

Presa poloneză de miercuri con
tinuă să consacre spatii ample vizitei 
oficiale de prietenie în Polonia a de
legației de partid si de stat a Româ
niei. condusă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu. Sint relatate pe larg pri
mirea entuziastă, plină de căldură, pe 
care cetățenii Varșoviei au făcut-o 
solilor poporului român — expresie 
concludentă a raporturilor tradiționa
le de prietenie si colaborare dintre 
cele două țări și popoare, a convin
gerii că noul dialog la cel mai înalt 
nivel româno-polonez va da noi si 
viguroase impulsuri acestor relații. 
Ziarele poloneze informează, de ase
menea. despre întâlnirea dintre tova
rășii Nicolae Ceausescu si Edward 
Gierek. precum și despre celelalte 
manifestări care au avut loc în cursul 
zilei de marți, apreciind că ospitali
tatea si cordialitatea cu care au fost 
înconjurați de la început oaspeții ro
mâni creează cele mai favorabile 
auspicii pentru succesul deplin 
al vizitei oficiale de prietenie a 
tovarășului Nicolae Ceausescu în 
Polonia.

Sub titlul „Primire cordială la Var
șovia. Delegația de partid si de stat a 
României a sosit în vizită in Polonia. 
Întâlnirea tovarășului Edward Gierek 
cu tovarășul Nicolae Ceausescu. Au 
început convorbirile plenare". „TRY- 
BUNA LUDU", organ central al 
P.M.U.P., publică pe prima pagină 
relatarea agenției P.A.P. privind des
fășurarea primei zile a vizitei înalți- 
lor oaspeți din România. Tot pe pri
ma pagină a ziarului este publicată o 
amplă fotografie care îi prezintă pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ed
ward Gierek în timpul întîlnirii de 
la sediul Comitetului Central al Par
tidului Muncitoresc Unit Polonez. 
Alături, sub titlul „Comunitatea de 
idealuri și țeluri", „Trybuna Ludu“ 
inserează un comentariu consacrat 
primei zile a vizitei. în care se re
levă. între altele : „Primirea cordială 
făcută de locuitorii Varșoviei delega
ției române de partid si de. stat con
duse de tovarășul Nicolae Ceausescu 
constituie o expresie a prieteniei și 
simpatiei profunde a întregului nos
tru popor fată de poporul român, fată 
de realizările sale in edificarea so
cialismului. Pe tovarășul Nicolae

Ceausescu îl găzduim în Polonia, la 
șapte luni după vizita tovarășului 
Edward Gierek la București. Cei doi 
conducători au subliniat de comun 
acord in toasturile rostite marți sea
ra că in colaborarea multilaterală 
polono-română se deschid noi per
spective, că relațiile reciproce bazate 
pe idealurile si telurile comune se 
îmbogățesc cu un conținut nou. A- 
ceasta se referă atit la colaborarea 
dintre partide si state, cit si la coo
perarea celor două țări in diferite 
sectoare ale vieții sociale".

Subliniind că posibilitățile de ex
tindere a colaborării sint intr-adevăr

Revista presei 
poloneze

foarte mari, mai ales în domeniul 
economic, ziarul scrie : „Ambele părți 
se pronunță, de aceea, pentru dez
voltarea si îmbogățirea continuă a 
relațiilor reciproce. Se cuvine subli
niat faptul că ultimele luni au oferit 
numeroase exemple de dezvoltare 
continuă a relațiilor bilaterale, de 
exemplu in domeniul specializării si 
cooperării in producție".

„Convorbirile polono-romăne la cel 
mai înalt nivel — adaugă ziarul — 
au si un alt aspect important, a cărui 
însemnătate depășește cadrul relații
lor bilaterale. Partidele si statele 
noastre, care sint de comun acord in 
aprecierea problemelor internaționale 
fundamentale, năzuiesc, ca si în pe
rioada următoare. împreună cu cele
lalte state socialiste, să aducă o con
tribuție creatoare la întărirea destin
derii si a colaborării internaționale, 
ample și pașnice în Europa și în lume, 

■în conformitate cu Actul final al 
Conferinței de la Helsinki".

Sub titlul „Colaborarea multilate
rală polono-română se îmbogățește 
cu un conținut nou și valoros", orga
nul central al P.M.U.P. publică, de 
asemenea, toasturile rostite de cei doi 
conducători de partid la dineul oficial 
oferit în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu.

Sub titlurile „O importantă deose
bită pentru adincirea continuă a co
laborării frățești. Delegația de partid 
și de stat a României în vizită ofi
cială de prietenie în Polonia", ziarul 
„ZYCIE WARSZAWY" publică pe 
prima pagină o amplă relatare pri
vind desfășurarea primei zile a vi
zitei. Ziarul publică, de asemenea, 
fotografii de Ia călduroasa primire 
făcută pe aeroportul Okecie. Toastu
rile rostite la dineul oficial sînt pu
blicate integral în paginile ziarului.

„Delegația de partid și de stat a 
României, in frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a început vizita in 
Polonia. Ne unesc internaționalismul 
socialist și colaborarea apropiată" — 
este titlul sub care ziarul de tineret 
„SZTANDAR MLODYCH" publică, pe 
prima pagină, o fotografie care îi pre
zintă pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Edward Gierek în timpul întîlnirii 
ce a avut loc la C.C. al P.M.U.P., și 
relatări și reportaje despre prima zi 
a vizitei. Ziarul informează despre 
celelalte manifestări din cadrul pri
mei zile a vizitei, publicînd. totodată, 
un rezumat al toasturilor rostite la 
dineul oficial oferit în onoarea înal- 
ților oaspeți români.

„DZIENNIK LUDOWY" publică 
sub titlurile „Delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia. în frunte cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a sosit în Polonia. Locui
torii Capitalei au făcut o primire cor
dială delegației" un amplu reportaj 
consacrat vizitei. Este publicată, tot
odată. o fotografie care îi înfățișează 
pe cei doi conducători de partid tre- 
cînd în revistă garda de onoare ali
niată pe aeroport.

Ziarul „SLOWO POWSZECHNE" 
inserează, sub titlul „Primirea cor
dială la Varșovia a delegației de par
tid și de stat a României". articole și 
reportaje. însoțite de fotografii, des
pre manifestările din cadrul primei 
zile a vizitei.

Posturile de radio și televiziune po
loneze au relatat pe larg despre toate 
manifestările din prima zi a vizitei, 
subliniind atmosfera de prietenie, 
cordialitate și înțelegere care carac
terizează de la început noul dialog 
româno-polonez.

Manifestări consacrate centenarului 
Independenței de stat a României

în cadrul manifestărilor dedicate 
centenarului Independentei de stat a 
României, la lectoratele de limbă și 
literatură română din Berlin. Leipzig 
și Halle au fost organizate seri cul
turale la care au participat, cadre 
didactice, studenti. Au fosț prezen
tate expuneri referitoare la semnifi
cația actului istoric de acum o sută 
de ani.

La universitatea „Inuniversita" 
din Bogota a avut loc o seară cultu
rală dedicată tării noastre. Cu acest 
prilej, rectorul universității, prof. 
Luis Ortez Borda, a conferențiat des
pre însemnătatea actului istoric de 
la 9 Mai 1877. Au fost prezentate 
filme documentare românești.

La Biblioteca de stat și universi
tară din orașul Aarhusiene (Dane
marca) s-a deschis o expoziție de 
carte românească si una de repro
duceri intitulată „Lupta poporului 
român oglindită in arta plastică".

La Toluca. Mexic, a fost deschisă 
o expoziție de cărți și pliante româ
nești. Ansamblul „Maramureșul" a 
prezentat, cu acest prilej, un spec
tacol folcloric care s-a bucurat de 
un deosebit succes.

Posturile de radio din Coasta de 
Fildes au consacrat o emisiune spe
cială centenarului Independentei de 
stat a României. în cadrul emisiunii, 
ambasadorul român la Abidjan. Ion 
Dumitru, a făcut o expunere asupra 
semnificației acestui eveniment.

In favoarea amnistiei 
politice în Spania

MADRID 18 (Agerpres). — Șase 
partide ale opoziției spaniole — comu
nist. socialist popular, socialist mun
citoresc spaniol. Alianța liberală. Fe
derația democrat-creștină si social- 
democratii — au dat publicității o 
declarație comună în care se cere 
guvernului să acorde amnistie tu
turor prizonierilor politici, exprimîn- 
du-si „solidaritatea cu cei care au 
înțeles in Tara Bascilor că apărarea 
acestei regiuni cere o atitudine paș
nică si responsabilă, fără să se ajun
gă la provocări". Un apel în acest 
sens au lansat si opt partide poli
tice din Tara Bascilor — între care 
partidele comunist, socialist, demo- 
crat-creștinii basci si partidul națio
nalist basc.

agențiile de ftresă transmit:
Președintele Adunării Re

publicii Portugalia, Vasco da 
Gama Fernandes, l-a primit pe Bujor 
Almășan, ministru secretar de stat la 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Cooperării Economice Internaționale, 
șeful delegației române La lucrările 
celei de-a doua sesiuni a Comisiei 
economice mixte guvernamentale ro- 
mâno-portugheze. care se desfășoară 
în prezent la Lisabona. în cadrul 
convorbirii, care a avut loc cu aceas
tă ocazie, au fost abordate aspecte ale 
colaborării româno-portugheze.

Congresul culturii din
R. P. Bulgaria 
crările la Sofia. Iau 
de reprezentanți ai 
literare, precum și

și-a început lu-
parte peste 1 800 
vieții artistice și 
oaspeți de peste

hotare. Din țara noastră este prezentă 
o delegație condusă de Tamara Do-
brin, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste. în
prezidiul congresului au luat loc To
dor Jivkov. prim-secretar al C.C. al
P.C.B.. președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Bulgaria, alti conducători 
de partid și de stat.

La Palatul Națiunilor 
din Geneva a avut loc- 
miercuri, ceremonia deschiderii spre 
semnare a Convenției privind inter
zicerea utilizării tehnicilor de modi
ficare a mediului înconjurător în 
scopuri militare sau in orice alte 
scopuri ostile. Ceremonia a fost des
chisă de secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, care a rostit, cu a- 
ceastă ocazie, o alocuțiune. Au pro
cedat la semnarea convenției 33 de 
state, printre care și România.

Noul acord sovieto-ame- 
rican privind explorarea 
Cosmosului în scopuri pașnice 
prevede continuarea colaborării ce
lor două țări în domeniile științifice 
și aplicative ale cosmonauticii, cum 
ar fi meteorologia, studierea mediu
lui ambiant, cercetarea spațiului ex
traterestru, a Lunii și planetelor, bio
logia și medicina cosmică, sisteme de 
recuperare și salvare în Cosmos. 
Cooperarea se va realiza prin schim
buri de informații științifice și de 
delegații, prin întîlniri ale oamenilor 
de știință și specialiștilor și prin alte 
forme convenite de părți.

Întrevedere. Geneva a 
avut loc o întrevedere între secreta
rul general al O.N.U.. Kurt Waldheim, 
și ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S.. Andrei Gromiko. întrevede
rea a prilejuit un schimb de păreri 
într-o serie de probleme internaționa
le. inclusiv cele legate de reglemen
tarea conflictului din Orientul Mij
lociu.

Alegeri în Sri Lanka. La 
Colombo a fost anunțată oficial di
zolvarea Adunării Naționale de Stat. 
Alegerile pentru noul parlament al 
Republicii Sri Lanka au fost fixate 
pentru data de 21 iulie 1977.

Costul programului ame
rican de bombardiere „B-l" 
a crescut cu aproape 2 miliarde do
lari din decembrie 1976 și pină în 
prezent, informează un raport al Pen
tagonului, astfel incit costul total al 
realizării noii flote de bombardiere a 
S.U.A. se va ridica la 24,8 miliarde 
dolari. Potrivit agenției A.P., costul 
tuturor programelor americane de 
înarmare se cifrează la 200,9 mi
liarde dolari.

Tovarășul Jănos Kădăr l-a primit pe președintele 
părții române in Comisia mixtă guvernamentală 

româno-ungară de colaborare economică
BUDAPESTA 18 (Agerpres).,— To

varășul Jănos Kâdâr, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U., l-a primit pe to
varășul Ilie Verdet. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. Cu acest prilej, oaspe
tele a transmis un salut cordial din 
partea tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. Mulțumind, pri
mul secretar al C.C. al P.M.S.U. a ru
gat să se transmită tovarășului 
Nicolae Ceaușescu salutul său. al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.S.U. și 
cele mai bune urări de sănătate și fe
ricire.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă cordială, prieteneas
că. au fost abordate aspecte ale rela
țiilor bilaterale româno-ungare.

De asemenea, tovarășul Ilie Verdet

a fost primit de tovarășul Gyorgy 
Lăzăr. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Ungare. în cadrul în
tîlnirii analizîndu-se stadiul de reali
zare a protocolului semnat la Bucu
rești. în decembrie 1976. de către șe
fii de guvern ai celor două țări.

★
în aceeași zi. la Budapesta a în

ceput întilnirea de lucru a președin
telui părții române în Comisia mixtă 
guvernamentală româno-ungară de 
colaborare economică, tovarășul Ilie 
Verdet, cu vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri al R.P. Ungare, pre
ședintele părții ungare în comisie, to
varășul Ferenc Havasi. A fost exami
nat stadiul de dezvoltare a relațiilor 
de colaborare si cooperare economică 
și tehnicorstiintifică dintre cele două 
țări, convenindu-se noi măsuri pentru 
impulsionarea acestora.

Deschiderea Tîrgului internațional de la Budapesta 
pentru bunuri de investiții

Standul României vizitat de conducători 
de partid și de stat ai R. P. Ungare

La 18 mai s-a deschis Tîrgul In
ternațional de la Budapesta pentru 
bunuri de investiții. Tara noastră 
participă pentru a 19-a oară la a- 
ceastă manifestare economică in
ternațională. prezentînd o gamă va
riată de produse ale industriei con
structoare de mașini.

Standul României pentru produse 
electronice și electrotehnice a fost 
vizitat de Nemeth Karoly, membru

al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.S.U.. Borbely Sandor, secretar 
al C.C. al P.M.S.U.. Biro Jozsef. mi
nistrul comerțului exterior, miniștri, 
conducători ai organizațiilor economi
ce ungare, membri ai corpului diplo
matic. Conducătorii de partid și de 
stat ungari au făcut aprecieri pozi
tive asupra exponatelor prezentate, 
exprimînd dorința de a se dezvolta 
continuu colaborarea economică ro
mâno-ungară.

Vizita unei delegații de activiști ai P.C.R. 
în R. P. Chineză

PEKIN 18 (Agerpres). — între 25 
aprilie și 17 mai. o delegație de acti
viști ai P.C.R., condusă de tovarășul 
Stefan Boboș, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Neamț al P.C.R.. a făcut o 
vizită de prietenie în Republica Popu
lară Chineză.

în timpul șederii în R.P. Chineză, 
oaspeții români au vizitat numeroase 
obiective economice si social-cultu- 
rale din Pekin. Șanhai. Canton, 
Cianșa. Nankin si alte localități, a 
avut intilniri cu reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat, cu 
oameni ai muncii.

Cu prilejul participării la manifes
tările de la Pekin, consacrate zilei de 
1 Mai. tovarășul Hua Kuo-fen. pre
ședintele Comitetului Central al 
P.C. Chinez, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, s-a întreți
nut cordial cu delegația, română. La 
încheierea vizitei, delegația a fost 
primită de tovarășul Ci Ten-kuei, 
membru al Biroului Politic al C.C. al

P.C. Chinez, vicepremier al Consiliu
lui de Stat al R.P. Chineze.

Peste tot.‘în timpul vizitei, oaspe
ții români s-au bucurat de o căldu
roasă primire prietenească.

Expoziție națională 
în scopul extinderii 
experienței înaintate 

în industrie
PEKIN 18 (Agerpres). — La Pekin 

a fost inaugurată o expoziție națio
nală cu privire la extinderea experi
enței înaintate Tacin în industrie. în 
pavilioanele expoziției sint prezentate 
experiența și realizările a peste 70 
de unități economice avansate din 29 
de provincii ale tării în care a fost 
aplicată cu succes experiența Tacin 
din industria petrolieră — relevă a- 
genția China Nouă.

în Comitetul pregătitor al sesiunii speciale a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezarmării

NAȚIUNILE UNITE 18 (Agerpres). 
— Vorbind în fata Comitetului pre
gătitor al sesiunii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U. asupra dezar
mării. reprezentantul permanent al 
Mexicului la Națiunile Unite. Alfonso 
Garcia Robles, a subliniat necesitatea 
unor autentice măsuri de dezarmare.

După ce s-a referit, intre altele, la 
însemnătatea creării de zone libere 
de arme nucleare și de zone ale păcii.

Garcia Robles a adăugat că „reduce
rea cheltuielilor militare ale mem
brilor permanenți ai Consiliului de 
Securitate si ale altor state ar consti
tui o măsură salutară de dezarmare".

Reprezentantul mexican a spus în 
încheiere că. în conformitate cu Car
ta O.N.U. si rezoluțiile adoptate de 
Adunarea Generală. „Națiunilor Uni
te le revin un rol și o responsabilita
te primordiale în sfera dezarmării".

Sprijinul ferm al României 
acordat luptei popoarelor 
din Zimbabwe și Namibia

Cuvîntul reprezentantului țării noastre 
la Conferința internațională de la Maputo

MAPUTO 18 (Agerpres). — La Maputo continuă lucrările Conferinței 
Internaționale de solidaritate cu popoarele din Zimbabwe și Namibia.

în cursul zilei de miercuri, presa 
si radioul din Mozambic au reprodus 
pe larg mesajul adresat participan- 
tilor conferinței de tovarășul Nicolae 
Ceausescu, președintele Republicii 
Socialiste România. Numeroși șefi de 
delegații si participanți la conferin
ță au apreciat în termeni elogios! 
conținutul mesajului adresat de pre
ședintele României.

Toți vorbitorii care au luat cuvîn
tul pină acum și-au manifestat soli
daritatea cu lupta justă a popoarelor 
din Zimbabwe si Namibia pentru 
autodeterminare si independentă, 
subliniind, totodată, necesitatea am
plificării sprijinului pe care comuni
tatea internațională trebuie să-1 a- 
corde luptei acestor popoare.

în cursul după-amiezii de miercuri 
a luat cuvîntul șeful delegației 
române, Cornel Pacoste, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
După' ce a . relevat eforturile 
popoarelor africane în vederea solu
ționării problemelor moștenite din 
perioada dominației coloniale, inclu
siv pentru lichidarea ultimelor ră
mășițe ale colonialismului, conducă
torul delegației țării noastre a sub
liniat că România socialistă. po
porul român, manifestîndu-și în mod 
concret și consecvent solidaritatea mi
litantă cu lupta popoarelor africane, 
a acordat și acordă sprijin pe toate 
planurile — politic, diplomatic, moral 
și material — luptei de eliberare 
națională din Zimbabwe și Namibia. 
De o deosebită valoare pentru evi
dențierea spiritului militant de prie
tenie care leagă poporul român de 
popoarele Zimbabwe și namibian au. 
fost întilnirile pe care președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, le-a 
avut în țara noastră sau pe pămintul 
african cu conducători ai mișcărilor 
de eliberare din. cele două teritorii, 
a reliefat vorbitorul, adăugind că do
cumentele semnate intre România și 
mișcările de eliberare din cele două 
teritorii au contribuit, într-o bună

Președintele 
l-a primit pe șeful

MAPUTO 18 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Populare Mo- 
zambic, Samora Machel, l-a primit 
pe Cornel Pacoste, adjunct al minis

trului afacerilor externe, șeful delega
ției riSmârie care participă la Confe
rința internațională de solidaritate cu 
popoarele din Zimbabwe si Namibia.

Cu acest prilej, președintele R.P. 
Mozambic a transmis, din partea sa. 
a soției sale, precum și a conducerii 
FRELIMO, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. un salut prietenesc și cele 
mai buhe urări de săpătate. de noi

măsură, la recunoașterea tot mai 
largă pe plan internațional a aces
tor mișcări. în cadrul organizațiilor 
internaționale, inclusiv O.N.U., țara 
noastră a militat și militează pen
tru măsuri care să ducă la elibera
rea totală și definitivă a celor două 
popoare, s-a pronunțat și se pronun
ță pentru punerea în practică cu 
mai multă hotărîre și energie de că
tre O.N.U., și îndeosebi de către Con
siliul de Securitate, a hotărîrilor or
ganizației mondiale privind obține
rea independenței de către popoarele 
Zimbabwe și namibian.

România consideră că situația din 
Africa australă periclitează pacea din 
zonă și din lume, a arătat vorbitorul, 
adăugind că dacă regimurile rasiste 
și minoritare din Rhodesia și Africa 
de Sud nu vor înțelege că a trecut 
definitiv timpul asupririi străine și 
discriminării rasiale, popoarele lumii, 
țările iubitoare de pace și justiție 
vor trebui să găsească mijloace prin 
care cele două regimuri să fie for
țate să renunțe la politica lor ana
cronică.

Vorbitorul a reliefat că este im
perios necesar ca țările africane și 
mișcările de eliberare din Africa 
australă să acționeze strîns unit și 
să nu permită nimănui să introducă 
între ele elemente de dezbinare și 
discordie, întrucit unitatea este una 
dintre cele mai importante condiții 
pentru obținerea obiectivului final — 
eliberarea totală a întregului conti
nent african.

în încheiere, conducătorul delega
ției țării noastre a arătat că Româ
nia va acorda și în viitor tot spri
jinul luptei popoarelor din Zim
babwe și Namibia, va face tot ce 
va depinde de ea pentru punerea 
în aplicare a măsurilor care vor fi 
adoptate de către conferință.

Poziția României, exprimată de 
reprezentantul țării noastre, a fost 
primită cu viu interes de parti
cipanți.

Mozambicului 
delegației române
și mărețe succese Partidului Comu
nist Român și poporului român.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu au fost transmise un salut 
călduros șefului statului mozambican 
și familiei sale, conducerii FRELIMO. 
precum și urări de succes continuu 
poporului mozambican pe calea dez
voltării social-economice a tării.

în timpul întrevederii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate aspecte privind dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări și po
poare.

Colaborarea economică 
sovieto-finlandeză. Mosc°- 
va a fost semnat programul pe ter
men lung de colaborare economică, 
comercială, industrială și tehpico-ști- 
ințifică dintre U.R.S.S. și Finlanda. 
Documentul, semnat de Leonid Brej- 
nev, secretari' general al C.C. al 
P.C.U.S., și de președintele Urho 
Kekkonen, este valabil pină în 1990. 
în aceeași zi, informează agenția
T. A.S.S., președintele Finlandei și 
președintele Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., Aleksei Kosighin, au sem
nat acordul privind construirea, in 
Uniunea Sovietică, la Kostomușka, a 
unui combinat de înnobilare a mine
reurilor.

La Institutul de cultură hispa
nică din Madrid a avut loc o 
manifestare consacrată Româ
niei. în cadrul căreia scriitorul 
Darie Novăceanu a ținut o con
ferință pe tema „Tudor Arghezi 
— poet european".

Au participat oameni de cul
tură si artă, profesori si stu
denti. precum și Alexandru Pe
trescu. ambasadorul tării noas
tre la Madrid.

Reuniune O.S.A. Buenos
Aires s-au deschis lucrările reuniunii 
Comitetului pentru problemele econo

mice al Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), consacrate examinării 
relațiilor economice dintre Statele 
Unite și țările latino-americane. Par
ticipă miniștrii comerțului și delegați 
din cele 23 țări membre ale O.S.A. 
Obiectivul principal al reuniunii este 
de a evalua rezultatele aplicării de 
către S.U.A. a acordului de preferințe 
vamale generalizate în relațiile cu ță
rile latino-americane si de a coordona 
poziția țărilor latino-americane față 
de Statele Unite.

Turiști americani în Cuba.
La Havana a sosit un grup de apro
ximativ 400 de turiști americani care 
vor vizita capitala Cubei și împreju
rimile sale. Este primul grup de tu
riști americani sosiți aici in ultimii 
16 ani. Departamentul de Stat al 
S.U.A. a anulat, în luna martie, res
tricțiile impuse turiștilor americani 
de a vizita Cuba.

Consiliul electoral din 
Hanoi relev^, într-un comunicat, 
că în alegerile de duminica trecută 
pentru desemnarea componentei con
siliilor populare municipal si distric
tual au luat parte 99.64 la sută din 
cetățenii cu drept de vot ai orașului. 
Din cei 140 candidați aleși. 56 sînt 
femei, iar 64 dintre candidații aleși 
sînt angajați direct în activități din 
sfera producției materiale — rela
tează agenția V.N.A.

Convorbiri in problema 
cipriotă

NICOSIA 18 (Agerpres). — Repre
zentantul special al secretarului gene
ral al O.N.U. in Cipru. Perez de 
Cuellar, a avut la Nicosia o întreve
dere cu liderul comunității greco-ci- 
priote. Tassos Papadopoulos. în ca
drul pregătirilor pentru reluarea 
convorbirilor intercomunitare. La 
sfîrsitul întrevederii. Perez de Cuel
lar a subliniat că principala sarcină 
constă acum în depășirea deosebirilor 
de păreri ale celor două părți într-o 
serie de probleme concrete si pregă
tirea tratativelor intercomunitare de 
la Viena. La rîndul său. Tassos Pa
padopoulos a precizat că la negocieri 
vor fi abordate aspectele teritoriale 
si constitutionale ale problemei ci
priote. Convorbirile intercomunitare 
urmează a fi reluate la 20 mai. la 
Nicosia.

Rezultate parțiale 
ale alegerilor legislative 

din Israel
TEL AVIV 18 (Agerpres). — Re

zultatele parțiale neoficiale ale ale
gerilor parlamentare desfășurate la 
17 mai în Israel indicau, miercuri 
seara, după numărarea a aproxima
tiv 60 la sută din voturile exprimate, 
victoria Blocului partidelor de dreap
ta — Likud. Agenția France Presse 
arată că, dacă tendința constatată se 
va menține la nivel național. Blocul 
Likud va obține 42 de mandate din 
totalul de 120 ale Knesseth-ului (fo
rul legislativ unicameral). Partidul 
Muncii (care s-a aflat la conducerea 
tării, fără întrerupere de la crearea 
statului Israel, ,în 1948) — 32, Miș
carea democratică pentru schimbare 
(DASH) — 14, iar Partidul Național 
Religios — 12 mandate ; Partidul Co
munist din Israel — 6.

DEZVĂLUIRILE PUBLICAȚIEI „A.F.L.—C.l.O. NEWS"

ASUPRA ACTIVITĂȚII UNOR „ȘCOLI SPECIALE" DIN S.U.A. :

Cursuri de învățat „reducerea la zero 
a drepturilor omului“

Școli speciale la care 
sînt pregătite cadre de 
conducere ale marilor 
concerne pentru inten
sificarea luptei împo
triva sindicatelor „pro
liferează în S.U.A. ca 
ciupercile", afirmă. în 
ultimul său număr, pu
blicația „A.F.L. — C.I.O. 
NEWS". Menirea aces
tor școli, se precizează, 
este „de a reduce la

zero drepturile omului". 
Patronii plătesc pentru 
„școlarizarea" cadrelor 
lor in aceste instituții 
pină Ia 550 de dolari. 
Numeroase organizații, 
ca „Executive Enter
prise" și „A.M.R. Inter
national", s-au speciali
zat in cursuri ostile 
activității sindicatelor, 
care se țin de trei-pa- 
tru ori pe lună. între

altele, la asemenea 
cursuri se învață cum 
pot fi concediați „fără 
vîlvă" liderii sindicali 
cei mai activi, cum se 
pot exercita presiuni 
asupra efectivului unei 
întreprinderi cu ajuto
rul amenințării cu în
chiderea acesteia, cum 
pot fi împiedicate ale
gerile sindicale in între
prinderi.

• ZIARE Șl CITITORI, 
în pofida dezvoltării sale rapi
de, televiziunea nu a afectat, pe 
plan mondial, numărul ziarelor 
care, dimpotrivă, a crescut de la 
7 980 Ia 8100 în deceniul 1965— 
1974. în S.U.A. se editează 1798 
cotidiane, în India — 822. în 
U.R.S.S. — 675. Dacă în țările 
europene numărul ziarelor a în
registrat o oarecare scădere, de 
la 1 860 la 1812. în țările afri
cane acest număr a crescut de 
la 190 la 232. Totuși, în nume
roase țări africane există cite 
un singur ziar. Potrivit ultimu
lui anuar statistic al UNESCO, 
sînt mari discrepantele și în ce 
privește numărul cititorilor de 
ziare. în Japonia revin 526 e- 
xemplare la o mie de cititori, 
iar în India — 16 exemplare. Pe 
primul loc în lume în ce priveș
te răspîndirea presei se află 
Suedia, cu 536 exemplare la mia 
de locuitori. în țările africane 
difuzarea presei rămîne restrin- 
să. în țări ca Burundi. Benin, 
Volta Superioară, un exemplar 
revine abia la 3 300 de locuitori.

• FANTASTICUL IN 
CINEMATOGRAF. Cel 
de-al XV-lea festival internațio
nal al filmului științifico-fantas- 
tic de la Triest se va ține anul 
acesta între 2—9 iulie Ia castelul 
Șan Giusto. La festival și-a a- 
nunțat participarea și România, 
în cadrul festivalului va avea 
Ioc o masă rotundă asupra „fan
tasticului în cinema", la care 
vor participa experți din nume
roase țări, precum și proiecții 
de filme ilustrative.

• TRECUTUL REPU
DIAT. Locuitorii orașului spa
niol Cordoba refuză să contri
buie la ridicarea unui monu
ment în memoria generalului 
Franco. Municipalitatea, care 
timp de decenii a fost constitui
tă din elemente de extremă 
dreaptă, a hotărît să înalte o 
statuie. încredințînd execuția ei 
sculptorului Gabino. Subscripția 
inițiată de administrația locală 

pentru acoperirea cheltuielilor 
respective s-a soldat, la capă
tul unui an. cu abia o zecime 
din suma necesară. Cu siguran
ță că orașul Cordoba va fi vă
duvit de un monument închinat 
dictatorului, ceea ce va scuti 
populația de cheltuieli suplimen
tare. scrie, nu fără ironie, co
tidianul vest-german „Frank
furter Allgemeine Zeitung". 
Pentru că alte orașe, cum 
este de pildă Valencia, sînt o- 
bligate să asigure zi și noapte 
supravegherea monumentului lui 
Franco de către poliție, pentru 
a evita distrugerea acestuia...

• LUMEA NOUA - 
POPULATĂ DE 100 000 
DE ANI. în sudul Californiei 
au fost descoperite în aceste zile 
fosile umane datînd de 100 000 
de ani. Descoperirea este meni
tă să revoluționeze, potrivit spe
cialiștilor, teoriile privind vechi-

DE, PRETUTINDENI
mea formelor de viată umană 
din America. Pină acum se cre
dea că primii oameni — de ori
gine asiatică — au sosit în A- 
merica, prin strîmtoarea Beh
ring. în urmă cu 20 000 pină la 
40 000 de ani. in prezent exis- 
tind dovezi în sprijinul dării 
înapoi a acestei date cu încă 
60 000 de ani. Noua descoperire 
— un fragment de femur și de 
omoplat. împreună cu 80 de u- 
nelte din piatră — a fost mult 
înlesnită de operațiunea de „de
gajare" a terenului ca urmare a 
dezlănțuirii uraganului Kathle
en. in septembrie trecut.

• STAREA DE SĂ
NĂTATE A CONSTRUC
ȚIILOR. Ceea ce pină de cu- 
rînd era posibil numai în me
dicină devine practicabil și în 
construcții. După o îndelungată 

activitate de cercetare a rezis
tenței clădirilor, specialiști ai 
Institutului politehnic din 
Leipzig au pus la punct o meto
dă de verificare a structurii și 
comportării diferitelor materiale 
din componenta zidurilor și 
planșeelor. „Viața internă" a pe
reților este examinată cu apa
rate ce emit ultrasunete sau raze 
Rontgen, stabilindu-se cu preci
zie starea exactă, mai ales a ve
chilor construcții. în cazurile 
mai complicate, cu grosimi mai 
mari, se folosește și un izotop 
radioactiv, care permite „inspec
tarea" blocurilor de beton pină 
la o adîncime de 42 cm. Rezul
tatele sînt înregistrate pe peli
culă.

• „BELBOR" - MAI 
TARE CA OȚELUL. Spec;a- 
liștii Academiei de științe din 

Bielorusia au elaborat procedeul 
fabricării unui nou produs foar
te rezistent, denumit „Belbor", 
a cărui duritate este compara
bilă cu cea a diamantului. Uti
lizarea sa este destinată. în pri
mul rînd. realizării de dispozi
tive și instrumente pentru pre
lucrarea otelurilor superioare. 
Folosit la șlefuire, „Belborul" 
este de 5—10 ori mai rezistent 
decît sculele obișnuite.

• BILANȚURI... DIS
CRETE. Marile bănci cu se
diul în Franța își publică in a- 
ceste zile bilanțurile „foarte pu
dice" ale exercițiului lor finan
ciar pe 1976. în acest sens, se 
urmărește ca sporirea profituri
lor să apară într-o manieră „re
zonabilă". menită să mascheze 
„nivelurile deosebit de ridicate" 
ale cîștigurilor. Această relatare 
a apărut, negru pe alb. în publi
cația lunară a cercurilor de afa
ceri „Economia", pe luna apri

lie. De ce această discreție a 
băncilor ? „Pentru a nu șoca cli
entela și îndeosebi unele firme 
industriale aflate în impas și 
care devin din ce in ce mai sub
ordonate băncilor" — sună ex
plicația. a cărei sinceritate scu
tește de orice comentarii.

• TABLĂ SUBȚIRE 
DIN ALIAJ DE FERALU- 
MINIU. O nouă tehnologie ■ 
pentru producerea de tablă din 
feraluminiu a fost elaborată de 
cercetătorii polonezi de la Insti
tutul pentru metalurgia fierului 
din Gliwice. Costurile de pro
ducție ale tablei cu o grosime 
de 0.3 milimetri reprezintă nu
mai a șaptea parte din costurile 
pentru producerea de alte ma
teriale cu calități similare. Din 
această tablă pot fi produse, 
printre altele, aparate pentru 
curățatul și spălatul instrumen
telor medicale, precum și pentru 
sudarea pieselor din material 
plastic.

• VALORIFICAREA E- 
NERGIEI SOLARE cîștigă 
tot mai_ mult teren în R.F.G. 
Astfel. în cursul acestui an. vor 
fi montate 5 000 de instalații de 
captare a razelor solare. îndeo
sebi pentru furnizarea de apă 
caldă. Pină în prezent, au fost 
instalate 250 de circuite solare, 
îndeosebi pentru încălzirea apei 
din piscine.

• LASERUL IN TEH
NICA TIPOGRAFICĂ. 
Dată fiind amploarea dobindită 
de la an la an de activitatea edi
torială, un grup de tehnicieni 
americani au imaginat și reali
zat un nou sistem de tipărire, 
bazat pe raze laser. Dirijate prin' 
programe electronice, razele im- 
prirnă imaginile și semnele pe 
o folie-foto. ce servește la tipă
rirea textului dorit. Caracterul 
și grosimea literelor pot fi ale
se după dorință. Dispozitivul de 
imprimat cu laser realizează și 
reproduceri artistice.
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