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Ședința
Comitetului Politic Executiv

Marți, 24 mai, sub președinția tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, au avut loc 
lucrările ședinței Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.

în cadrul ședinței, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu i-a fost înmînată prima pla
chetă jubiliară de aur creată cu ocazia 
sărbătoririi centenarului Independenței 
de stat a României.

în numele Comitetului Politic Executiv, 
tovarășul Ștefan Voitec a subliniat că pla
cheta jubiliară se acordă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru marile merite 
în conducerea partidului și statului, în în
delungata luptă revoluționară închinată 
cauzei poporului, pentru contribuția ine
stimabilă la mărețele victorii în edificarea 
socialismului în România, apărarea și 
consolidarea continuă a independenței și 
suveranității patriei noastre, precum și 
pentru aportul strălucit la lupta mondială 
consacrată progresului social și colabo
rării între popoare.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat, de asemenea, 
pe ceilalți membri ai Comitetului Politic 
Executiv, cărora le-a fost acordată pla
cheta, subliniind că aceasta este un sim
bol al aprecierii activității fiecăruia în în
deplinirea răspunderilor încredințate de 
partid, în slujba cauzei întăririi indepen
denței și suveranității patriei, înfloririi 
continue a României socialiste.

La primul punct al ordinii de zi — la 
dezbaterea căruia au participat și mem
brii guvernului — Comitetul Politic Exe
cutiv a examinat proiectele Planului na
țional de dezvoltare economico-socială a 
României și Bugetului de stat al Republicii 
Socialiste România pe anul 1978.

Elaborat în concordanță cu hotărîrile 
celui de-al Xl-lea Congres al P.C.R., 
proiectul de plan reflectă preocuparea 
constantă a partidului nostru pentru con
tinuarea fermă a politicii de industriali
zare a țării, în pas cu noile cuceriri ale 
științei și tehnicii, de înflorire a întregii 
economii și ridicare a nivelului de trai 
material și spiritual al poporului, a civili
zației socialiste a patriei noastre. Proiectul 
prevede ritmuri înalte de creștere pentru 
toate ramurile economiei, precum și ac
centuarea laturilor calitative ale produc
ției materiale, realizarea unor indici supe
riori de eficiență, de sporire a productivi
tății muncii, în vederea valorificării inten
se a rezervelor de care dispun industria, 
agricultura, toate sectoarele economiei 
naționale, a potențialului uman și material 
al societății noastre. Creșterea avuției so
cialiste, a venitului național va crea con
diții pentru aplicarea, conform prevederi
lor, a programului de măsuri stabilit recent

. C. al P.
de Comitetul Politic Executiv de majo
rare a retribuției și altor venituri, de spo
rire mai accentuată a nivelului de trai al 
populației în actualul cincinal.

Apreciind pozitiv modul de întocmire a 
proiectului de plan, Comitetul Politic Exe
cutiv a indicat, totodată, să i se aducă 
unele îmbunătățiri. Astfel, planul trebuie 
să prevadă acoperirea inteqrală a produc
ției globale cu produse fizice. S-a dat, de 
asemenea, sarcina includerii în plan a tu
turor programelor speciale de creștere su
plimentară a producției, atît în ramurile 
industriale, cît și în cele agricole, precum 
și a obiectivelor programului de dezvol
tare a serviciilor pentru populație, îndeo
sebi de către cooperație, industria locală 
și consiliile populare de la orașe si sate. 
Comitetul Politic Executiv a stabilit, tot
odată, să se prevadă în plan măsurile ne
cesare pentru asigurarea dezvoltării armo
nioase, proporționale, a forțelor de pro
ducție pe întreg teritoriul țării, în toate ju
dețele, precum și pentru mai buna valori
ficare a forței de muncă de care se dis
pune. S-a indicat, de asemenea, să se 
găsească noi resurse pentru reducerea în 
continuare a consumurilor materiale și 
creșterea economiilor, pentru aplicarea 
mai hotărîtă a măsurilor stabilite în 
această direcție de conducerea partidului 
și statului. Ținînd seama de cerințele spo
rite de import, s-a indicat să se prevadă în 
plan măsurile pentru creșterea exporturi
lor în vederea asigurării unei balanțe 
echilibrate.

Fondurile financiare asigurate prin 
proiectul bugetului de stat pe anul viitor 
vor permite înfăptuirea integrală a obiec
tivelor economico-sociale propuse.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut și 
aprobat în continuare propunerile cu pri
vire la majorarea pensiilor. Pensia medie 
nominală de asigurări sociale de stat ur
mează să fie majorată, în două etaoe, în 
total cu 23,2 la sută, ajungînd în 1980 la 
950 lei ; în acest cadru se va urmări creș
terea mai accentuată a pensiilor mici. 
Comitetul Politic Executiv a stabilit ca ma
jorarea pensiilor pentru limită de vîrstă să 
se facă pe bază de cote procentuale dife
rențiate după nivelul pensiilor, variind în
tre 40 la sută, la pensiile de pînă la 400 
lei, și 8 la sută, la pensiile de peste 3 000 
lei. Celor ale căror pensii vor fi majorate 
cu procente de peste 15 la sută, majora
rea li se va aplica în două etape : prima 
— 1 august 1977, a doua — în anul 1979. 
în fiecare dintre aceste etape se va acor
da cîte jumătate din suma totală cuvenită 
ca majorare. Pentru restul pensiilor, ma
jorarea se va acorda integral în cea de-a 
doua etapă. S-a hotărît majorarea unor 
ajutoare sociale, de asemenea, în total cu

C. R.
100 lei. Au fost aprobate, totodată, crite
riile de majorare a pensiilor de urmaș, 
pentru pensionarii de invaliditate, I.O.V.R., 
militari, precum și ale membrilor coope
rativelor meșteșugărești.

în continuarea lucrărilor, Comitetul 
Politic Executiv a dezbătut și aprobat Pro
gramul de măsuri pentru îmbunătățirea 
activității în domeniul strîngerii și reintro
ducerii deșeurilor în circuitul economic, 
pentru realizarea sarcinilor suplimentare 
de colectare și valorificare a acestora, 
prevăzute pentru anul în curs. Ținînd 
seama de sarcinile trasate de secretarul 
general al partidului la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 2—3 noiembrie 1976, au fost 
suplimentate prevederile anuale de colec
tare a tuturor categoriilor de deșeuri, de 
achiziție a obiectelor uzate, urmînd a fi 
puse la punct toate tehnologiile corespun
zătoare pentru valorificarea lor.

Comitetul Politic Executiv a luat în dez
batere un raport cu privire la utilizarea 
și asigurarea surselor de energie pentru 
prepararea hranei în locuințe. Pornind de 
ia interesele economiei naționale, Comi
tetul Politic Executiv a stabilit ca toate 
apartamentele din mediul urban ce vor fi 
puse în funcțiune începînd din 1978 să fie 
Krevăzute cu instalații care să asigure fo- 

>sirea în bucătării a mașinilor de gătit 
electrice. în acest scop, s-au stabilit măsuri 
pentru organizarea fabricației de serie a 
unor tipuri noi de mașini de gătit electrice 
cu randamente superioare și adaptarea 
corespunzătoare a rețelei de distribuție a 
energiei electrice.

Comitetul Politic Executiv a luat în dez
batere și a aprobat propunerile privind 
creșterea rolului unităților socialiste, al or
ganizațiilor obștești, al maselor populare 
în înfăptuirea principiilor legalității socia
liste, în reeducarea prin muncă a persoane
lor care comit abateri și încălcări de la nor
mele de conviețuire socială și legile țării. 
Ansamblul de măsuri adoptate pornește de 
la profundele mutații petrecute în anii con
strucției socialiste în structura economică 
și socială a țării, de la creșterea continuă 
a conștiinței revoluționare a oamenilor ca 
urmare a complexei ipunci educative des
fășurate de partid, de organizațiile de 
masă și obștești, de întreaga societate. 
Comitetul Politic Executiv consideră că so
cietatea noastră socialistă dispune în pre
zent de o asemenea forță de influențare 
obștească, încît procesul de reeducare a 
persoanelor care au săvîrșit abateri sau 
încălcări ce nu prezintă un grad ridicat de 
pericol social să se poată desfășura prin 
muncă în unități de producție, sub îndru
marea și pe răspunderea colectivelor din 
aceste unități, ale organizațiilor de masă. 
O atenție deosebită s-a acordat modalită-
(Continuare în pag. a III-a)

Ieri, în momentul înmînării plachetei jubiliare

Continuarea convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu 

și Luis Corvalan

Marți. 24 mai. au continuat con
vorbirile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, și tovarășul 
Luis Corvalan. secretar general al 
Partidului Comunist din Chile.

Au participat tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășii Ilie Verdeț, Ște

fan Andrei și Vasile Vilcu. președin
tele Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.R.

Au luat parte tovarășa Lili Cor- 
valan. tovarășii Victor Cantero, mem
bru al Comisiei politice, al Secre
tariatului C.C. al P.C.C.. Mireya Bal- 
tra. membru al C.C. al P.C.C,

Cu acest prilej s-a procedat la o 
Informare reciprocă privind preocu
pările celor două partide și a avut 
Ioc un schimb de opinii în legătură 
cu probleme ale situației internațio
nale. ale mișcării comuniste si mun
citorești.
(Continuare în pag. a III-a)

CONFERIREA ORDINULUI „TUDOR VLADIMIRESCU** 
CLASA I TOVARĂȘULUI LUIS CORVALAN 

Relatarea, în pagina a III-a

HOTARIREA 
Comitetului Politic 
Executiv al C. C. 

al P. C. R.
cu privire ia creș
terea rolului unită
ților socialiste, al 
organizațiilor ob
ștești, al maselor 
populare în res
pectarea legalității, 
sancționarea și re
educarea prin mun
că a persoanelor 
care comit abateri 
și încălcări de ia 
normele de convie
țuire socială și le

gile țării
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TOVARĂȘUL IOSIP BROZ TITO ÎMPLINEȘTE 85 DE ANI

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Dragă tovarășe Ti to,
Cu prilejul zilei dumneavoastră de naștere și al împli

nirii a patru decenii de activitate în fruntea partidului, 
am deosebita plăcere ca, în numele Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al meu personal, să vă 
adresez cele mai calde felicitări și urări de sănătate, 
împreună cu sentimentele mele de profundă stimă și 
prietenie.

Ne sînt cunoscute meritele deosebite, activitatea neobo
sită desfășurată de dumneavoastră timp de 40 de ani in 
fruntea partidului și a popoarelor Iugoslaviei, care au 
dus aprige bătălii de clasă pentru eliberarea socială și 
națională, au dobîndit o victorie strălucitoare împotriva 
ocupației fasciste în anii celui de-al doilea război mon
dial, au făurit un stat socialist, puternic, liber și inde
pendent. Acordăm o înaltă prețuire remarcabilelor suc
cese, legate indisolubil de îndelungata și rodnica dum
neavoastră activitate revoluționară, pe care popoarele 
Iugoslaviei le-au obținut in dezvoltarea economică și 
socială a țării, în construcția socialismului.

Eminent militant al mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, v-ați ridicat cu hotărire împotriva vechi
lor practici și ați adus o contribuție de seamă la afir
marea unor principii noi în relațiile dintre partidele co
muniste și muncitorești, la întărirea colaborării și solida
rității lor. pe baza egalității in drepturi, a respectării 
independentei și neamestecului în treburile interne, la 
creșterea prestigiului și forței de atracție a socialismului 
în lume.

Activitatea dumneavoastră în fruntea statului. în făuri
rea și transpunerea în viață a politicii sale externe de 
pace și colaborare a dus la afirmarea puternică in lume

BELGRAD 
a Iugoslaviei socialiste, unul dintre fondatorii mișcării 
de nealiniere, ca un factor activ al vieții internaționale, 
al promovării ideilor de independentă și progres social, 
al luptei generale pentru democratizarea relațiilor dintre 
state, pentru instaurarea unei noi ordini economice și 
politice pe plan mondial, pentru statornicirea unui cli
mat de destindere și înțelegere între națiuni.

Prieten apropiat al poporului român, dumneavoastră, 
tovarășe Tito. ați contribuit în mod deosebit ca relațiile 
de colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Ro
mân și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, dintre Re
publica Socialistă România și Republica S.ocialistă Fede
rativă Iugoslavia, dintre popoarele noastre, legate prin 
străvechi relații de prietenie si bună vecinătate, să cu
noască în anii socialismului o puternică inflorire, repre- 
zentînd un exemplu de raporturi intre două țări socia
liste suverane și egale în drepturi.

îmi amintesc cu multă plăcere de vizita și convorbi
rile pe care le-am avut anul trecut pe pămîntul Iugo
slaviei prietene, moment deosebit de important în întă
rirea prieteniei, solidarității și colaborării dintre partide
le. țările și popoarele noastre. îmi exprim ferma con
vingere că și in viitor bunele relații dintre Partidul Co
munist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, 
dintre Republica Socialistă România și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia se vor diversifica și intări tot 
mai mult în interesul popoarelor noastre, al cauzei so
cialismului și păcii in lume.

Acum, cînd sărbătoriți acest eveniment de deosebită 
însemnătate, soția mea se alătură pentru a vă ura dum
neavoastră. dragă tovarășe Tito. și tovarășei Iovanka Broz 
multă sănătate, fericire, noi și noi succese în întreaga 
viață și activitate.

NICOLAE CEAUȘESCU

Oi» oferit de tovarășul Nicolae Ceausescu 
si tovarășa Elena Ceausescu in onoarea tovarășului 

Luis Corvalan si a tovarășei Lili Corvalan
Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au oferit, marți seara, un 
dineu în onoarea tovarășului Luis 
Corvalan. secretar general al Parti
dului Comunist din Chile, și a tova
rășei Lili Corvalan.

Au participat tovarășii Manea Mă-

.nescu. Ștefan Voitec. Emil Bobu. 
Cornel Burtică. Ion Dincă. Janos Fa- 
zekas. Ion Ioniță, Gheorghe Pană, 
Dumitru Popescu. Gheorghe Rădules-1 
cu. Leonte Răutu. Iosif Uglar. Ilie 
Verdeț, Ștefan Andrei, Vasile Vilcu, 
președintele Comisiei Centrale de Re
vizie a P.C.R., Tamara Dobrin, vice
președinte al .Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Au luat parte membrii delegației 
P.C. din Chile — tovarășii Victor 
Cantero. membru al Comisiei politi
ce. al Secretariatului C.C. ăl P.C.C., 
Mireya Baltra. membru al C.C. al 
P.C.C.

în timpul dineului. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul Luis 
Corvalan au rostit scurte toasturi.
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Dragă tovarășe Corvalan,
Dragă tovarășă Lili Corvalan,
Dragi tovarăși chilieni.
Dragi tovarăși.
Am netrecut o seară deosebit de plăcută.
Aș dori să exprim salutul meu. al conducerii Partidului 

Comunist Român tovarășului Corvalan. tovarășei sale și 
celorlalți tovarăși chilieni, precum si sentimentele noastre 
de solidaritate comunistă cu Partidul Comunist Chilian, 
cu toti luptătorii împotriva dictaturii, pentru libertate și 
democrație.

Sintem bucuroși că vă aflați în mijlocul nostru după 
ce ati petrecut cîtiva ani în închisorile dictaturii chiliene, 
după activitatea în condiții grele ale ilegalității. Cunoaș
tem ce înseamnă închisorile, activitatea ilegală, datorită
(Continuare in pag. a III-a)

Toastul tovarășului 
Luis Corvalan

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Dragă tovarășă Elena Ceaușescu.
Dragi tovarăși,
Doresc să exprim încă o dată sentimentele itoastre de 

profundă gratitudine pentru solidaritatea manifestată de 
Partidul Comunist Român, de guvernul României, de po
porul român. în lupta noastră împotriva dictaturii fasciste 
instaurată în tara noastră.

Doresc să mulțumesc pentru lupta României, pentru 
atitudinea României în organismele internaționale, pentru 
faptul că România a deschis porțile frumoasei sale țări 
chilienilor, pentru preocuparea pe care au avut-o din 
primul moment tovarășul Nicolae Ceaușescu. Partidul Co
munist Român pentru viața și libertatea mea.

în mod special, doresc să-mi exprim gratitudinea, re
cunoștința pentru decorația cu care m-ați onorat in
(Continuare în pag. a III-a)
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FĂPTUI? OBIECTIVE FUNDAMENTALE 

SUBLINIATE DE CONGRESUL ȚĂRĂNIMII

SPORIREA SUPRAFEȚELOR 
ARABILE

HOTĂRÎREAI
I
I
I
DIVERS
„Studioul S“

I
I
I
I
I

cele 8 aparate pot re- 
și emisiunile studioului 
„Studioul S“ realizează 
cu caracter didactic, 

limbi străine și mate-

I
I
I

I

„Studioul S“ este de te
leviziune, iar „S“ vine de la 
„Siderurgistul", Așa se numeș
te studioul de televiziune al 
Grupului școlar al Combinatului 
siderurgic Galați. Deocamdată, 
„Studioul S“ dispune de două 
camere de luat vederi și de 8 
televizoare pentru receptionarea 
propriilor programe. Amplasate 
în clase, 
cepționa 
național, 
emisiuni 
lecții de 
matică. La cererea telespectato- 
rilor-elevi, in fiecare duminică 
au loc meditații și consultații, 
iar joia studioul își dă întîlnire 
cu elevii în cadrul unei emisiuni 
educative. Proiecte de viitor ? 
Membrii „Studioului S“ speră 
să nu piardă o transmisie „in 
direct" anunțată pentru această 
vară : șarja inaugurală de la... 
oțelăria grupului școlar.

I
I

„Microdelta** 
Bîrladului

I
i

I
I

ln pitorescul parc natural de 
cultură si odihnă din Birlad 
s-au amenajat două lacuri, care 
au fost populate cu păsări din 
mirifica Deltă a Dunării : peli
cani, lebede, egrete, berze, cor
morani, precum si gîste și rațe 
sălbatice. Pentru crearea unor 
condiții cit mai apropiate de cele 
naturale s-au făcut plantări de 
stuf, salcie, păpuriș. Ba. mai 
mult : au fost construite si că
suțe speciale pentru cuibăritul 
lebedelor. Intr-un cuvint, o ml- 
crodeltă, un punct de mare 
atracfie pentru mii de vizitatori.

I
!
I
i
I
I

Pe urmele 
căprioarei

A răsunat o împușcătură. Vio
rel Nuc, paznic de vinătoare pe 
terenurile aparținînd de orașul 
Ocna Mureș, a alergat spre lo
cul de unde a fost tras focul 
de armă. La un moment dat, a 
zărit o umbră care se strecura 
printre blocurile de locuințe din 
oraș. Pornind într-acolo a găsit 
sub scara unui bloc un sac aban
donat. în sac — carne de că
prioară. Organele de miliție l-au 
identificat pe făptaș : Laurean 
Dobocan din Ocna Mureș, 
pede : braconaj.

Lim-

I
I
I

Zarurile
« s JEU - r

au fost
aruncate...

I
I
I
i
I
I

ds

Aurelian Crețu din Cimpina 
tși transformase apartamentul 
in... sală de barbut si de alte 
jocuri de noroc. De cu seară 
pină in zori se încingeau aici 
„competiții" de pomină la za
ruri, la septic și packer. Pină 
intr-o seară, cind barbugiii s-au 
pomenit cu musafiri nepoftiți de 
la milifie. Jocul de-a norocul 
s-a întrerupt brusc, pentru a se 
încheia cuvenitul proces-verbal. 
Numele celor de față : Nicolae 
Bobeică, C. Tifigiu, N. Donadin, 
C. Pascu, Dobre Dobrescu, 
Gheorghe Lepus, C. Bucșe. Plus 
gazda. Amenzile aplicate celor 
șapte, plus gazdei, plus miza de 
pe masă, s-au ridicat la 
multe mii de lei.

mai

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Albinele... 
date 
în judecată

Văzind că pe islaz a crescut 
iarbă mare si frumoasă, C. U. 
din Voinesti, județul lași, fi-a 
scos calul la păscut. Alegind cel 
mai bun colț cu iarbă încă ne
călcată, C. V. a priponit calul, 
după care a plecat la treburile 
lui. Deodată, calul s-a pomenit 
atacat de roiuri de albine. 
Bietul cal, care nu putea să 
fugă, fiind țintuit de țăruș, 
a fost atit de grav înțepat incit 
pină seara, cind a venit stăpinul 
să-l ia acasă, a murit.

Cazul a ajuns în fața instan
ței de judecată, unde C. U., dind 
vina pe albine, a cerut despăgu
biri de la conducerea ocolului 
silvic, stăpinul albinelor. Instan
ța l-a găsit însă vinovat 
păgubaș.
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I „Zmeul**

I
cizmeCU 

de cauciuc
I mîhnire a provocat 

Școlii generale din
pio-
co-
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Mare 
nierilor -----„— ... _
muna Pomi (județul Satu Mare) 
dispariția a 17 puieți de toată 
mindrețea din grădina lor de 
meri, peri și cireși, pe care 
și-au amenajat-o la începutul 
primăverii, cu multă dragoste 
și sirguință. „Cine o fi. oare, 
«zmeul» cel rău și lacom ?“ — 
s-au întrebat pionierii. Tot cer- 
cetînd ei prin livadă, au desco
perit, deodată, urmele unor 
tălpi de cizme cu încrustații de 
un anumit fel. L-au anunțat de 
îndată pe profesorul lor de cu
noștințe agricole, iar acesta pe 
șeful postului de miliție, după 
care au pornit cu toții în cău
tarea celui cu cizme „incrus
tate fntr-un anume fel“. în- 
tîmplarea a făcut ca „zmeul" 
să fie încălțat și în ziua aceea 
chiar cu cizmele cu pricina. Nu
mele său : Ioan Peter. După ce 
smulsese puieții, ii plantase in 
propria-i livadă. Acum „zmeul" 
e în... pom.

i
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii" LI
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Relieful accidentat de pe meleagu
rile argeșene si mai ales bogata re
țea de piraie ce se prăvălesc cu iu
țeală de prin munți și dealuri au fă
cut ca însemnate suprafețe de teren 
să nu rodească de vreme foarte în
delungată. Pentru ca aceste terenuri 
erodate si degradate să intre în pa
trimoniul agricol, ne baza măsurilor 
stabilite de Comitetul județean Argeș 
al P.C.R., direcția agricolă a întreprins 
în ultimii ani o seamă de acțiuni 
pentru recuperarea hectar cu hectar 
a pămîntului, refacerea structurii lui 
și cultivarea cu cereale și plante fu
rajere. Desigur, a fost și este în con
tinuare nevoie de eforturi și chel
tuieli materiale 
însemnate. dar 
care merită să fie 
făcute.

în anul 1976 și 
în trimestrul unu 
al acestui an au 
fost obținute une
le rezultate bune. 
Prin regularizarea 
pîrîului Neajlov, 
defrișarea stufări
șului din preajma lui, nivelarea, scari- 
ficarea și astuparea șanțurilor a fost 
recuperată o suprafață de 25.20 ha 
teren în zona C.A.P. Căteasca. Pă- 
mîntul a fost fertilizat și cultivat 
pentru prima oară de cind îl cunosc 
oamenii cu porumb. Alte 5.24 hec
tare de teren au fost recuperate de 
ferma Căteasca de la I.A.S. Pitești 
tot în aceeași zonă și cu aceleași 
lucrări de amenajare. La cooperativa 
agricolă Merișani, situată în preajma 
rîului Argeș, au fost efectuate lucrări 
de nivelare, scarificare și s-au trans
portat 76 720 mc de pămînt pentru re- 
ifacerea straturilor vegetale ale solului, 
cîștigîndu-se astfel pentru agricultură 
circa 20 hectare teren. în prezent, a- 
cest pămint e cultivat cu plante 
furajere. Pe autostrada București— 
Pitești. în zona cooperativei a- 
gricole Căteasca—Oarja s-au trans
portat 60 751 mc de pămint și s-a 
refăcut stratul fertil distrus în de
cursul anilor de vînt si ploi — pe o 
suprafață de 30 ha. Tot prin lucrări 
de nivelare, scarificare. fertilizare si 
transportul a 1 385 mc de pămînt 
fertil au fost redate circuitului agri
col 3,47 ha teren la cooperativa agri
colă Băiculești. Alte 10.62 ha teren 
au fost scoase de sub apă prin con
struirea unui canal de desecare si 
prin efectuarea unui mare volum de 
lucrări de scarificare. nivelare si fer
tilizare. La I.A.S. Izvorul, ferma Bu- 
zoesti. a fost defrișat stufărișul și 
s-au efectuat lucrări de nivelare Pe 
o suprafață de 68 ha. Pămintul este
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Pămintul recuperat 
va aduce argeșenilor mii 
de tone de cereale in plus

Ilustrație din frumoasa stațiune balneoclimaterică Slănic-Moldova

SUCEAVA

Pentru mineri și familiile lor
• 2 700 apartamente noi © Cămine pentru tinerii 
mineri © La cota 1 500 : „Orașul fără primar" ® Școli 

și spații comerciale de curînd inaugurate
La Neagra Șarului, pe unul din 

platourile situate la poalele masi
vului Căliman. in curind vor începe 
lucrările pentru edificarea unui 
nou ansamblu de locuințe, care 
va însuma intr-o primă eta
pă 200 de apartamente. iar 
în final aproximativ 1 000 aparta
mente. într-o altă localitate suce
veana. Ostra, cunoscută de acum ca 
un important centru minier, con
structorii din cadrul trustului de 
construcții și montaje miniere dau 
zor la finisarea unui modern com
plex comercial, precum și la noua 
aducțiune de apă potabilă. Tot aici, 
în curind va fi dată in folosință o 
nouă cantină muncitorească, menită 
să satisfacă pe deplin nevoile de 
consum colectiv ale oamenilor. Și 
suita exemplelor privitoare la ceea 
ce se întreprinde acum pe linie so- 
cial-edilitară în beneficiul mineri
lor în vederea asigurării unor con
diții tot mai bune de viață, de con
fort și civilizație pentru ei ar pu
tea continua cu alte și alte aspecte 
pe cit de importante, pe atit de e- 
dificatoare.

în anii socialismului. îndeosebi 
după 1965. datorită politicii partidu
lui și statului nostru de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării, 
valorificarea însemnatelor bogății 
ale subsolului județului Suceava a 
cunoscut creșteri accelerate. Conco
mitent au fost întreprinse ample 
măsuri de îmbunătățire a condiții
lor de muncă in subteran și, cum 
era si firesc, de ridicare a unor a- 
devărate orășele — noi constelații 
muncitorești ne harta Bucovinei — 
în care locuiesc minerii și familii,le 
lor. precum și alți oameni ai muncii. 
Pe frumoasa vale a Suhăi. bunăoa
ră. la Ostra. așezare spre care gravi
tează o bună parte din cei ce răsco
lesc adîncurile munților în cadrul 
Exploatării miniere Leșu Ursului, au 

cultivat acum cu porumb pentru 
boabe. Prin desființarea unor dru
muri inutile existente la cooperativele 
agricole Mirosi. Strîmben.i si Un
gheni s-au recuperat 19 ha teren 
care a fost cultivat cu griu si po
rumb.

Și astfel, prin diferite lucrări de 
îmbunătățiri funciare, in decurs de 
un an și trei luni s-au recuperat 428 
hectare de pămînt nou-născut, care 
s-au adăugat la suprafața arabilă 
a județului. Desigur, nu este o su
prafață mare, dar un calcul sumar 
arată că dacă această suprafață se 
cultivă cu porumb și se adună doar
3 000 kg pe hectar, rezultă o canti

tate de 1 284 tone 
de porumb ce se 
va adăuga an de 
an la producția 
de cereale a tării. 
Desigur. acestor 
suprafețe li se vot 
adăuga altele și 
altele. - pentru că 
acțiunea nu tre
buie socotită a fi 
încheiată, ci tre

buie continuată cu perseverentă — 
sporirea suprafeței arabile fiind unul 
din obiectivele importante subliniate 
de Congresul țărănimii. în fie
care comună sînt încă însemnate 
suprafețe necultivate. Ele pot aduce 
oamenilor mii de tone de cereale în 
plus.

Dar mai sînt conducători de uni
tăți și instituții care subestimează 
această valoroasă si importantă ac
țiune de recuperare a pămîntului și 
sporire a suprafețelor arabile. 
Amintim cîteva unități ețonomice 
care au sarcina de-a reface terenu
rile degradate și care tărăgănează 
nejustificat îndeplinirea acestei înal
te misiuni. Combinatul petrochimic 
Pitești are de amenajat și redat 
agriculturii 36,84 ha, I.T.N. Colibași
4 ha, întreprinderea pentru industria 
cărnii 4,42 ha. întreprinderea de gos
podărie comunală 3 ha. cooperativa 
agricolă Izvoru 6,52 ha ; toate aces
tea. prin neglijența de care dau do
vadă. lipsesc an de an economia 
de însemnate cantități de pro
duse agricole. Considerăm că este 
timpul ca organele competente să 
treacă la acțiuni mai eficiente pen
tru ca nici un hectar de pămint, 
bun de preț al întregului popor, să nu 
fie lăsat să stea în paragină, 
ci să producă din abundentă hrană 
pentru oameni, plinea cea de toate 
zilele.

Florea CEAUȘESCU

fost înălțate locuințe confortabile 
totalizind 724 apartamente, precum 
și un foarte frumos cămin pentru 
nefamiliști. cu 125 de locuri. Alte 
două construcții similare. însumînd 
600 de locuri, au fost puse la dis
poziția celor mai tineri mineri anul 
trecut, la Tarnița. aproape de uzine
le de preparare, de cariera de ba- 
rită și de intrarea în mină.

Dincolo, peste culmile munților, 
pe minunata vale a Bistriței, o altă 
așezare suceveană cunoaște de cind 
au venit minerii o continuă înflo
rire. Este vorba despre Broșteni. în 
prezent centru muncitoresc cu dis
tinctă personalitate, care va deveni 
oraș în anii actualului cincinal. Aici 
au fost construite blocuri de lo
cuințe conturind un cochet cartier 
cu 1 000 de apartamente. Un cămin 
pentru nefamiliști cu 225 locuri. 
Totodată, au fost date în folosință 
numeroase unități comerciale, s-au 
creat noi spatii de școlarizare, iar 
nu peste mult timp va fi inaugurată 
noua casă de cultură.

O expresie elocventă a grijii față 
de mineri o constituie si înfăptui
rile de ordin edilitar-gospodăresc 
din Călimani. Aici, la cota 1 500 se 
înfățișează privirilor imaginea unei 
frumoase microstațiuni. ..Orașul 
fără primar", cum i se mai spune 
ansamblului de locuințe de aici, dis
pune. alături de cele 9 cămine cu o 
capacitate de 500 de locuri, de încă 
un bloc cu 21 garsoniere, de unități 
comerciale corespunzătoare, o can
tină. un club și alte utilități în mă
sură să satisfacă, cerințele oameni
lor muncii. Iar acolo în vale, in 
buza vulcanului care doarme somn 
adine de milioane și milioane de 
ani. se va scrie din oțel și beton, așa 
cum arătam la început, adresa unui 
nou centru minier — Șarul Dornei.

Gheorghe PARASCAN 
corespondentul „Scinteii"

Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
cu privire la creșterea rolului unităților socialiste, al organizațiilor 
obștești, al maselor populare în respectarea legalității, sanctionarea 
si reeducarea prin muncă a persoanelor care comit abateri si încălcări 

de la normele de conviețuire socială si legile tării
I ij

în anii construcției socialiste s-au înfăptuit, sub conducerea Partidului Comunist Român, uriașe transformări revoluționare în toate domeniile vieții economice, sociale și spirituale, care au schimbat radical înfățișarea țării.Creșterea impetuoasă a forțelor de producție, dezvoltarea industriei și a agriculturii socialiste, a celorlalte ramuri ale economiei naționale, făurirea unei puternice baze materiale au determinat mutații profunde în sfera relațiilor de producție, asigurînd creșterea necontenită a nivelului de trai material și cultural al tuturor oamenilor muncii, ridicarea generală a gradului de civilizație.Ca urmare a desființării claselor exploatatoare și a lichidării exploatării omului de către om, s-a transformat radical structura socială a țării, a crescut rolul clasei muncitoare, clasă conducătoare în societate, al țărănimii, al intelectualității, care, într-o unitate indestructibilă, participă în mod activ la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului, la edificarea societății, socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Caracteristica de bază a transformărilor sociale ce au avut loc constă în faptul că în societatea noastră munca este o îndatorire de onoare, statul asigurînd drepturi și condiții egale de muncă tuturor cetățenilor, fără deosebire de sex, virstă sau naționalitate, fiecare avînd posibilitatea să muncească potrivit aptitudinilor și pregătirii sale. în acest fel se realizează unul dintre principiile fundamentale ale socialismului înscris și garantat de Constituția țării noastre.învățămîntul, știința și cultura, care cunosc un avînt fără precedent, asigură fiecăruia putința de a dobîndi un nivel superior de instruire și calificare și de a aduce astfel, "Contribuție tot mai activă lă consfruirea-noii orînduiri.Ca urmare a transformărilor în viața .economico-socială și a vastei munci educative desfășurate de partid, s-au produs importante schimbări in conștiința oamenilor, în viața spirituală a societății noastre, afirmîndu-se tot mai puternic trăsăturile omului nou, constructor conștient și liber al noii orînduiri sociale.Creșterea conștiinței revoluționare a maselor în condițiile dezvoltării neîncetate a democrației socialiste, ale participării tot mai largi a cetățenilor la conducerea societății se exprimă în atitudinea nouă față de muncă și avutul obștesc, față de stat și legile țării, în participarea efectivă a oamenilor muncii la înfăptuirea amplului Program elaborat de Congresul al XI-lea al partidului, la realizarea planului de dezvoltare economico- socială a țării. S-a creat astfel un cadru nou, superior, de respectare
I. Cu privire la intensificarea activității educative 
in scopul prevenirii și combaterii abaterilor 

și încălcărilor legii1. în scopul prevenirii abaterilor și încălcărilor legii și a normelor de conduită cetățenească, organizațiile de partid, organizațiile sindicale, de tineret, femei și celelalte organizații obștești vor intensifica munca politico-educativă în rîndul tuturor oamenilor muncii, pornind de la orientările stabilite de Congresul al XI-lea al partidului, Congresul educației politice și al culturii socialiste, de Ia indicațiile date de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu.în cadrul acestei activități se va pune pe prim plan educarea cetățenilor, îndeosebi a tineretului, prin muncă și pentru muncă, astfel îneît toți cetățenii apți de muncă să desfășoare o muncă utilă pentru societate, să contribuie la progresul general al țării.2. Un rol important revine școlii în activitatea de educare a tinerei generații, în formarea deprinderii de a prețui munca, în cultivarea respectului față de valorile civilizației clădite de înaintași, în educarea tineretului în spiritul disciplinei, responsabilității sociale, în formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a acestuia.Sporește, totodată, rolul familiei — cea dintîi școală în care copiii sînt pregătiți pentru muncă și viață — care are , îndatorirea de prim ordin de a asigura creșterea și educarea sănătoasă a copiilor, cultivarea dragostei pentru muncă, a comportamentului înaintat în viața sociale, a devotamentului față de patrie și popor, de cauza socialismului.
II. Cu privire la abaterile sau încălcările normelor 
de conviețuire socială săvîrșite de minorii 

între 14-18 ani1. Abaterile și încălcările de la normele de conviețuire socială să- vîrșite de minori să fie judecate 

a legalității socialiste, a normelor de conviețuire socială.Unitatea moral-politică a întregului nostru popor în jurul partidului, al secretarului său geheral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și-a găsit încă o dată expresia în modul exemplar în care toți cetățenii patriei au acționat pentru înlăturarea consecințelor cutremurului catastrofal din 4 martie, dovedind în această grea încercare mari virtuți morale, spirit de solidaritate și întrajutorare, capacitate de a infringe și depăși greutățile.Un rol important au măsurile luate de partid pentru sporirea influenței exercitate de opinia publică în combaterea încălcărilor și abaterilor de la regulile de conduită socială, care au dus la creșterea rolului colectivității în respectarea legalității socialiste.în ultimii ani, din inițiativa șl pe baza indicațiilor conducerii partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, s-a trecut la aplicarea unor noi forme de reeducare și reintegrare în viața socială a celor care au avut anumite abateri sau au săvîrșit încălcări ale legii. Esența acestor noi forme constă în aceea că procesul de reeducare se realizează nu prin privare de libertate, ci prin muncă în cadrul unor unități socialiste, cu ajutorul și sub îndrumarea colectivelor de muncă ale acestor unități.Toate aceste măsuri, care exprimă și pe acest plan caracterul profund umanist al orînduirii noastre, au fost de natură să ducă Ia reducerea treptată a numărului abaterilor de la regulile de conviețuire socială, cu deosebire a celor grave, să determine întărirea continuă a legalității socialiste.Potrivit orientărilor celui de-al XI-lea Congres al Partidului Comunist Român, experienței cîști- gâWffl1 combaterea abaterilor.!Și încălcărilor normelor de conviețuire socială, corespunzător actualei etape de dezvoltare a Societății noastre, se impune să se revadă întregul sistem de judecată și sancționare a celor care comit anumite abateri sau infracțiuni.Societatea noastră dispune, în prezent, de o asemenea forță de influențare obștească îneît procesul de reeducare a persoanelor care săvîrșesc abateri sau încălcări ce nu prezintă un grad ridicat de pericol social să se poată desfășura prin muncă în unități economice de producție, sub îndrumarea și pe răspunderea colectivelor din aceste unități, ale organizațiilor de masă. Numai faptele care implică un grad mare de pericol social urmează să fie sancționate cu închisoare ce se va executa în locuri speciale de detenție.în acest spirit, Comitetul Politie Executiv hotărăște :

3. Dezvoltarea și perfecționarea activității politico-ideologice a organizațiilor de partid și obștești trebuie să ducă la ridicarea continuă a conștiinței socialiste a maselor, la combaterea manifestărilor retrograde față de muncă și societate, a oricăror manifestări ale ideologiei burgheze, la educarea cetățenilor în spiritul principiilor eticii și echității socialiste, al trăsăturilor care caracterizează omul societății noastre socialiste, Ia afirmarea multilaterală a personalității umane.Față de diferitele manifestări înapoiate, rezultat al influențelor străine de concepția noastră, se va acționa în direcția explicării politicii partidului, se va asigura dezbaterea largă a problemelor în colectivele de oameni ai muncii, în vederea înțelegerii măsurilor luate de partidul și statul nostru ; organele și organizațiile de partid, de masă și obștești vor desfășura o largă activitate de explicare a politicii partidului și statului, a legilor țării, pentru ca toți cetățenii patriei să participe cu toate forțele la înfăptuirea lor neabătută.4. Organele de justiție și procuratură au obligația să desfășoare o amplă acțiune de popularizare și explicare a conținutului legilor țării, să-și aducă o contribuție sporită la cunoașterea și respectarea strictă a acestora de către toți cetățenii patriei, la prevenirea oricăror abateri de la normele de conviețuire socială.

și sancționate în colectivele în care aceștia muncesc sau învață, cu participarea reprezentanților aces

tor colective, a organizațiilor de tineret și sindicale, a părinților, precum și a unui judecător sau procuror.2. Minorilor care săvîrșesc diferite abateri de la normele de conviețuire socială ori încălcări ale legii li se va da posibilitatea să facă dovada, prin munca pe care o desfășoară în unitățile socialiste, că și-au îndreptat conduita.3. Activitatea de pregătire profesională și de muncă a minorilor se va desfășura sub îndrumarea, responsabilitatea și controlul colectivelor în care aceștia muncesc sau învgță, a organizațiilor de tineret și sindicale.4. Pentru minorii care au săvîr-
III. Cu privire la abaterile săvîrșite de tinerii 

între 18-21 ani1. Pentru abaterile de la normele de conviețuire socială, precum și încălcarea prevederilor legale, tinerii între 18—21 ani să presteze muncă, de regulă, în unitatea în care sînt încadrați.2. Prestarea acestei munci sau, cînd este cazul, asigurarea calificării profesionale a tinerilor să se desfășoare sub îndrumarea și supravegherea permanentă a conducerilor unităților respective, precum și a organizațiilor de tineret și , sindicale, care să răspundă de integrarea acestora în colectivele unităților și de comportarea lor conform regulilor de conviețuire socială.3. Aplicarea acestor măsuri să se facă în colectivele de muncă, cu participarea reprezentanților consiliilor oamenilor muncii, ai sindicatelor, ai organizațiilor de tineret și femei și ai altor organizații de masă și obștești, precum și a unui judecător sau procuror.
IV. Cu privire la infracțiunile săvîrșite de 
persoane care au depășit vîrsta de 21 ani1. Persoanelor din această categorie care săvîrșesc infracțiuni ce nu prezintă un grad ridicat de pericol social li se vor aplica, de regulă, pedepse corecționale pe o anumită perioadă de timp, care se vor executa prin muncă, fie in unitatea în care cel sancționat era încadrat, fie pe șantiere, în unități agricole, forestiere ori în alte unități socialiste. Persoanelor respective li se va reține o parte din retribuție, nu vor putea părăsi, fără aprobare, localitatea și vor fi obligate să recupereze integral daunele produse prin încălcarea legii.2. Prin lege se vor stabili cate-

Pentru fapte care aduc atingere valorilor fundamentale ale orînduirii noastre sociale șl de stal cum sînt : trădarea de patrie, spionajul, omorul, tîlhăria, sustragerile și degradările care produc pagube importante avutului obștesc, precum și alte infracțiuni cu un grad ridicat de pericol social se vor aplica în continuare prevederile legii penale.Organele Ministerului de Interne vor trebui să acționeze cu fermitate împotriva tuturor acelora care încearcă să lovească în interesele poporului, în cuceririle sale
Pe baza acestor propuneri urmează să se aducă modificări corespunzătoare legislației penale, adoptîn-
Aplicarea acestor măsuri face necesară participarea activă a colectivelor de muncă, a organizațiilor de partid, de tineret, sindicale, de femei, a celorlalte organizații care fac parte din Frontul Unității Socialiste la procesul de reeducare și reintegrare în viața socială a celor care încalcă legea și regulile de conviețuire socială.Pentru antrenarea opiniei publice, este necesar ca fiecare caz de încălcare sau abatere de la normele de conviețuire socială să fie amplu dezbătut în colectivul unității respective, să se aducă la cunoștința acestuia, inclusiv prin pu-

★Măsurile de mai sus, expresie a umanismului societății socialiste, a grijii partidului pentru om, sînt menite să ajute la îndreptarea celor care săvîrșesc anumite abateri sau încălcări ale legii, îndeosebi a celor tineri, să creeze condiții pentru ca aceștia să se reintegreze cit mai repede în viața socială și să participe la construcția socialismului.Adoptînd acest ansamblu de măsuri, Comitetul Politic Executiv își exprimă convingerea că organele și organizațiile de partid, organizațiile de masă și obștești, orga- 

■ B

șit abateri se vor stabili norme de disciplină obligatorii și se va asigura un control strict al respectării acestora. Se vor stabili prin lege măsuri pentru participarea familiei și, în primul rînd, a părinților la această activitate de pregătire profesională și de muncă a minorilor.5. în cazuri excepționale, pentru fapte deosebit de grave, minorii să fie trimiși în școli speciale de muncă și reeducare, unde să aibă obligația să muncească, să-și însușească o meserie și să termine pregătirea școlară. Acestea să funcționeze cu regim de internat, pe lîngă școli profesionale sau ca școli separate.
4. Pentru fapte grave sau săvîr- șite în mod repetat, tinerii între 18—21 ani să fie obligați să execute munca în alte unități decit cea în care lucrează, în fabrici, pe șantiere de construcții, în unități agricole, forestiere, în alte unități economice sau în formațiuni speciale, ținîndu-se seama de pregătirea lor și nevoile de forțe da muncă.5. Se vor stabili norme obligatorii de disciplină în muncă, interdicția de a părăsi fără aprobare localitatea unde muncește, precum și obligația de a repara daunele aduse prin fapta sa. Totodată, se va asigura un control riguros al respectării acestor norme.6. Pentru infracțiunile cu grad mai ridicat de pericol social, care atrag aplicarea închisorii corecționale, pedepsele urmează să fie stabilite în limite mai reduse decîț cele prevăzute pentru persoanele care au depășit vîrsta de 21 ani.

goriile de infracțiuni pentru care se poate dispune pedeapsa corec- țională care se execută prin muncă. Această măsură se va aplica, de regulă, în cazul infracțiunilor săvîrșite din neglijență în activitatea de producție, al infracțiunilor la legea circulației pe drumurile publice, al celor comise in activitatea agricolă sau forestieră, precum și în cazul altor infracțiuni ce nu prezintă un pericol social ridicat.3. Pentru fapte grave sau în cazul recidivei, persoanelor din a- ceastă categorie să li se aplice pedeapsa închisorii, care se va executa în penitenciare.
revoluționare, să vegheze necontenit la apărarea proprietății socialiste, să asigure ordinea și liniștea publică.Este de datoria tuturor organizațiilor de partid, a organelor de stat, a tuturor cetățenilor patriei să manifeste intransigență în combaterea acestor încălcări grave, sa’ asigure apărarea valorilor fundamentale ale orînduirii noastre sociale și de stat, independența și suveranitatea patriei, mersul nostru neabătut pe drumul civilizației socialiste și comuniste.
du-se noi norme juridice și principii de drept în concordanță deplină cu realitățile proprii orînduirii noastre.
blicarea în gazetele de perete, iar în cazuri mai grave, prin presa locală sau centrală.De asemenea, în întreaga lor activitate organele Ministerului de Interne, ale procuraturii și justiției trebuie să se sprijine tot mai mult pe masele de oameni ai muncii, să-i antreneze în activitatea de combatere a oricăror abateri de la ordinea socială.Participarea directă a oamenilor muncii la activitatea de înfăptuire a justiției constituie încă o dovadă a dezvoltării și adîncirii democratismului orînduirii noastre socialiste.

★nele de stat, colectivele de oameni ai muncii din unitățile socialiste, toți cetățenii patriei, indiferent de naționalitate, vor acționa în mod neabătut pentru traducerea în viață a principiilor eticii și echității socialiste, cultivarea trăsăturilor omului nou — cinstea, demnitatea, curajul și hotărîrea în muncă, slujirea fără preget a poporului, devotamentul față de patria socialistă — că vor traduce în viață vastul Program de edificare a construcției socialiste în patria noastră, de înaintare a României spre comunism.
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Ședința
Comitetului Politic Executiv 

al C. C. al P. C. R.
(Urmare din pag. I)

filor de combatere a abaterilor și încăl
cării normelor de conviețuire socială să- 
vîrșite de minori, educării lor morale, 
civice și recuperării lor pentru societate. 
Măsurile aprobate exprimă cu putere 
umanismul societății noastre socialiste, 
principiile și idealurile înalte care se intro
duc tot mai ferm în viața noastră socială, 
grija profundă a partidului și statului nos
tru pentru om, pentru formarea armonioa
să a personalității umane. Hotărîrea cu- 
prinzînd acest ansamblu de măsuri va fi 
dată publicității.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Exe
cutiv a adoptat o serie de măsuri în do
meniul seismologiei, ingineriei și protec
ției seismice. în acest sens, s-a aprobat 
constituirea Centrului de fizica pămîntului 
și seismologie, dotarea lui cu mijloace co
respunzătoare, precum și crearea unui sis
tem național de veghe seismică. Totodată, 
va lua ființă Centrul național de in
ginerie seismică în construcții. Progra
mele aprobate prevăd dezvoltarea ac
tualei rețele seismologice prin insta
larea de noi stații și puncte de cer
cetare și veghe seismică, elaborarea de 
standarde și soluții noi de proiectare și 
executare în construcții, îmbunătățirea cer
cetării seismologice și protecției antiseis
mice a construcțiilor civile și industriale, a 
podurilor, barajelor și altor lucrări ma
sive. Comitetul Politic Executiv a apreciat 
pozitiv activitatea desfășurată de minis
tere și instituții centrale, precum și de insti
tutele de specialitate în vederea verificării 
și evaluării stării construcțiilor din zonele 
afectate de seism, a identificării deterio
rărilor produse și elaborării soluțiilor teh
nice corespunzătoare pentru repararea și 
consolidarea unor hale industriale, lo
cuințe și edificii publice, stabilind noi mă
suri în vederea continuării acestei activi
tăți, a intensificării ritmului de execuție a 
lucrărilor prevăzute.

Comitetul Politic Executiv a adoptat 
„Hotărîrea cu privire la cea de-a 60-a ani
versare a marii sărbători a statului sovie
tic, a popoarelor Uniunii Sovietice — Re
voluția Socialistă din Octombrie" și a sta
bilit ca aceasta să fie dată publicității.

★
în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a prezentat o informare cu pri
vire la vizita oficială de prietenie pe care 
a întreprins-o, împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, în Republica Arabă Egipt, la 
invitația președintelui Mohammed Anwar 
El Sadat și a doamnei Gihane Sadat.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității secretarului general al 
partidului, rezultatelor rodnice ale vizitei, 
care a confirmat, o dată mai mult, caracte
rul fructuos al dialogului româno-egiptean 
la nivel înalt, rolul său determinant la în
tărirea continuă a colaborării și prieteniei 
dintre țările și popoarele noastre.

Convorbirile dintre președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohammed Anwar El Sadat, 
desfășurate într-o ambianță de caldă prie
tenie, stimă și înțelegere, caracteristică re
lațiilor româno-egiptene, au reliefat hotă
rîrea comună de a extinde și aprofunda 
raporturile bilaterale, pe tărîm politic,

economic, tehnico-științific, cultural, de a 
identifica noi sfere și modalități concrete 
de cooperare reciproc avantajoasă. Comi
tetul Politic Executiv consideră că înțele
gerile și măsurile stabilite vor intensifica 
colaborarea multilaterală româno-egip- 
teană, spre binele celor două popoare, al 
propășirii lor materiale și spirituale.

în același timp, vizita, convorbirile au 
relevat voința comună a României și Egip
tului de a adinei conlucrarea în domeniul 
vieții internaționale, în lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru instaurarea unei noi 
ordini economice și politice mondiale, ba
zată pe justiție și echitate, pentru împlini
rea năzuințelor popoarelor la o existență 
liberă și independentă, întărirea păcii, 
securității și colaborării în lume, soluțio
narea, cu participarea și în interesul tutu
ror națiunilor, a problemelor majore ce 
preocupă omenirea contemporană.

Schimbul de vederi dintre președinții 
Nicolae Ceaușescu și Mohammed Anwar 
El Sadat a subliniat, încă o dată, cu preg
nanță, necesitatea de a se acționa și mai 
hotărît în direcția soluționării politice a 
situației din Orientul Mijlociu, care să 
ducă la o pace dreaptă și durabilă în 
zonă, prin retragerea Israelului din toate 
teritoriile arabe ocupate în urma războiu
lui din 1967, rezolvarea problemei po
porului palestinean în conformitate cu as
pirațiile sale legitime — inclusiv prin 
crearea unui stat palestinean liber și in
dependent — garantarea suveranității și 
independenței tuturor statelor din această 
regiune. Un rol pozitiv l-ar avea convo
carea Conferinței de la Geneva, cu parti
ciparea tuturor părților interesate, inclu
siv a Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, precum și creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în realizarea unei 
păci juste și trainice în regiune.

Comitetul Politic Executiv, reliefînd bi
lanțul bogat al vizitei tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu în 
Republica Arabă Egipt, a aprobat în una
nimitate înțelegerile convenite cu acest 
prilej și a stabilit măsuri pentru transpu
nerea lor în viață, în vederea amplificării 
și întăririi bunelor relații româno-egiptene.

★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a infor
mat apoi despre vizita oficială de prie
tenie pe care a efectuat-o în R. P. Polonă, 
în fruntea unei delegații de partid și de 
stat, la invitația tovarășului Edward Gie- 
rek, a Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Populare Polone.

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltă 
apreciere activității tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a delegației române, rezultate
lor noului dialog la nivel înalt, care se în
scrie ca un moment remarcabil în evoluția 
ascendentă a relațiilor româno-polone și 
marchează o contribuție de mare impor
tanță la întărirea solidarității frățești și a 
colaborării multilaterale dintre țările, 
partidele și popoarele noastre, în interesul 
construirii socialismului și comunismului 
în cele două state prietene, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii în lume.

Convorbirile prietenești, încununate cu

succes deplin, dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Edward Gierelc, primirea 
călduroasă, sărbătorească făcută solilor 
poporului nostru pe pămîntul Poloniei au 
constituit o puternică manifestare a senti
mentelor de stimă și prietenie statornicite 
între popoarele celor două țări.

Comitetul Politic Executiv apreciază cu 
satisfacție că, în cursul vizitei, al convor
birilor purtate, s-a ajuns la înțelegeri co
mune privind amplificarea cooperării în 
producție și creșterea schimburilor comer
ciale, intensificarea colaborării economi
ce, tehnico-științifice, culturale, a schimbu
lui de experiență și întrajutorării în toate 
domeniile construcției socialiste.

Pe baza hotărîrilor stabilite se va rea
liza o conlucrare tot mai strînsă între 
Partidul Comunist Român și Partidul Mun
citoresc Unit Polonez — forțele politice 
conducătoare ale celor două națiuni — 
între organele de stat, organizațiile de 
masa și oamenii muncii din cele două țări, 
în folosul și spre binele ambelor popoare, 
al progresului și prosperității lor continue, 
al creșterii forțelor socialismului în lume.

Comitetul Politic Executiv apreciază, 
totodată, hotărîrea exprimată în timpul 
convorbirilor de a se adînci conlucrarea 
României și Poloniei pe tărîmul vieții po
litice internaționale, de a se acționa îm
preună pentru înfăptuirea unei securități 
reale pe continentul european, aplicarea 
integrală, ca un tot unitar, a principiilor 
și prevederilor înscrise în Actul final de 
la Helsinki. S-a dat o înaltă apreciere ho- 
tărîrii celor două țări de a acționa pentru 
instaurarea unor raporturi cu adevărat 
echitabile în viața internațională, stator
nicirea unei noi ordini economice mon
diale, pentru soluționarea judicioasă a 
marilor probleme care confruntă omeni
rea, precum și pentru întărirea unității ța
rilor socialiste, a partidelor comuniste și 
muncitorești, a tuturor forțelor revoluțio
nare, democratice, progresiste, antiimpe- 
rialiște, în lupta pentru progres social și 
pace în lumea întreagă.

Comitetul Politic Executiv relevă impor
tanța deosebită a semnării de către tova
rășii Nicolae Ceaușescu și Edward Gierek 
a Declarației privind întărirea și aprofun
darea colaborării dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc Unit Polo
nez, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Polonă, în care se 
reafirmă voința comună de adîncire a re
lațiilor româno-polone în spiritul și pe 
baza Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre țările noastre.

Aprobînd în unanimitate documentele, 
înțelegerile și concluziile la care s-a ajuns 
cu prilejul vizitei, Comitetul Politic Execu
tiv a hotărît să se întreprindă tot ce este 
necesar pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a celor stabilite, pentru dez
voltarea tot mai puternică a prieteniei și 
colaborării frățești dintre țările, partidele 
și popoarele noaȘțre.

★
în timpul ședinței, Comitetul Politic Exe

cutiv a soluționat o serie de probleme cu
rente ale activității de partid și de stat.

Comitetul Politic Executiv a hotărît con
vocarea plenarei C.C. al P.C.R. la sfîrșitul 
lunii iunie a.c.

CONFERIREA ORDINULUI „TUDOR VLADIMIRESCU" 
CLASA I TOVARĂȘULUI LUIS CORVALAN

DECRET PREZIDENȚIAL
Pentru merite deosebite în activitatea revoluționară consacrată Idealurilor de libertate, democrație și progres 

social, precum și pentru contribuția adusă la dezvoltarea relațiilor de prietenie între poporul român și poporul chi
lian, cu prileful împlinirii virstei de 60 de ani,

Președintele Republicii Socialiste România decretează:

Articol unic. — Se conferă Ordinul „Tudor Vladlml rescu" clasa I tovarășului Luis Corvalan, secretarul general 
al Partidului Comunist din Chile.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu. marți 
după-amiază a avut loc, la Palatul 
Republicii, ceremonia conferirii Or
dinului ..Tudor Vladimirescu" clasa I 
tovarășului Luis Corvalan. secretar 
general al Partidului Comunist din 
Chile, pentru merite deosebite în ac
tivitatea revoluționară consacrată 
idealurilor de libertate, democrație și 
progres social, pentru contribuția a- 
dusă la dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între poporul român și po
porul chilian, cu prilejul împlinirii 
virstei de 60 de ani.

La solemnitate au participat tova
rășii Manea Mănescu. Ștefan Voitee, 
Emil Bobu. Cornel Burtică. Ion Din- 
că. Janos Fazekas. Ion Ioniță, 
Gheorghe Pană, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan An
drei, Vasile Vîlcu. președintele Co
misiei Centrale de Revizie a P.C.R., 
Tamara Dobrin, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

Au luat parte tovarășa Lili Corva
lan. precum și tovarășii Victor Can- 
tero. membru al Comisiei politice, al 
Secretariatului C.C. al P.C.C.. Mi- 
reya Baltra. membru al C.C. al P.C.C.

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Tovarășul Luis Corvalan a mulțu
mit cu căldură pentru onoarea ce 
i s-a făcut prin atribuirea acestei 
înalte distincții, pentru aprecierea 
deosebită de care se bucură activita
tea sa în România socialistă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu, ceilalți tova
răși din conducerea partidului si sta
tului l-au felicitat cu căldură pe to
varășul Luis Corvalan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu. ceilalți mem
bri ai Comitetului Politic Executiv

s-au întreținut cordial cu tovarășul 
Luis Corvalan și tovarășa Lili Cor
valan.

Ceausescu
f

si tovarășa Elena Ceausescu
J J J

(Urmare din pag. I)

Adresindu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășei Elena Ceaușescu, 
.tuturor celor prezenți. tovarășa Lili 
Corvalan a spus :

Doresc să vă mulțumesc deosebit de 
mult, in numele femeilor chiliene, in 
numele poporului nostru, pentru

imensa solidaritate de care ne-am 
bucurat din partea guvernului, parti
dului și poporului român.

Vă vom fi veșnic recunoscători.
Ceea ce am ascultat in această sea

ră este foarte interesant pentru mine. 
Strategia și interesantele experiențe 
trăite de dumneavoastră știm că ne 
vor servi și nouă.

Vă mulțumesc mult pentru această 
uriașă solidaritate de care ne-am 
bucurat din partea dumneavoastră.

Știu că vom putea conta in conti
nuare pe solidaritatea dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu.

Dineul s-a desfășurat într-o atmo
sferă cordială, tovărășească.

Toastul tovarășului Nicolae Ceaușescu

Succese 
în întrecere

Unitățile producătoare de materiale 
de construcții din județul Timiș, care 
în acest an își realizează o bună 
parte din producție cu utilaje noi de 
înaltă tehnicitate, au îndeplinit pla
nul pe 5 luni. întreprinderile de pro
duse ceramice din Jimbolia și Lugoj, 
de pildă, asigurind folosirea cu 
randament mărit a capacităților lor 
productive, vor livra în plus șantie
relor, pînă la sfîrșitul lunii mai, mai 
mult de 2,2 milioane cărămizi și blo
curi de zidărie, 8 000 mp ide faianță 
și alte materiale de construcții, iar 
întreprinderea „Extraceram" Timi
șoara a produs, în plus. cărămizi, 
prefabricate din beton, agregate de 
balastieră și carieră și produse elec- 
troceramice în valoare de aproape 7 
milioane lei. Concomitent cu spori
rea producției, unitățile de produse 
ceramice din județul Timiș au asimi
lat in fabricație noi tipodimensiuni 
de materiale de construcții, ou o efi
cientă economică ridicată și un con
sum mai redus de materii prime.

★
Creșterea productivității muncii, ca 

efect al materializării unor măsuri și 
inițiative menite să ridice indicii de 
utilizare a instalațiilor, a permis lu
crătorilor din întreprinderile Centra
lei industriale pentru produse refrac
tare din Brașov să-și onoreze cu 
șapte zile înainte de termen preve
derile planului de producție pe cele 
cinci luni ale anului.

Avansul cîștigat le va permite să 
realizeze suplimentar, pină la finele 
acestei luni, o producție globală în 
valoare de 50 milioane lei, materia
lizată In produse refractare pentru 
industria siderurgică, materiale abra
zive pentru industria construcțiilor 
de mașini și alte articole necesare 
economiei naționale.

(Agerpres)

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a acordat un

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit, marți dimineața, pe ziaristul

interviu ziarului iugoslav „Politika“
Predrag Vukovici, șeful secției de 
politică externă a ziarului iugoslav 
„Politika".

La primire a participat tovarășul 
Dumitru Popescu, membru al

Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a acordat un interviu pen
tru ziarul „Politika".

(Urmare din pag. I)
faptului că însuși partidul nostru a desfășurat timp de 
20 de ani activitatea in condițiile de ilegalitate și teroare, 
că multi militanti ai partidului nostru au stat in închi
soare. înțelegem bine ce înseamnă această activitate in 
condiții grele. De aceea, apreciem in mod deosebit poziția 
și activitatea Partidului Comunist Chilian, care se află in 
primele rinduri ale luptei împotriva dictaturii, pentru 
lichidarea ei. pentru cucerirea libertăților democratice, 
pentru dezvoltarea liberă, independentă a Republicii Chile.

Aș dori să exprim încă o dată sentimentele de solidaritate 
ale comuniștilor, ale poporului român cu luptătorii, in 
primul rind cu comuniștii chilieni, să le urăm din toată 
inima succese depline in activitatea grea pe care o 
desfășoară, să exprimăm speranța că, in ciuda terorii, iii 
condițiile grele in care își desfășoară activitatea, vor 
reuși să obțină — și sintem convinși de aceasta — victoria 
deplină, să instaureze din nou un regim democratic in 
tară, să asigure poporului chilian condiții de dezvoltare 
liberă, democratică, pentru a-și putea hotări in mod liber 
calea dezvoltării sale economico-sociale, așa cum o 
dorește.

Colaborarea dintre partidele noastre se înscrie, totodată, 
in solidaritatea internațională a tuturor partidelor, forțe
lor progresiste, antiimperialiste, pentru dezvoltarea pe o 
cale nouă a popoarelor, pentru lichidarea politicii impe

rialiste. colonialiste, neocolonialiste, pentru asigurarea res
pectării dreptului fiecărui popor de a se dezvolta liber, 
corespunzător voinței sale, de a-și făuri viitorul așa cum 
il dorește, fără nici un amestec din afară. Știm că proble
mele care trebuie soluționate în fiecare tară și pe plan 
international necesită întărirea solidarității și unității tu
turor forțelor, atit pe plan național, cit și internațional 
de Ia comuniști pînă Ia cele mai diverse forțe, inclusiv 
forțele religioase, care se pronunță pentru o politică nouă, 
democratică. Tocmai unitatea acestor forțe pe plan na
țional și internațional constituie garanția transformăriloi 
democratice interne și înfăptuirii unei politici noi, demo
cratice, pe plan internațional, asigurării securității, păcii ș 
colaborării internaționale.

Ridic acest pahar, urind tovarășilor șl prietenilor noștr 
chilieni succese tot mai mari și cit mai rapide în dez
voltarea democratică a țării lor, în ridicarea nivelului di 
viață, in asigurarea independenței și suveranității țării loi 
în lupta pentru progres social, pentru pace și democrați 
pe plan internațional !

Doresc să urez tovarășului Corvalan. tovarășei Lili Cor 
valan. celorlalți tovarăși multă sănătate, succes în activi 
tatea lor. să urez comuniștilor și forțelor progresiste, de 
mocratice din Chile succese și victorie in lupta pentr 
democrație, o viață liberă, mai bună ! (Aplauze vii. pre 
lungite).

Toastul tovarășului Luis Corvalan

Secvență din marea întrecere; in aceste zile, la întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" din Capitală

(Urmare din pag. I)

această seară, decorație care poartă numele unui mare 
luptător pentru independență, pentru transformări sociale 
in țara dumneavoastră, Tudor Vladimirescu.

Cred că toți înțelegem că această decorație este înainte 
de toate o nouă formă de solidaritate, o manifestare a 
prieteniei Partidului Comunist Român cu Partidul Comu
nist din Chile, a clasei muncitoare române cu clasa mun
citoare și poporul din țara mea. Dind acest înțeles, mul
țumirile mele sint și mai mari.

Sintem foarte mulțumiți, o dată mai mult, că ne aflăm 
în țara dumneavoastră, că putem avea plăcerea de a face

schimb de idei, de opinii cu dumneavoastră. Convorb 
rile noastre au fost destul de vii, și aceasta datorită fa| 
tului că relațiile dintre noi au fost întotdeauna foar 
sincere. Dacă nu întotdeauna am avut aceleași opinii, i 
lucru este foarte clar : partidele noastre au fost lega 
Întotdeauna prin legături strinse ale respectului și s 
lidarității reciproce.

Acest tip de prietenie sinceră, deschisă, noi o aprecie 
In mod deosebit. Credem că prietenia aceasta, francă, es 
cea mai bună.

încă o dată vă mulțumim pentru tot, vă mulțumim pe 
tru această masă.

Vă mulțumim foarte mult. (Vii aplauze). ’

CONTINUAREA CONVORBIRILOR
(Urmare din pag. I)

Tovarășul Luis Corvalan a ex
primat mulțumiri pentru ajutorul 
acordat de P.C.R.. de secretarul său 
general comuniștilor, celorlalte forte 
progresiste si democratice chiliene, 
precum și gratitudinea pentru pri
mirea în tara noastră a numeroși re
voluționari si patriot! chilieni..

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
reafirmat sprijinul Partidului Comu

nist Român și al poporului român 
fată de lupta comuniștilor chilieni, 
a tuturor forțelor muncitorești din 
Chile, pentru restabilirea drepturilor 
Si libertăților democratice, pentru o 
dezvoltare liberă, independentă a na
țiunii chiliene.

In timpul convorbirilor s-a mani
festat deplina satisfacție pentru ex
tinderea și întărirea permanentă a 
relațiilor de prietenie, colaborare și 
iolidaritate dintre Partidul Comunist

Român și Partidul Comunist • 
Chile și a fost relevată hotărîrea 
mună de a le amplifica și adi 
continuu, apreciindu-se că acea 
corespunde intereselor celor d< 
partide și popoare, slujește cav 
unității partidelor comuniste și mi 
citorești, a tuturor forțelor antii 
perialiste.

Convorbirile s-au desfășurat înt 
atmosferă tovărășească, de ca 
prietenie.
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A REPUBLICII DEMOCRATICE SUDAN

Titus POPOV1CI Eugen BARBU Hans LIEBHARDT
De la o anumită vîrstă (a epocii în care are 

responsabilitatea de a trăi si a conștiinței sale) 
„șantierul" unui scriitor se confundă intr-un mod 
aproape exclusiv cu propria lui viață. Pentru că, 
dincolo de veleități, de ambiții — mari sau mai 
mici — unitatea de măsură a unei creații indivi
duale, cum e cea literară, e modul în care obsesia 
temelor ce-1 preocupă pe scriitor răspunde într-un 
mod complex și subtil întrebărilor fundamentale 
ale vremii sale. Această vreme a noastră în care 
omul, oriunde s-ar afla și orice ar face, este un 
factor esențial al devenirii istorice, sociale și poli
tice.

In ceea ce mă privește, după o lungă (prietenii 
mei spun prea lungă) activitate dedicată cinemato
grafiei (scenariile a 22 de filme) consider această 
perioadă definitiv încheiată. Fără regrete prea 
mari.

Lucrez de multi ani (iarăși „prea multi" ?. cine 
știe, fiecare carte iși are timpul ei propriu) la de
finitivarea romanului căruia „Setea" îi era doar 
un fel de prolog și pe care-1 voi preda editurii 
în acest an. Ii va urma romanul „Puterea", încer
care de sinteză a întregii mele experiențe de pină 
acum, pentru care atît filmul cît și piesa au con
stituit doar schițe, căutări de ton și. într-un fel, 
sondaje. Și pentru destindere — formă atenuată a 
tensiunii — un roman de aventuri istorico-poli- 
tice, pe care mi l-a sugerat destinul ieșit din co
mun al unui ardelean. G. Pomuț participant activ 
la revoluția din 1848, șef de stat-major în războiul 
civil american, consul la Petersburg... Și mai de
parte... dar cred că e decent să mă opresc aici.

In momentul de față am început redactarea celui 
de-al treilea volum al romanului „Incognito". In 
proiectul cel mai apropiat ar mai exista un vechi 
roman, intitulat „Frica", cu multe implicații în 
actualitatea noastră și un serial de mici romane 
pe teme haiducești, pe care l-am anunțat mai de
mult — „Haiducul".

Pentru un termen mai îndepărtat ar rămîne ter
minarea romanului „Săptămîna nebunilor".

Mihnea GHEORGHIU

Petre GHELMEZ

Scriu greu și. mai ales, alcătuiesc șl mal greu 
o carte. Pentru că o carte este un fel de a trăi pe 
o lungă perioadă de timp. Un fel de a fi al bucu
riilor mele, al speranțelor și al durerilor mele, al 
efortului spre un gînd rotund de lumină, pe care 
iată, mai mult îl doresc, decît am puterea să-’ 
realizez. Dar dacă ar fi numai atîta ! Dacă ar fi 
vorba numai de gîndurile și sentimentele tale, 
poate că ființa unei cărți, cu inima ei fragilă și 
generoasă, s-ar alcătui mult mai ușor. Este vorba 
însă, mi se pare, de un lucru mult mai grav. Este 
vorba de gîndirlle și trăirile celor din jurul tău, 
pe care, în cartea ta, n-ai dreptul, nu poți să le 
trădezi. De fiecare dată viața este înaintea noas
tră. Mai ales aici, pe 
atunci, noi, cei care 
mai putem spune că 
față de această viață

O parte măcar, din 
mare dorință a mea. 
cartea la care lucrez acum, pe care o trăiesc acum, 
intitulată, sper că nu în mod provizoriu, „O lun
gă conversație".

acest pămînt românesc. Și- 
ținem un condei în mină, 
nu rămînem mereu datori 
și față de oamenii ei ? 
aceste gînduri, din această 
as vrea să se realizeze în

Al. JEBELEANU :

Cu toate cărțile mele de poezie sînt prezent în 
timpul meu, socialist. Ultima mea carte de poezii 
„Peregrinări terestre" este un dialog cu prezentul 
și istoria patriei. Pentru scrierea ei m-am deprins 
să colind țara călcînd pe poteci umblate de acei 
demni înaintași : Iorga, Hogaș. Sadoveanu. Vla- 
huță. iar locuri necunoscute altădată mi-au devenit 
dragi prin oamenii și înfăptuirile lor sub înțeleaptă 
conducere a partidului nostru. Am cîptat șesul Ba
natului, locurile mele natale în care alături de ro
mâni trăiesc și muncesc sîrbi. germani și maghiari, 
griul și grădinile„poaștre,..valorile țnoștenite 4n. fol
clorul bănățean. OtnțțUx»mxuiismului are.nevoie 
de forța liricii, de floarea ei. Poezia a fost și ră- 
mîne pentru mine un mod de a fi și i-am rămas 
credincios. Lucrez aram la un volum nou de so
nete, „Anotimpul roadelor".

Editura Eminescu a avut 
buna inițiativă de a strînge 
la un loc toate contribu
țiile critice ale lui Șerban 
Cioculescu privitoare la 
I. L. Caragiale. A ieșit o 
carte de 600 de pagini (in 
format mare), densă, in
formată pînă la cele mai 
mici amănunte, delectabilă 
la lectură. Frumos omagiu 
adus unui critic care și-a 
urmărit cu devotament, 
timp de aproape 40 de ani, 
„eroul" și a întreținut in 
jurul lui acea atmosferă 
spirituală favorabilă înțe
legerii operei unui mare 
scriitor. Nimerit prilej. în 
același timp, de a reactua
liza un gen (biografia cri
tică) pe care metodele mai 
noi de analiză l-au trecut 
în umbră.

Lîngă viața lui I. L. 
Caragiale, Șerban Ciocu
lescu pune și Caragialiana, 
publicată mai înainte se
parat, într-un volum unde 
este vorba și de Mateiu 
I. Caragiale, fiul rebel, și 
de Luca I. Caragiale, și de 
multe alte lucruri ce vin 
în atingere cu opera dra
maturgului și de omul ce 
a scris-o. Privit în oglinda 
acestor relații multiple, 
portretul moral al scriito
rului iese îmbogățit, mul
te legende cad (aceea, de 
pildă, despre cinismul 
perpetuu al omului de 
lume), I. L. Caragiale este 
un personaj complex, un 
spirit lucid care crede, în
tre altele, în ghinion șl nu 
se sfiește să plîngă într-un 
moment de depresiune 
sentimentală. Scriind des-

teatre

In una din zilele acestea, poate chiar alaltăieri, 
se împlinea un alt număr de ani de la tragicul 
martiriu al lui Tudor Vladimirescu, din 1821. Mi-a 
făcut plăcere deci să văd că televiziunea noastră a 
marcat evenimentul cu o emisiune specială de tea
tru și am fost mișcat să revăd, și pe micul meu 
ecran, în interpretarea talentatului colectiv al Na
ționalului bucureștean. piesa Zodia Taurului pe 
care am dedicat-o eroului meu preferat, pandurul 
care a deschis porțile istoriei modeme a României.

De cîtva timp mă preocupă scrierea altei lucrări 
dramatice, scenariul unui film, de asemenea menit 
să evoce o pagină și un erou din glorioasa istorie 
a patriei. E vorba de o clipă memorabilă a civi
lizației noastre antice : realizarea statului 
geto-dacic. sub Burebista.

Ca și in celelalte lucrări dramatice ale 
scenarii de film sau piese de teatru, nu 
ționez să fac o evocare festivă și muzeistică — 
mă refer și la Patetica ’77, care, chiar in zilele 
acestea, se joacă, în premieră, la Teatrul Național 
din Craiova și la Teatrul maghiar de stat din 
Cluj-Napoca — ci să readuc în contemporaneitate, 
într-o meditație filozofică și artistică accesibilă 
marelui public, semnificația politică si cultural va
lorică a acelui moment, a cărui aniversare va avea 
loc, pe cite știu. în chiar deceniul acesta.

unitar

mele, 
inten-

Sînt în situația fericită de a vorbi despre două 
manuscrise încheiate și predate editurilor. „Toate 
clipele tale" se cheamă un ciclu de povestiri, care 
urmează să apară la editura „Kriterion" și care con
tinuă pe o altă treaptă tematica din ciclul despre 
neamul Weisskircher — în bună măsură autobio
grafic — cunoscut cititorilor români și din tra
ducerea românească a lui Ion Roman, „Culoarea 
scaieților". Rămîn fidel eroilor mei preferați, unei 
filozofii a muncii concrete, a speranței și a bucu
riei, căutînd să contribui la descoperirea și pro
movarea acestor valori în societatea noastră so
cialistă. în parte, volumul conține povestiri de 
călătorie, intr-un sens dublu : cel al peisajului 
atractiv, văzut dintr-un singur punct de vedere, 
cel uman, iar concomitent mă străduiesc să fac 
descoperiri psihologice în dezvoltarea structurilor 
umane, să afirm cu o încredere fără de margini 
forța si frumusețea oamenilor de pe acest pămînt. 
Volumul este scris în limba germană și aș vrea 
să spun și aici un cuvînt de mulțumire pentru 
tot ce a intrat în memoria cuvintelor, atitudinea 
de cumsecădenie și de dragoste de poezie, așa 
cum s-a păstrat în dialectele multiple ale limbii 
germane vorbite la noi.

„Povestiri documentare" este titlul celui de-al 
doilea manuscris, predat editurii „Albatros", care 
publică și cărți în limba germană. Volumul este 
o operă colectivă și cred că oferim prin această 
carte o paletă bogată a ceea ce reprezintă frăția 
dintre poporul român și naționalitățile conlocui
toare, care a fost întotdeauna un lucru viu, iar 
această coordonată viabilă a României o 
mai ales astăzi cu bucurie și pasiune.

ÎN CURÎND
ÎN LIBRĂRII

EDITURA
„CARTEA ROMANEASCA"
VIRGIL TEODORESCU : „Ar- 

PAUL 
de la 

, ________ BUCU-
,O ființă" ; BUJOR PA- 

„Urma zimbrului".

monia contrariilor" ; 
ANGHEL : „Scrisoare 
Plevna" ; VALERIU 
ROIU :
DUREANU:

EDITURA „ALBATROS"
RADU TEODORU : „Cronica 

eroică" ; TRAIAN FILIP : ,.Ca- 
lipso" ; STELIAN FILIP : „Flori 
de cactus".

EDITURA „EMINESCU"
ION CREANGA interpretat 

de... ; MIHAIL SADOVEANU 
interpretat de... ; VIRGIL TEO- 
DORESCU : Ancore lucii (poe
zii) ; STEFAN BANULESCU : 
Cartea milionarului (roman) ; 
EDGAR PĂRU : Din clasicii 
noștri.

percepem

Dumitru M. ION
Lucrez la volumul „Povestiri istorice" inspirate 

din trecutul românilor. Cartea se vrea o reinterpre- 
tare, modernă, a unor legende și povestiri istorice 
ale cronicarilor noștri inspirate din lupta pentru 
apărarea ființei naționale, pentru neatirnare. Lu
crez consecutiv, de patru ani. la volumul de ver
suri „Iezer", volum ce se vrea o poezie a puri
tății precum sînt apele iezerelor de munte. La 
acestea se va adăuga un roman în curs de fina
lizare : „Elfi la Bursa". In prezent trebuie să-mi 
apară o carte de povestiri fantastice la editura 
„Ion Creangă", „Meteoritul care a uitat să cadă".

Ca secretar al. organizației U.T.C. de la Uniunea 
scriitorilor, alături de ceilalți tineri scriitori, îm
pletesc munca scriitoricească cu cea obștesc-poli- 
tică participînd la toate manifestările ce au loc în 
cadrul numeroaselor acțiuni organizate de uniune 
sau de C.C. al U.T.C.

Ion MARIN ALMĂJAN

M-am socotit șl mă socot scriitorul acestui 
timp românesc, implicat cu întreaga mea con
știință în transformările acestei vremi socia
liste a României. Romanul pe care l-am publicat 
recent, „Sentimentul puterii", s-a vrut nu doar o 
frescă a ceea ce poporul nostru a obținut in acești 
ani sub conducerea partidului, ci și o pledoarie 
patetică pentru puritatea și măreția omului în de
plina sa afirmare : și aceasta pentru că societatea 
românească constituie un climat, optim, fertil pene 
trtț.împlinirea omului.

în prezent scriu o nouă carte, de data aceasta 
inspirată din istorie, o carte cu. și despre partizanii 
din Semenicul 
numită „Eroii

Banatului, despre lupta și viața lor, 
rămîn singuri".

LÂSZLOFFI Aladâr
Creangă" 
copii și

In aceste zile am predat editurii „Ion 
o culegere de scrieri și poezii pentru 
este gata manuscrisul noului meu volum de poe
zii. In aceste săptămîni lucrez la manuscrisul 
unui volum care va apărea în editura „Dacia" 
în anul 1978, Editura „Kriterion" îmi va publica, 
în sfîrșit, și un volum de poezii în limba română. 
Bineînțeles că pe lingă cărțile plănuite, pe a- 
genda mea de lucru figurează multe eseuri și 
articole în care voi aborda probleme actuale ale 
muncii si vieții oamenilor în lupta lor pentru 
edificarea societății socialiste multilateral dezvol
tate în România.

EDITURA „JUNIMEA"
DRAGOS VICOL : „Poemele 

de acasă" ; IOANID '
NESCU : „Energia
(poeme) ; OCTAV 
„Scrieri alese" ; VASILE GHE- 
RASIM : „Satul Eminovicilor" ; 
AMITA BHOSE : „Eminescu și 
India" ; COLECTIV : „Eminescu 
și critica italiană" ; PETRU 
COMARNESCU : „Scrieri des
pre teatru" ; DANIELA CA- 
UREA : „Adalbert Ignotus"
(versuri) ; MIHAI URSACHI : 
„Marea înfățișare" (versuri) ; 
NICOLAE BREBAN : „Buna
vestire" (roman).

ROMA- 
visului" 

BOTEZ:

George ALBOIU

La editura „Eminescu" se află „în lucru" o carte 
cu un titlu elocvent : „Cîntarea României". Am pu
blicat poeme din ea cu doi ani în urmă. Este un 
titlu de carte care poate fi reluat de orice scriitor 
în orice epocă. Pentru că, de fapt, „Cîntarea Româ
niei" din secolul trecut (autori, deocamdată. Alecu 
Russo, N. Bălcescu și Kogălniceanu) după mai 
noile cercetări este un „fragment" dintr-o carte 
mal mare. Tot un „fragment" vreau să fie și car
tea mea. „Cartea de Polemici", o altă scriere la 
care lucrez, fiind un fel de critică a criticii, va 
mișca, sper, citeva inerții. Și pentru că sîntem la 
capitolul criticii vreau să amintesc aici că nu 
există încă o antologie comentată a poeziei „de 
la Labiș încoace". Istoriile literare au început să 
se scrie. Apar antologii care ilustrează epoci mai 

'' vechi. Sînt convins însă de necesitatea apariției 
unei antologii complete a poeziei române contem
porane de la Labiș încoace. Dacă nu o va pregăti 
un critic de profesie, o va face cu siguranță un 
prozator sau un poet.

EDITURA „KRITERION"
In limba română
GEORG SCHERG : Camera 

cu oglinzi (roman).
In limba maghiară
SZILAGYI ANDRAS : Cosașul 

nemuritor (nuvele) ; KOVACS 
GYORGY : Locotenentul și nă
luca (nuvele) ; KISS JANOS : 
Sigiliul dragostei (versuri) ; 
VICTOR BABES : Scrieri alese.

In limba germană
HORIA STANCU : Fanar (ro

man) : ION HURDUBEȚIU : 
Germanii despre originea româ
nilor (studiu) ; SCHNEIDER 
PAULINE : Aventurile în jurul 
unui ceas.

în limba sîrbă
CEDOMIR MILENOVICI : 

Castelul fără acoperiș (roman).
In limba ucraineană
STEPAN TCACIUC : Surîsul 

timpului’ (versuri) ; MARKO 
VOVCIOK : Povestiri.

In limba idiș
HERȚ RIVKIN t Din satul 

vecin (versuri).

pre toate acestea, criticul 
se ferește să-și mitizeze 
eroul. Este, bineînțeles, în
țelegător, cordial, din loc 
în loc patetic, totuși nu se 
sfiește să ia distanță și să 
devină, la nevoie, sarcas
tic. Iată o atitudine mo
dernă în critica biografică, 
de regulă apologetică. încă 
din prefața ce însoțește

be în viața lui I. L. Cara
giale și, atent la nuanță, 
Șerban Cioculescu le înre
gistrează fără părtinire. El 
respinge pe detractori și 
corectează pe criticii lip
siți de spirit critic. „Să nu 
exagerăm..." — zice el în
tr-un loc, domolind pe cei 
care, din admirație pentru 
scriitorul Caragiale, tind

posibil, aproximația, arbi
tra riul 
Cind 
strație 
ajutor 
exemplu, lui I. L. Caragiale 
învinuirea că n-ar fi iubit 
copiii, luîndu-se ca sprijin 
pentru această rea judeca
tă schitele Domnul Goe 
și Vizita, unde. într-ade-

interpretării critice, 
nevoia de demon- 
o cere, cheamă în 
opera. S-a adus, de

Șerban Cioculescu ia fără 
echivoc apărarea tatălui. 
Intr-un loc el face aluzie la 
..rindurile nereproductibile" 
din acel jurnal, dar asupra 
lor va reveni în Caragialia- 
na si le va reproduce înso
țite de comentarii ustură
toare la adresa fiului ingrat. 
Această pornire împotriva 
lui Mateiu a fost sancționată

ȘERBAN CIOCULESCU

ff Viața lui /. L Caragiale. Caragialiana"
ediția din 1940 criticul a- 
vertizează : „Interzicindu-și 
caracterul apologetic, bio
grafia nu s-a ferit să apre
cieze unele fapte, cu cre
dința că nu a stăruit prea 
mult asupra lor. Am evitat 
să dramatizăm existența 
unul erou al lucidității, 
care și-a croit 
soarta". Cu alte 
biograful

singur 
cuvinte, 

se ține aproape 
de lapte și faptele arată că 
I. L. Caragiale nu este 
totdeauna loial, consec
vent. el numește, de pildă, 
într-un moment de ener
vare, pe T. Maiorescu „un 
om fără inimă și cu spiri
tul îngust", învinui.ndu-1, 
în plus, de a fi tras cîști- 
guri de pe urma editării 
Poeziilor lui Eminescu. 
Sînt insă și altfel de pro-

să sacralizeze și pe revi
zorul școlar Caragiale.

Rezultatul este o biogra
fie obiectivă, atît cit poa
te fi obiectivă o interpre
tare, totuși, subiectivă a 
datelor. Mai corect ar fi 
să spunem : o viață posi
bilă a lui I. L. Caragiale, 
ieșită din consultarea rigu
roasă a documentelor și 
întregită, acolo unde do
vezile lipsesc, de intuiția 
criticului („îl 
închipuirea...").
rea nu merge, cu toate a- 
cestea, prea departe, Șer
ban Cioculescu vrea să 
rămînă în preajma adevă
rului, verifică informațiile 
lăsate de contemporani, 
face mai multe rînduri de 
expertize și contraexper- 
tize pentru a limita, pe cît

vedem cu 
închipui-

văr, dăm peste copii rău 
crescuți, obraznici la culme. 
Dar. zice criticul, acolo este 
vorba nu de copii, in ge
nere. ci de proasta educație 
burgheză ! Să consultăm și 
Păcat si mai puțin cunos
cuta schiță Tatăl nostru, 
unde descoperim un Cara
giale elegiac si copiii brus- 
cati de oamenii maturi !

De la operă, criticul revi
ne la biografie, zicînd — 
după alte rînduri de probe 
— că I.L. Caragiale a fost 
„un sot atent si un tată 
care-și iubește copiii". Re
lațiile încordate cu Mateiu 
sînt judecate în același 
chip. Mateiu era un copil di
ficil si un tînăr dezagreabil, 
Închipuit si. citind din scri
sori si ne cît decenta îi în
găduie. din faimosul jurnal.

de mai multe ori în critică. 
Șerban Cioculescu rămîne 
pe poziție, nu retractează 
nimic, sentimentul lui este 
că autorul Crailor de Curtea 
Veche nu este pe măsura 
bunei păreri pe care Mateiu 
o avea despre sine. Distanța 
fată de faptul literar dispa
re. biograful intervine mus
trător in marginea unui text 
în care Mateiu se plînge 
cuiva de tatăl său care îl 
îndeamnă să muncească. 
„Și n-avea dreptate Ion 
Luca ?“ — întreabă deza
probator criticul față de cîr- 
titorul Mateiu. In Viața lui 
I.L. Caragiale. acest conflict 
este mai limitat. în Cara
gialiana el ia amploare si 
este examinat cu toate do
cumentele pe masă. Șerban 
Cioculescu arată aici o in-

transigență sporită fată de 
nemulțumirile fiului și 
sancționează cu asprime 
dorința lui de căpătuială 
printr-o căsnicie avantajoa
să. Atitudinea criticului 
este, indiscutabil, justă. însă 
am impresia că el ia prea 
in serios lucrurile si arată 
fată de ele o neînduplecată 
severitate, cind mai nimerit 
ar fi fost să-i stimuleze 
simțul ironiei care, de altfel, 
nu-i lipsește.

Revenind la Viața Iul 
I.L. Caragiale trebuie să 
spunem că ea s-a impus ca 
fiind, pină azi. cea mai do
cumentată si mai bine scri
să. sub raport critic, dintre 
biografiile dramaturgului. 
Ea a devenit chiar pentru 
unii un model al genului, 
asa cum Viața lui M. Emi
nescu rămîne pentru alți 
critici un ideal de atins. 
Ne-am feri să spunem că 
este cea mai bună carte a 
lui Șerban Cioculescu. pen
tru că mai sînt critica lui 
(strânsă într-o carte funda
mentală : Aspecte literare 
contemporane) si alte scri
eri care. împreună, dau a- 
devărata adincime si finețe 
a unuia dintre spiritele cri
tice cele mai pătrunzătoare 
din ultimele cinci decenii. 
Viata lui I.L. Caragiale și 
Caragialiana. strînse. acum, 
la un loc. constituie, putem 
zice liniștiți, o operă ce 
poate fi consultată si din 
nevoia de a ne informa, 
dar si.,din plăcerea de a în- 
tîlni un om învătat si pă
trunzător.

Eugen S1MION

l

• Teatrul „Țăndărică" (sala E- 
cran-Club) : Răi și nătărăi — 17.
• Circul București : Cu circul nu-1 
de glumit — 19.30.

Excelenței Sale
Domnului GAAFAR MOHAMMED EL NIMEIRI

Președintele Republicii Democratice Sudan
KHARTUM

Cu prilejul aniversării Zilei Revoluției Republicii Democratice Sudan, vă 
adresez. în numele Consiliului de Stat, al guvernului și poporului român, 
precum și al meu personal, felicitări călduroase, împreună cu cele mai 
bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate și progres pen
tru poporul sudanez prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare ro- 
mâno-sudaneze. statornicite pe baza acordurilor și înțelegerilor convenite 
cu prilejul întîlnirilor noastre de la București și Khartum, ca și conlucrarea 
dintre țările noastre pe tărîmul vieții Internationale se vor amplifica con
tinuu. în interesul popoarelor noastre. în lupta pentru instaurarea unei noi 
ordini economice internaționale, pentru o lume mai bună și mai dreaptă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

pYCpIpntfi Snip
Domnului AL RASHID EE TAHIR BAKR

Primul ministru al Republicii Democratice Sudan
KHARTUM

Cu ocazia aniversării Zilei Revoluției Republicii Democratice Sudan, vă 
rog să primiți, în numele guvernului român și al meu personal, sincere fe
licitări și urări de sănătate si fericire personală, bunăstare și progres pentru 
poporul sudanez prieten.

Am ferma convingere că relațiile bune existente între țările și guver
nele noastre vor cunoaște o amplificare și diversificare continuă în spiritul 
înțelegerilor și acordurilor convenite între președinții Nicolae Ceaușescu șl 
Gaafar Mohammed El Nimeiri la București și Khartum, spre binele și prospe
ritatea popoarelor român și sudanez, în interesul cauzei păcii și cooperării 
internaționale.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România

Sudanul, cea mal 
întinsă țară din Afri
ca, a fost cunoscut 
de-a lungul vremii ca 
unul din marii produ
cători de alimente de 
pe continent. Domina
ția colonială a con
damnat însă această 
țară la monoculture 
bumbacului, neglijînd 
celelalte sectoare ale 
agriculturii, ceea ce a 
făcut ca întinse supra
fețe să rămînă necul- 
tivate. Acționînd pen
tru dezvoltarea econo
miei, guvernul suda
nez a întocmit un am
plu plan menit să ducă 
la diversificarea agri
culturii. în scopul ex
tinderii culturilor ce
realiere și plantelor 
tehnice se alocă 2.3 
miliarde de lire suda
neze. Complexul de 
producție a zahărului, 
ce se construiește la 
Kanana, în mijlocul 
unei plantații de 
100 000 de ha de trestie 
de zahăr, va fi cel mai 
mare din lume. Pro
ducția de zahăr va a-

tinge în următorul de
ceniu un milion de 
tone.

De o atenție deose
bită se bucură amena
jarea unor sisteme de 
irigații în sudul țării, 
aici aflindu-se în con
strucție un canal de 
285 de km.

Programul de dez
voltare a Sudanului 
are în vedere. în ace
lași timp, edificarea u- 
nei industrii naționale, 
pe baza valorificării 
multilaterale a resur
selor țării. în actualul 
cincinal se preconi
zează ca ritmul de 
creștere al industriei 
să atingă 7 la sută pe 
an. Concomitent, se 
desfășoară o susținută 
activitate de formare 
a cadrelor naționale.

în cadrul politicii 
consecvente de extin
dere a conlucrării cu 
statele africane, cu 
toate țările în curs de 
dezvoltare, România 
promovează relații de 
prietenie și colaborare

cu Republica Demo
cratică Sudan. Rela
țiile reciproce au fost 
puternic impulsionate 
de întîlnirile și con
vorbirile. de la Bucu
rești și Khartum, din
tre președintele 
Nicolae Ceaușescu și 
președintele Gaafar 
Mohammed El Nime
iri. In spiritul princi
piilor înscrise în De
clarația solemnă co
mună, semnată la 
București în 1973, și 
pe baza acordurilor și 
înțelegerilor la care 
s-a ajuns cu ‘aceste 
prilejuri, țara noastră 
participă la realizarea 
în Sudan a unor obiec
tive în domeniul con
strucțiilor, industriei și 
agriculturii. Extinde
rea în continuare a 
colaborării romăno- 
sudaneze corespunde 
intereselor celor două 
țări și popoare, cauzei 
păcii și colaborării in
ternaționale.

A. BUMBAC

Cu prilejul aniversării Zilei Revo
luției Republicii Democratice Sudan, 
marți după-amiază a avut loc în 
Capitală o manifestare culturală or
ganizată de Institutul român pentru 
relațiile culturale cu străinătatea.

Cu acest prilej, ziaristul Nicolae 
N. Lupu a împărtășit impresii de 
călătorie din Sudan.

Au participat reprezentanți al con
ducerii I.R.R.C.S.. ai Ligii de prie-

tenie cu popoarele din Asia si Afri
ca. funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Externe, oameni de 
artă si cultură, un numeros public.

Au luat parte Sayed Sharief. am
basadorul Republicii Democratice 
Sudan la București, membri ai am
basadei. precum si studenti sudanezi 
care Învață in tara noastră.

(Agerpres)

FESTIVALUL AM ȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Opera „PETR U RAREȘ“

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Marele soldat — 19,30.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Integrale 
In paralel. Recital : Virgil Francu- 
flaut, Nicolae Licaret—clavecin,, 
Vasile loan—-violă — 20.
• Opera Română : Cneazul Igor
— 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala Grădina Icoanei) : 
Răceala — 19.
• Teatrul Mic : Rața sălbatică — 
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Lady X — 19.30, (sala Stu
dio) : Carambol — 19.
• Teatrul Gluleștl : Romanțioșii — 
19,30.
• Ansamblu! artistic „Rapsodia 
română" : Cunună de frumuseți
— 19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu" : Siciliana
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Scufița 
cu trei iezi — 10.

cinema
• Călătoriile lui Gulliver : SCALA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GRADINA FESTIVAL — 19,45,
CASA FILMULUI (la sala de festi
vități DINAMO) — 16,30; 18,30;
20,30.
• Din nou... Disney — 9,30: 11,15; 
13; 16,30; 18, Mica Ondina — 14,45; 
20 : DOINA.
• Gloria nu cîntă î VICTORIA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.15; 20.30,
EXCELSIOR — 9: 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20.30. 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.
• Un orășel în 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. FES
TIVAL - 9; 11.15; 13.30; 15,45: 18.15;

20.30, GRADINA CAPITOL — 19,45, 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Război de eliberare : EFORIE
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Ora spectacolului : CENTRAL
— 9,15; 11,30; 13.45; 16; 18; 20, FE
ROVIAR — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.15, FLOREASCA — 9,30: 11.15; 
13; 16; 18; 20.
• Mușcă și fugi 1 s GRIVITA —
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18: 20.15,
GRADINA TITAN - 20.
O Oaspeți de seară : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16: 18,15. la grădină
— 20,15, ARTA — 9; 11.15; 13,45;
15.45; 18: 20.15, la grădină — 20.
• Ruslan și Liudmila : COTRO- 
CENI - 10; 13; 16; 19.
O Drumul onoare! — 9,45, întîlnire 
cu diavolul — 11.45 ; 14. Al treilea 
om — 16,15, Casa Ricordiei — 18,30; 
20.30 : CINEMATECA.
• Sfirșitul legendei î BUCEGI — 
9; 11.15: 13.15: 15.30: 17.45; 20. la 
grădină — 20.
• Republica din Uzlce ; LIRA — 
9: 12: 16; 19.30. la grădină - 19.30.
• Diavolii din Spartivento î GLO
RIA — 9: 11,15: 13,30; 15,45; 18;
20.15. AURORA - 9: 11.15; 13,30;
15,45; 18; 20, la grădină — 20.15.

FLAMURA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.
• Meciul secolului : PROGRESUL 
— 16; 18; 20.
• Cinci detectivi Ia miezul nopții :
GIULEȘTI — 9; 11; 13,15; 15.30;
17,45; 20, TOMIS — 9; 11,15; 13.30;
16; 18.15; 20.30. la grădină — 20.
• Timpul dragostei și al speran
ței : DRUMUL SĂRII - 16; 18; 20.
• Așii înălțimilor : VOLGA — 9;
11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.15, GRA
DINA MOȘILOR — 20.
• Zori în flăcări : FERENTARI — 
9.30; 11.30: 13.30: 15.30; 17,30: 19.30.
• Misterul lui Hcrodot — 10: 12; 
14. Șatra — 16: 18: 20 : PACEA.
• O bătălie de neuitat : VIITO
RUL — 9; 11,15: 13.30; 15.45: 18;
20.15.
o Hollywood, Hollywood : MIORI
ȚA — 9; 11 ; 13,15: 15,30; 17,45; 20. 
O Astă-seară dansăm în familie : 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
• Africa Express : MUNCA — 9;
11.15; 13.30: 15.45; 18: 20.15.
• Căluțul cocoșat — 9.30: 11.30; 14. 
Podul fetelor — 16: 18: 20 : FLA- 
CARA.
• Lumea circului : COSMOS — 
9.30: 12.30: 16; 19.
• Copil de suflet : GRADINA 
FLACARA - 20.
• Pentru un pumn de... ceapă î 
GRADINA UNIREA - 20.

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : „Zodia Taurului*
11,40 întrebări și răspunsuri.
12.10 Telex
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.35 Curs de limba germană
17,05 Itinerar sudanez
17.30 Cabinet de perfecționare profe

sională
17.50 Tragerea Pronoexpres
18,00 Telecronica pentru pionieri
18.15 Forum cetățenesc
18.45 Muzică ușoară românească
19,00 Reflector
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La aniversarea președintelui Ioslp 

Broz Tito
20,05 Revista literar-artistică TV
20.35 Telecinemateca. Ciclul „Mari ac

tori" : Toshiro Mifune și Lee Mar
vin. Film artistic „Duel in Pacific"

22.00 Finala ..Cupei campionilor euro
peni" la fotbal : Borussia Monchen- 
gladbach — Liverpool.
PROGRAMUL II

19.50 Orizont tehnico-știlnțific
20,25 Agenda culturală a Capitalei
20.50 Documentarul românesc. în pre

mieră TV : e Retezat — printre 
jnepeni și zimbri • Florile Rete
zatului Producții ale studioului ci
nematografic ..Al. Sahia"

21.10 Telex
21.15 Bijuterii muzicale
21.45 Pagini de umor

în timpul războiului 
pentru independență, 
compozitorul Eduard 
Caudella, director al 
Conservatorului din 
Iași, era un tînăr 
în plină forță crea
toare. Studiase la 
Berlin, la Paris, con
certase ca violonist 
în mari orașe eu
ropene. decis însă 
să abandoneze arta 
interpretativă pentru 
ca să-și închine toate 
forțele creației muzi
cale românești.

Deceniul de după 
proclamarea Inde
pendentei avea să fie 
deosebit de fertil pen
tru tînărul compozi
tor. Termină operetele 
„Olteanca" și „Fata 
răzeșului", apoi „Hat
manul Baltag" și „Bei
zadea Epaminonda", 
aceasta din urmă după 
textul lui Negruzzi. 
Este vremea în care 
încheie și lucrarea ce 
se va numi „prima o- 
peră românească", 
..Petru Rareș“. operă 
istorică ce avea să 
marcheze încununarea 
muzicii dramatice ro
mânești a veacului 
al XIX-lea.

„Petru Rareș". ope
ră lirico-eroică. ope
ră romantică de a- 
leasă inspirație, cu o 
tehnică si un colorit 
orchestral de mare is
cusință. de valoarea 
unor celebre partituri 
ca „Halka". „Bank- 
Ban". „Mireasa vindu- 
tă“, îmbină intona
țiile de cîntec popular 
orășenesc cu țesătura 
si concepția de con
strucție a muzicii oc
cidentale de operă, cu 
ritmul alert al muzicii 
italiene. E o lucrare pe 
care o prețuim astăzi 
mai mult ca orieînd. 
după aproape o sută 
de ani de la compune
rea ei. ca pe una din
tre filele de aur ale 
istoriei culturii si artei 
românești.

Iată de ce prezența 
el în Festivalul ..Cîn
tarea României", dato
rită eforturilor colecti
vului Teatrului muzi
cal „N. Leonard" din 
Galati, si în primul 
rind ale dirijorului 
Silviu Zavulovici. care 
a pledat cu mare entu
ziasm pentru montare.

care și-a dat măsura 
talentului la realiza
rea fiecărui moment 
— este un nobil act de 
cultură. Pentru că 
„Petru Rareș" este o- 
pera despre care ci
team în manualele de 
istorie a muzicii citeva 
file, fără a fi avut 
prilejul să ne fi bucu
rat cu adevărat de 
muzica ei. muzică 
scrisă atît de cald, de 
măiestrit, cu aproape 
zece decenii în urmă.

în interpretarea ar
tiștilor gălățeni s-au 
depănat în fata noas
tră pagini din istoria

CRONICA 
MUZICALĂ

de luptă a moldoveni
lor în secolul al 
XVI-lea. Urmărim ac
țiunea și muzica ne 
cucerește de la uver- 
tura-preludiu la mo
mentele în care se 
aud corurile pline, 
ample, bogat armoni
zate, ariile, duetele,, 
ecourile de baladă, 
monologurile drama
tice. Remarcăm ro
mantismul avintat, 
fierbinte al acestei lu
crări. integrat organic 
în limbajul muzical. în 
suflul desfășurării, în 
tonul formulării sen
timentelor, al pledoa
riilor pentru cauza 
dreaptă.

„Petru Rareș" — în 
premieră după aproa
pe o sută de ani I 
Teatrul gălățean a îm
plinit una dintre da
toriile pe care muzi
cienii de astăzi le au 
față de înaintași. O 
operă românească cu 
subiect din istoria 
României, a cărei pre
mieră absolută, în 
1900, „elita" a ignora
t-o — preferind spec
tacolul unei trupe 
străine — dar publicul 
meloman a aplaudat 
entuziast !

Avem toate cuvinte
le de laudă pentru di
rijor. în primul rînd. 
cel care a pornit la

însuflețirea partiturii, 
pentru orchestra sim
fonică care a sunat ca 
în zilele ei de sărbă
toare, pentru întreg 
colectivul. Amintim pe 
solista Elena Gaja — 
expresivă, o voce de 
calitate, un joc nefor
țat — în rolul Tudorei, 
pe Nicu Urziceanu 
schițînd dificilul por
tret al lui Ștefăniță, 
dozînd nuanțele în 
pregătirea scenelor de 
tensiune, pe Ecaterina 
Toma-Tașcă, mai ales 
cînd aborda un joc 
natural, cînd nu forța 
vocea, pe Ion Frigioiu, 
căutînd să depășească 
dificultățile persona
jului, Nicolae Urdă- 
reanu. Benedict Go- 
rodetchi. Am apreciat 
scenografia — un de
cor cu elemente-sim- 
bol de epocă, cadru 
aerat, propice pentru 
desfășurarea acțiunii. 
De asemenea, dansu
rile expresive ale Ve- 
nerei Gherman. Cît 
privește regia, deși 
sînt vizibile inten
țiile lui Dumitru Tă- 
băcaru, deși au fost 
realizate corect des
tule secvențe. în ge
neral spectacolul su
feră de finaluri statice, 
de „poză", cu caracter 
festivist, de scene de 
masă rigid construite. 
Dar mișcarea scenică 
greoaie, redusă la mi
nimum, absenta vervei 
actoricești sint. de fapt, 
carențe pe care le se
sizează spectatorul nu 
numai în reprezentația 
teatrului din Galați ; 
ele se fac simțite la 
spectacolele lirice. în 
general, excepțiile fi
ind rare. Aceasta este 
însă o simplă remarcă 
Si nimic nu împiedică 
pe regizor si artiștii 
Teatrului „N. Leo
nard" să rezolve mo- 
mentele-cheie mai in
spirat.

Important este actul 
de cultură, așa cum am 
spus, care s-a realizat 
prin readucerea pe 
scenă a primei opere 
românești, astăzi, după 
aproape o sută de ani 
de la crearea el, în- 
tr-un festival de mare 
anvergură.

Smaranda 
OTEANU

i
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Tovarășul Enrico Berlinguer împlinește 55 de ani ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII

Tovarășului ENRICO BERLINGUER
Secretar general al Partidului Comunist Italian

Dragă tovarășe Berlinguer,
Cea de-a 55-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere îmi oferă 

plăcutul prilej de a vă transmite, in numele Comitetului Central, al comu
niștilor români și al meu personal, un salut frățesc și cele mai calde urări 
de sănătate si fericire.

Amintindu-mi cu plăcere de întîlnlrea și de convorbirile pe care le-am 
avut împreună la București la începutul acestui an, reafirm dorința noastră 
de a dezvolta în continuare legăturile de prietenie, solidaritate si colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Italian, spre binele 
relațiilor dintre popoarele și țările noastre, al cauzei păcii si socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

ARGENTINA
Excelenței Sale

General-locotenent JORGE RAFAEL VIDELA
Președintele nafiunii argentinene

BUENOS AIRES
Cu prilejul aniversării proclamării independenței de stat a Republicii 

Argentina, am plăcerea de a vă adresa. în numele poporului român, al gu
vernului si al meu personal, cordiale felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, de prosperitate și progres poporului argentinean prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile tradiționale statornicite între Româ
nia și Argentina vor cunoaște o evoluție continuu ascendentă, pe multiple 
planuri. în folosul celor două țări și popoare, al cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Doresc să exprim Excelenței Voastre mulțumirile mele cele mai sincere 
pentru felicitările adresate cu ocazia Zilei naționale a Republicii Portugheze.

MARIO SOARES
Prim-ministru al guvernului portughez

Tovarășul Iosip Broz lito împlinește
85 de ani de viată si 48 de ani în fruntea

> p

partidului comuniștilor iugoslavi

Cronica
Marți după-amiază a fost semnat 

la București Protocolul privind coo
perarea dintre Republica Socialistă 
România si Republica Democratică 
Somalia, pentru realizarea de ferme 
zootehnice in această tară.

Din partea română, protocolul a 
fost semnat de Ion Pătan. viceprim- 
mhnstru al guvernului, ministrul co- 
dȘ'rtului exterior si cooperării eco
nomice internaționale, iar din partea 
somaleză de Yussuf Aii Osman, mi
nistrul zootehniei si silviculturii al 
R. D. Somalia.

A participat Angelo Micu 
viceprim-minist.ru al guvernului, 
nistrul agriculturii si industriei al 
mentare.

*
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a primit o telegramă de 
mulțumire din partea ministrului a- 
facerilor externe al Republicii Por
tugheze. Jose Medeiros Ferreira, 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
Zilei naționale a acestei țări.

★
Marti după-amiază. Cornel Pacoste, 

adiunct al ministrului afacerilor ex
terne. l-a primit pe dr. Aii Ahmad 
Popal. noul ambasador al Republicii 
Afganistan în Republica Socialistă 
România. în legătură cu apropiata

IN PREGĂTIREA EXAMENULUI DE RACALAUREAT
Potrivit structurii anului școlar, la 

25 mai încheie cursurile cei peste 
, 95 000 de elevi din ultimul an de

liceu, învătămînt de zi și seral.
Perioada 26 mai-15 iunie este des

tinată studiului individual și desfă
șurării unor acțiuni organizate în 
licee : lecții de recapitulare, de sin
teză și consultații la obiectele pre
văzute în programele de bacalaureat. 
De asemenea. în acest interval sînt 
verificate și apreciate lucrările prac-<

vremea

SPORT • SPORT • SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT © SPORT

întreceri in cadrul „Daciadei"
ARGEȘ : Zilnic, acțiuni de masă

BRĂILA : Jn premieră, Festivalul ansamblurilor 
de gimnastică Ia locul de muncă

zilei
prezentare a scrisorilor sale de 
acreditare.

*
La invitația Consiliului General 

A.R.L.U.S., marți a sosit în Capitală 
delegația Asociației letone de priete
nie și relații culturale cu străinăta
tea, condusă de tovarășul Sops Wla- 
dis Ekabovici. vicepreședinte al pre
zidiului asociației, care, conform pla
nului de colaborare dintre A.R.L.U.S. 
și A.P.S.R.. va face o vizită în tara 
noastră.

-președintele Camerei de comerț și 
,.justrie a Republicii Socialiste 
România. Mihail Hașeganu, și repre
zentanți ai unor întreprinderi de co
merț exterior românești s-au întîl- 
nit, marți dimineața, cu o delegație 
economică din Danemarca, aflată in 
vizită în țara noastră.

A participat Niels Boel, ambasado
rul Danemarcei la București.

★
Cu prilejul Zilei culturii și presei 

bulgare — 24 Mai, ambasadorul
R.P. Bulgaria la București. Petăr Da- 
nailov Hristov. a înmînat unor per
sonalități ale vieții culturale si artis
tice din țara noastră distincția ordi
nul „Kiril și Metodiu",

(Agerpres)

tice ale absolvenților, iar în liceele 
de artă sînt susținute probele de spe
cialitate. Sprijinirea absolvenților în 
pregătirea lor pentru examenul de 
bacalaureat (diplomă) va fi asigurată 
șl prin unele măsuri suplimentare ce 
vor fi luate în licee — prelungirea 
programului bibliotecilor școlare, să
lilor de lectură, laboratoarelor, atelie
relor. cabinetelor de studiu ș.a.

(Agerpres)

Vremea a fost răcoroasă cu cerul tem
porar noros. A plouat slab. Tempera
tura maximă a fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 26, 
27 și 28 mai. în țară : Vremea se men
ține răcoroasă mai ales în prima parte 
a intervalului. Cerul va fl temporar 
noros. Vor cădea ploi locale însoțite de 
descărcări electrice mai frecvente în 
zonele deluroase și de munte. La alti
tudinea de peste 1 800 metri va mai 
ninge. Vîntul va sufla slab pină la po
trivit predominînd din nord-est. Tem
peraturile maxime ziua vor fi cuprinse 
între 14 și 24 de grade, Iar cele mi
nime. noaptea între 3 și 10 grade. Izolat 
mal coborîte în estul Transilvaniei. In 
zonele deluroase din nordul țării, izolat, 
condițiile devin favorabile producerii 
brumei. în București : Vreme răcoroasă, 
cu cerul temporar noros. Averse de 
ploaie. Vînt slab plnă la potrivit. Tem
peratura în scădere la începutul inter
valului, apoi staționară.

ganizează zilnic — pe secții, sectoare 
și ateliere — campionate de fotbal si 
handbal. întreceri de cros, atletism, 
tenis de masă și de cîmp. La sate, 68 
echipe de fotbal sînt antrenate în 
etapele interqpmunale si zonale pen
tru promovarea în faza iudeteană ce 
va avea loc în toamnă. în toate șco
lile generale din județ au fost înche
iate întrecerile de atletism la aler
gări. aruncări sj sărituri, urmînd ca 
duminica viitoare să se desfășoare la 
Cîmpulung faza județeană. (Gh. 
Cîrstea).

lor de gimnastică la locurile de 
muncă, la care au participat 14 în
treprinderi și instituții brăilene (in 
frunte s-au clasat angaiatii de la 
Șantierul naval. Fabrica de bere și 
amidon si reprezentantele întreprin
derii de confecții) si un concurs in- 
tcrjudețean de gimnastică ritmică. 
Aceste activități, precum si altele ne 
justifică afirmația că la Brăila „Da
ciada" este bine organizată si — ceea 
ce e deosebit de Important — are 
asigurată o puternică bază de masă. 
(Mircea Bunea).

Spadasinii români pe primul ioc
Echipa de spadă a României a ob

tinut un succes remarcabil în con
cursul international desfășurat la 
Chilly-Mazarin (în apropiere de 
Paris), clasindu-se pe locul întîi. fără 
nici o înfrineere. Înaintea selectiona-

n c î t e va
O Federația poloneză de box a a- 

nuntat că la campionatele europene 
de la Halle (R.D. Germană) va pre
zenta o echipă alcătuită din 11 pu
giliști. La categoria grea a fost se
lecționat Antoni Kuskowski. care-i 
înlocuiește pe campionul european 
A. Biegalski. Iată numele celorlalți 
selecționați (în ordinea categoriilor) : 
Henryk Srednicki. Leszek Blazynski, 
Miroslaw Wawrzyniak. Roman God- 
fryd, Ryszard Tomczyk, Bogdan Gaj- 
da. Boleslaw Nowik, Jerzy Rybicki, 
Czeslaw Niemkiewicz, Pawel Skrzecz.

Poporul argentinean 
sărbătorește astăzi 
Ziua Independenței. 
Inscriindu-se in valul 
general al mișcării de 
eliberare de sub domi
nația colonială ce cu- 
orinsese continentul 
latino-american la în
ceputul secolului tre
cut. in 1810 la Buenos 
Aires s-a format gu
vernul provizoriu al 
provinciei Rio de La 
Plata. Sase ani mai 
tîrziu. Congresul de la 
Tucumăn declara in
dependente ..Provincii
le Unite din La Plata", 
iar în 1826 noul stat 
independent îsi lua 
numele de Republica 
Federală Argentina.

Cunoscută ca unul 
dintre marii producă
tori mondiali de cere
ale. carne si lînă. Ar
gentina — cel de-al 
doilea stat ca întinde
re din America Lati
nă — a întreprins. în 
ultima vreme, eforturi 
însemnate pentru va
lorificarea avuțiilor 
sale naționale — 
proces ce vizează de
pășirea specificului a- 
grar și crearea unor 
structuri industriale 
moderne, a unei eco
nomii echilibrate.

Una dintre prioritățile 
fundamentale, stabilite 
în cadrul acestui pro
ces. este creșterea po
tențialului energetic al 
tării. Complexul hi
droenergetic ..El Cho- 
cdn-Cerros Colorados", 
cu o capacitate insta
lată de 1 650 000 kW, 
si prima centrală ato- 
moelectrică de la Atu- 
cha constituie pași im
portanți în realizarea 
obiectivelor acestui 
program aflat în pli
nă desfășurare. în pre
zent. sînt în curs de 
execuție lucrările com
plexului hidroenerge
tic Fautalefu din pro
vincia Chubut. La 
aceasta se adaugă preo
cupările din domeniul 
folosirii pașnice a e- 
nergiei nucleare.

Eforturile poporului 
argentinean pentru va
lorificarea bogățiilor 
naturale, în folosul 
bunăstării sale, pen
tru dezvoltarea econo
mică și socială inde
pendentă sînt urmă
rite cu profundă sim
patie în țara noastră.

între România și 
Argentina există tra
diționale legături de 
prietenie si colabora
re. în evoluția rela

LA POIANA NEGRI

de îmbuteliere a
La Poiana Negri din Bazinul 

Domelor a intrat în producție 
secția de îmbuteliere a apelor 
minerale. Noua unitate a indus
triei locale sucevene este dotată 
cu mașini si instalații de înalt 
randament, avînd o capacitate 
anuală de 25 milioane litri. Aici, 
automatizarea si mecanizarea fac 
ca cele două linii de producție 
să fie servite de un număr 
mic de lucrători. în condițiile 
celor mai exigente norme igie- 
nico-sanitare si de calitate. Apa 
minerală este adusă de la locul 
de captare prin conducte spe- • 
ciale pină la statia de filtrare- 
deferizare. de unde este dirijată 
prin circuit ermetic la impreg
nare cu acid, pentru ba apoi să 
ajungă la mașina de îmbute- 
liere-capsulare. O deosebită 
atenție se acordă calității ape. 
potabile folosite la executarea 
operației de spălare a sticlelor 
si controlului cu mijloace optic»

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA DIN 24 MAI 1977
FAZA I Extragerea I : 77 17 76 36 84 10 89 55 1 20 38 44.

Extragerea a Il-a : 49 22 27 31 74 53 5 62 78 68 67 30. 
FAZA a I I-a Extragerea a III-a : 49 88 47 90 30 2.

Extragerea a IV-a : 23 67 65 45 62 44.
Extragerea a V-a : 89 14 59 39 76 54.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 869 357 lei.

VOLEI • O nouă victorie a echipei României 
la balcaniadă

Echipa masculină de volei a Româ
niei a obtinut cea de-a patra victorie 
consecutivă la campionatul balcanic, 
care se desfășoară la Adana (Turcia).

în penultima zi a competiției, vo
leibaliștii români au intîlnit repre
zentativa Turciei. în fața căreia au 
cîstigat cu scorul de 3—0 (15—3. 15—8, 
15—3). Celelalte două partide s-au 
încheiat cu următoarele rezultate :

BOX: Programul campionatelor europene
între 28 mai și 5 iunie se va des

fășura în orașul Halle (R.D. Ger
mană) cea de-a XXII-a ediție a 
campionatelor europene de box. La 
această ediție sînt înscriși peste 170 
de pugiliști din 25 de țări, care de-a 
lungul a 13 reuniuni vor lupta pentru 
cucerirea celor 11 centuri continen
tale. Echipa României, in formația 
completă anunțată, va pleca joi di
mineață cu avionul la Berlin, de 
unde își va continua călătoria cu un 
autocar pînă la Halle.

Simbătă. in cursul dimineții, vor 
avea loc vizita medicală a partici- 
panfilor și tragerea la sorți pentru 
stabilirea intilnirilor la cele 11 catego
rii. Seara, la ora 20 (ora Bucureștiu- 
lui). în sala „Teatrului Păcii" din 
localitate se va desfășura festivitatea 
oficială de deschidere a competiției. 
Duminică, de la ora 16.00 (ora Bucu- 

telor Franței. Italiei și Ungariei. 
Scrimerii români au întrecut cu 9—6 
echipa Ungariei, cu 10—6 pe cea a 
Italiei si au cîstigat la tusaverai (8—8 
— 59 tuse primite fată de 69) intil- 
nirea cu reprezentativa Franței.

rînd ur i
• Rezultate din primul tur al 

Camnionatelor Internationale de te
nis ale Franței — proba de simplu 
bărbați : Ilie Năstase (România) — 
Alvarez (Argentina) 7—6. 6—3, 6—2 : 
Taroczy (Ungaria) — Spear (Iugosla
via) 6—2. 6—4. 6—2 ; Bedel (Fran
ța) - Machette (S.U.A.) 6—2. 6—1, 
6—2 ; Kodes (Cehoslovacia) — Kuki 
(Japonia) 6—1. 6—3. 6—1 ; Solomon 
(S.U.A.) — Feaver (Anglia) 6—3, 
6—4, 3-6, 6—2. 

țiilor dintre țările 
noastre, un moment 
de referință îl consti
tuie vizita efectuată în 
Argentina de către 
președintele Nicolae 
Ceaușescu. Documen
tele semnate cu acest 
prilej — Tratatul de 
prietenie și colaborare 
între România și Ar
gentina și Acordul ge
neral de cooperare e- 
conomică și tehnică — 
au deschis noi și am
ple perspective de 
dezvoltare relațiilor ro- 
mâno-argentinene pe 
multiple planuri. A- 
ceste perspective sînt 
tot mai mari, pe mă
sura dezvoltării eco
nomiilor naționale ale 
celor două țări în bună 
măsură complementare. 
Fructificarea posibili
tăților crescînde de 
cooperare dintre ele. 
conlucrarea, alături de 
celelalte state în curs 
de dezvoltare, pentru 
edificarea unei noi or
dini economice si poli
tice mondiale, răspund 
intereselor ambelor țări 
și popoare, cauzei pă
cii și colaborării inter
naționale.

V. PĂUNESCU

O nouă unitate 
apelor minerale

a gradului de curățare a fiecă
rei butelii de un litru. în asa fel 
încît este exclusă orice posibili
tate de pătrundere a unor impu
rități în apa minerală îmbu
teliată.

Noul izvor de sănătate de la 
Poiana Negri — expresie a pre
ocupărilor organelor locale de 
partid și de stat, a specialiștilor 
pentru descoperirea si valorifi
carea cu eficientă sporită a unor 
noi si însemnate resurse locale — 
îsi va dubla capacitatea pînă la 
finele actualului cincinal. Tot
odată. prin grija I.J.I.L.-Sucea- 
va. si în celelalte unităti de îm
buteliere purtînd marca Dorna. 
Poiana Cosnei. Poiana Vinului 
și Saru Dornei au fost initiate 
ample acțiuni de modernizare, 
de sporire a debitelor izvoarelor, 
pentru ca apele minerale din 
Tara de Sus să satisfacă cît mai 
deplin cerințele si pretențiile 
consumatorilor. (Gh. Parascan).

Iugoslavia — Grecia 3—0 (15—2, 15—3, 
15—2) ; Bulgaria — Albania 3—0 
(15—9. 16—14, 15—9).

în clasament continuă să conducă, 
neînvinsă, echipa României — 8 
puncte, urmată de formațiile Bulga
riei. Iugoslaviei — cite 7 puncte, 
Turciei. Albaniei — cite 5 puncte și 
Greciei — 4 puncte.

reștiului). pe ringul arenei locale, în 
tribunele căreia pot lua loc peste 
4 000 de spectatori, se va disputa pri
ma gală a campionatelor. > Cea de-a 
doua reuniune va avea loc seara, la 
ora 20,00. Apoi. în fiecare zi sînt 
programate cite două gale. La 3 iu
nie. în decurs de două gale (orele 
16.00 și 20.30), se vor disputa semi
finalele. La 4 iunie este zi de odihnă, 
urmînd ca finalele să se desfășoare 
duminică 5 iunie, de la ora 16,00.

FOTBAL:
Azi, în divizia A, 

opt meciuri ale etapei 
a XXVII-a

Etapa a XXVII-a a campionatului 
diviziei A programează astăzi în Ca
pitală două întilniri. care se vor dis
puta pe stadioane diferite cu înce
pere de ia ora 17.00. Pe stadionul 
Dinamo. echipa Dinamo va în- 
tilni pe A.S.A., iar pe Stadionul 
Republicii. Rapid va juca in com
pania echipei Politehnica Timișoara. 
Iată jocurile din tară : Universitatea 
Craiova — S. C. Bacău : F. C. Bi
hor — Steaua : F. C. Constanța — 
Politehnica Iași ; Jiul — Sportul stu
dențesc ; F.C.M. Reșița — U.T.A. ; 
F.C.M. Galați — Corvinul. Meciul 
Progresul — F. C. Argeș va avea loc 
joi, de la ora 17,00. pe Stadionul Re
publicii din Capitală.

★
La Roma se va juca astăzi finala 

„Cupei campionilor europeni". între 
echipa vest-germană Borussia Moen
chengladbach și echipa engleză F. C. 
Liverpool. Partida va fi condusă de 
arbitrul francez Robert Wurts. Tele
viziunea română va transmite me
ciul incepind de la ora 21,45.

Poporul român participă din toată 
inima la evenimentul pe care-1 sărbă
toresc astăzi comuniștii, popoare
le Iugoslaviei socialiste, vecine și 
prietene : împlinirea de către to
varășul Iosip Broz Tito, președin
tele Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia, președintele Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a 85 de ani 
de viată și 40 de ani de cînd se află 
în fruntea partidului comuniștilor 
iugoslavi. Comuniștii, oamenii mun
cii din patria noastră îi prețuiesc și 
îl stimează profund pe tovarășul 
Iosip Broz Tito ca pe un conducător 
încercat al clasei muncitoare și al 
popoarelor Iugoslaviei, un mare 
prieten al poporului român, mili
tant de seamă al mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, perso
nalitate proeminentă a vieții politi
ce contemporane.

Sentimentelor calde și de înaltă 
considerație ale întregului nostru po-
por le dă glas mesajul 
de felicitări adresat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
tovarășului Iosip Broz Tito. 
cu prilejul acestei duble 
aniversări — mesaj pe ca
re-1 publicăm in pagina 
întîi a ziarului. Aceleași 
sentimente și-au găsit o 
vie expresie si prin confe
rirea. în urmă cu 5 ani. la 
împlinirea de către tova
rășul Tito a vîrstei de 80 
de ani, a celor mai înalte 
distincții românești : titlul 
de „Erou al Republicii So
cialiste România" si ordinul 
„Victoria socialismului".

Născut la 25 mai 1892 in 
localitatea Kumrovet (re
giunea croată Zagorie). in
tr-o familie de țărani să
raci. Iosip Broz a intrat de 
la 18 ani în mișcarea revo
luționară. în 1914. cînd în
cepea prima conflagrație 
mondială, a fost arestat 
pentru propagandă an
tirăzboinică și. ulterior, 
trimis pe frontul rus, 
unde în 1915 a fost luat 
prizonier. în timpul capti
vității. sfidîrrd prigoana ța
ristă. a stabilit legături cu 
revoluționarii ruși, partici- 
pînd apoi la lupta pentru 
victoria Revoluției din Oc
tombrie si apărarea ei îm
potriva forțelor contrare
voluționare.

Reîntors în patrie in 1920, 
tovarășul Iosip Broz de
vine membru al Partidului 
Comunist din Iugoslavia.
Prigoana, arestările, temnițele nu 
fac decît să-1 călească tot mai mult ; 
ca o recunoaștere a meritelor dove
dite in intensa activitate de partid, 
este- ales» membra al Comitetului- 
Central si. ulterior, membru al Bi
roului Politic al Comitetului Central.

Dîrzenia revoluționară, calitățile 
de conducător, capacitatea politico- 
organizatorică determină alegerea 
tovarășului Tito, în 1937, în înalta 
funcție de secretai’ general al Parti
dului Comunist din Iugoslavia. De 
atunci, în cele patru decenii care au 
trecut, el s-a aflat neîntrerupt la 
conducerea partidului comuniștilor 
iugoslavi, în anul 1974, la Congresul 
al X-lea, fiind ales președinte al 
U.C.I. pe timp nelimitat.

Avind în frunte pe tovarășul Tito, 
partidul comuniștilor iugoslavi și-a 
întărit rindurile și și-a consolidat 
unitatea, a devenit o puternică forță 
mobilizatoare a maselor muncitoare, 
în anii celui de-al doilea război 
mondial, odată cu invadarea și ocu
parea Iugoslaviei de către trupele 
fasciste ale Germaniei și Italiei, 
P.C.I. a ridicat cu hotărire si neînfri
care steagul luptei împotriva cotropi
torilor. pentru libertatea și indepen
denta patriei. Epopeea războiului de 
eliberare națională. în care comuniș
tii. patriotii iugoslavi, formînd în în
treaga tară detașamente de partizani, 
au înscris pagini de eroism legen
dar. este indisolubil legată de nu
mele si activitatea tovarășului Tito. 
Avind drept comandant suprem pe 
tovarășul Tito, căruia din 1943 i s-a 
conferit titlul de mareșal al Iugo
slaviei. armata de eliberare națională 
a dat grele lovituri ocupantilor hitle- 
riști și acoliților acestora, cîștigîndu-și 
admirația unanimă a popoarelor.

în anii războiului de eliberare, in
tre partidul comuniștilor și cele mai 
largi mase populare din Iugoslavia 
s-au dezvoltat adinei și trainice legă
turi : popoarele iugoslave, unindu-se 
tot mai strîns in iurul partidului co
muniștilor. l-au urmat cu hotărire 
pe calea prefacerilor revoluționare, 
punîndu-se astfel temelii trainice 
unei Iugoslavii noi. independente, 
socialiste.

în perioada de după război. I. B. 
Tito. învestit cu cele mai înalte func
ții de partid și de stat, a desfășurat o
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al Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via s-a întrunit, marți. în ședință 
festivă pentru a cinsti două jubilee : 
împlinirea de către președintele Iosip 
Broz Tito a 85 de ani de viată și 
a Datru decenii de cînd se află în 
fruntea Dartidului comuniștilor iugo
slavi.

Au luat parte membrii Consiliului 
Federației, membrii Comitetului pen
tru organizarea festivităților consa
crate acestor jubilee, membrii Comi
siei pentru problemele statutare a 
U.C.I.. ai Comisiei de Control a U.C.I. 
și reprezentanți ai organelor si or
ganizațiilor politice si obștești fede
rale.

Deschizind ședința. Stane Dolant a 
relevat activitatea tovarășului Tito, 
conducător al revoluției socialiste 
iugoslave, al Uniunii Comuniștilor si 
al clasei muncitoare, personalitate de 
al cărei nume este legată una dintre 
cele mai glorioase epoci din istoria 
luptei popoarelor și naționalităților 
din Iugoslavia, internaționalist și mi

vastă activitate pentru consolidarea 
puterii populare. Sînt cunoscute îm
prejurările in care popoarele Iugo
slaviei au fost nevoite să facă față 
din nou unor grele încercări, pe care 
le-au depășit însă cu bărbăție, unin- 
du-se si mai strîns în jurul partidu
lui comuniștilor, al tovarășului Tito, 
demonstrîndu-și ferm voința de a nu 
se lăsa îngenuncheate, de a-și 
apăra independența, deplina su
veranitate națională, dreptul imuabil 
de a-și decide de sine stătător pro
priile destine, fără nici un amestec 
din afară.

înfăptuind o politică de apli
care creatoare a principiilor gene
rale ale socialismului la condițiile 
concrete si particularitățile specifice 
ale tării. U.C.I. a condus oamenii 
muncii la obținerea unor succese re
marcabile în dezvoltarea economiei și 
culturii. în ridicarea nivelului de 
trai, in perfectionarea formelor auto-

conducerii sociale si lărgirea ca
drului de participare a maselor la 
conducerea treburilor obștești. în toa
te sectoarele construcției socialiste. 
Deosebit de'fertilă...s-a dovedit pe
rioada de la Congresul al X-lea. în 
care U.C.I, și-a consolidat unitatea 
ideologică și de acțiune, a obținut 
succese în întărirea rolului con
ducător al clasei muncitoare, al 
partidului în toate domeniile vieții 
politice, economice și sociale. în con
solidarea unității și coeziunii frățești 
a popoarelor și naționalităților Iugo
slaviei — în această privință o mare 
însemnătate avind adoptarea noii 
Constituții, a legii muncii asociate, a 
altor măsuri îndreptate spre adinci- 
rea democrației socialiste.

Eminent om de stat, președintele 
Tito se bucură de o deosebită stimă 
și considerație pe plan internațional 
pentru contribuția de seamă adusă de 
Iugoslavia socialistă la promovarea 
unor noi relații internaționale, la 
cauza libertății și independenței po
poarelor. a socialismului, păcii și pro
gresului în lume. O preocupare con
stantă manifestă Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia pentru dezvolta
rea relațiilor cu toate țările socia
liste. a solidarității și unității de luptă 
cu noile state independente, cu toate 
forțele democratice și progresiste — 
în concordantă cu cerințele întăririi 
frontului mondial antiimperialist.

Președintele Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia a avut și are 
un rol important în crearea și pro* 1 
cesul de dezvoltare a mișcării țărilor 
nealiniate, care se afirmă tot mai 
mult ca o importantă forță pro
gresistă, revoluționară, antiimperia- 
listă a contemporaneității.

Ieri in țară : Vremea a continuat să 
se răcească. Cerul a fost variabil în 
sud-vest și mai mult acoperit în rest. 
Au căzut ploi mai ales averse însoțite 
de descărcări electrice în centrul și su
dul Moldovei, în cea mai mare parte 
a Transilvaniei șl Munteniei și cu ca
racter local în Dobrogea, nord-vestul 
Olteniei și sud-estul Crlșanei. La mun
te, izolat, a nins. La Păltinlș-Sibiu s-a 
semnalat grindină. Vîntul a suflat po
trivit. cu intensificări in nordul Moldo
vei și în Banat din sectorul nordic. Pe 
alocuri, la munte, ceată persistentă. 
Temperatura aerului, la ora 14. era cu
prinsă între 10 grade la Ocna Șugatag, 
Tîrgu Neamț, Bacău, Miercurea Ciuc și 
Cîmpina și 22 de grade in sudul extrem 
al Olteniei șl Munteniei. In București :

I județul Argeș, „Daciada" antre- 
n ză. în timpul lor liber, zeci de mii 
de tineri din școli. întreprinderi și 
de la' sate. De un larg interes s-a 
bucurat, recent. Festivalul celor 44 
ansambluri de gimnastică de învio
rare și ritmică ale școlilor generale 
și profesionale, desfășurat în Sala 
sporturilor din Pitești. Asociațiile 
sportive din întreprinderile de auto
turisme si de stofă ..Argeseana" din 
Pitești. întreprinderea mecanică 
„Muscel" din Cîmpulung si întreprin
derea forestieră Curtea de Argeș or-

Ampla manifestare sportivă ..Da
ciada" se bucură si în județul Brăila 
de o masivă si entuziastă participare. 
Zeci de mii de tineri antrenați în 
competiții — iată motivul pentru 
care la frumoasa și bogata zestre ini
țială de baze sportive a municipiului 
de la kilometrul 171 al Dunării 6-au 
adăugat în acest an un complex de 
terenuri de handbal, volei, baschet si 
tenis pentru angaiatii Șantierului na
val și ai I.S.C.M., o nouă bază pen
tru cei de la C.C.H.F.A. si I.U.G. 
Progresul, precum șl complexul de 
terenuri de tenis de cîmp cu zgură si 
bitum al I.J.C.M. De remarcat că 
toate acestea au fost amenaiate prin 
muncă patriotică. Vor urma o nouă 
bază sportivă pentru pionieri si șco
lari „Pescăruș", un nou complex de 
terenuri de tenis, iar în august va fi 
dată în folosință Sala sporturilor, ale 
cărei tribune vor butea primi 2 000 
de persoane.

Bineînțeles că astfel de condiții 
implică și activități pe măsură. Din 
multitudinea lor s-a desprins Crosul 
tineretului (cu etape de masă, mu
nicipală si județeană), care a reunit 
aproape 60 000 de participanti. De 
altfel, la faza națională a acestui 
cros, Brăila s-a clasat pe locul II în 
ierarhia județelor tării, iar reprezen
tantele sale. Sica Bunea și Olga Foca 
(categoria 15—16 ani), au ocupat locu
rile 1 și. respectiv. 2. Au apărut si 
inițiative interesante, unele, pare-se, 
in premieră națională. Spre exemplu, 
a-a organizat Festivalul ansambluri-

Este știut că tovarășul Tito s-a ri
dicat cu hotărire împotriva vechilor 
practici, aducînd o contribuție de sea
mă la promovarea în relațiile din 
mișcarea comunistă a principiilor 
marxismului și solidarității in
ternaționale, principiilor autonomiei, 
deplinei egalități în drepturi, ne
amestecului în treburile interne, 
strictei respectări a dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili propria politică.

Sărbătorirea tovarășului Tito oferă 
prilejul de a releva cu deosebită sa
tisfacție legăturile strinse, frățești 
— cu izvorul în vechile și trainicele tra

litant de frunte al mișcării muncito
rești internaționale, eminent om de 
stat, activist neobosit pentru cauza 
păcii, prieteniei și apropierii între 
popoare.

în continuare a luat cuvintul Vla
dimir Bakarici, membru al Prezidiu
lui C.C. al U.C.I.. care a evocat mo
mente semnificative ale operei pre
ședintelui Tito si ale activității sale 
revoluționare.

Kiro Gligorov. președintele Adună
rii R.S.F. Iugoslavia, a înminat pre
ședintelui Iosip Broz Tito ordinul 
„EROU NAȚIONAL" ce i-a fost 
conferit, pentru a treia oară, cu pri
lejul celor două jubilee. Gligorov a 
relevat că. decernînd acest înalt ordin, 
forul suprem al tării a dat glas do
rinței exprimate de muncitori, țărani, 
intelectuali, tineri, militari, de toti ce
tățenii tării ca. prin aceasta, să se 
marcheze importanta deosebită a 
operei revoluționare a președintelui 
Tito.

în încheierea ședinței festive, a 
luat cuvintul președintele IOSIP 
BROZ TITO, care a subliniat că atri

diții de luptă comună și ridicate pe 
o treaptă nouă in anii socialismului 
— dintre popoarele noastre, dintre 
Partidul Comunist Român și Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia, dintre 
România și Iugoslavia — adevărat 
model de raporturi de colaborare 
fructuoasă, bazată pe deplină egali
tate și respect reciproc.

Evocind rolul tovarășului Tito in 
dezvoltarea acestor relații, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU subliniază : 
„Activitatea tovarășului Tito a început 
in Partidul Comunist din Iugoslavia, 
iar întreaga sa viată a inchinat-o 
clasei muncitoare și popoarelor iu
goslave. comunismului. Dar. servind 
interesele popoarelor iugoslave si co
munismului in Iugoslavia, ei a con
tribuit mult la așezarea pe baze noi 
a relațiilor dintre poporul român si 
popoarele iugoslave. Noi. românii, il 
știm ca pe un luptător dirz. hotărit, 
pentru sorialism. pentru comunism

și. in același timp, pentru 
relații de deplină egalitate 
între partide si popoare", 

în același sens, relevînd 
că „relațiile dintre Româ
nia si Iugoslavia pot servi 
drept exemplu de colabo
rare intre țări", tovarășul 
IOSIP BROZ TITO arată că 
se cuvin menționate „meri
tele personale ale tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu pen
tru astfel de relații si pen
tru contribuția mare adusă 
nu numai la construcția so
cialistă a României, ci și 
la afirmarea relațiilor egale 
in drepturi intre state, la 
înțelegerea mai bună intre 
popoare si la întărirea 
păcii".

Un rol esențial, funda
mental. în dezvoltarea am
plă a relațiilor de priete
nie. în adincirea colaboră
rii pe toate planurile — 
politic, economic, tehnico- 
științific, cultural — dintre 
România și Iugoslavia au 
avut contactele personale, 
întilnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu si Iosip 
Broz Tito. Desfășurindu-se 
în spiritul prieteniei, res
pectului si înțelegerii re
ciproce. aceste întilniri au 
marcat jaloane de impor
tantă determinantă pentru 
continua extindere a co
laborării frățești multilate
rale româno-iugoslat'e.

Pe această linie tradițio
nală 6-a înscris ca un 
moment deosebit de în

semnat vizita din septembrie 1976 
a tovarășului Nicolae Ceausescu 
în Iugoslavia, printre ale cărei re
zultate fructuoase se numără sem
narea de către cet dot președinți a 
„Declarației comune" — adevărată 
Cartă a prieteniei și colaborării româ- 
no-iugoslave — precum și Acordul, 
în legătură cu folosirea în conti
nuare a potențialului hidroenergetic 
al Dunării, în baza căruia centralei 
de la Porțile de Fier i se va adăuga 
o nouă și grandioasă sursă de lumină 
și energie.

în același timp, România și Iu
goslavia conlucrează activ pe plan 
international, depunînd în acest sens 
eforturi ca apropiata reuniune de la 
Belgrad să contribuie substanțial Ia 
traducerea în viață a prevederilor 
Actului final de la Helsinki, la pro
gresul destinderii, înțelegerii și cola
borării în Europa ; acționează pentru 
democratizarea relațiilor interna
ționale si instaurarea ■ unei noi 
ordini economice și politice interna
ționale, pentru soluționarea proble
melor dezarmării și creșterea rolului
O. N.U.

Congresul al XI-lea al P.C.R. a pro
clamat hotărîrea partidului și statului 
nostru de a face totul pentru ca 
prietenia și solidaritatea frățească a
P. C.R. și U.C.I., a popoarelor Româ
niei și Iugoslaviei să devină mereu 
mai strinse, mai puternice — preocu
parea statornică în acest sens înscriin- 
du-se ferm în orientările Programului 
P.C.R. privind dezvoltarea continuă, 
în ansamblul activității internaționa
le a României, a raporturilor de prie
tenie și colaborare cu toate țările so
cialiste, în interesul cauzei socialis
mului și păcii.

Comuniștii români, întregul nos
tru popor adresează în această 
zi tovarășului Iosip Broz Tito cor
diale felicitări. împreună cu cele 
mai bune urări de sănătate, viață 
îndelungată și succese în întreaga sa 
activitate, transmițînd, totodată, po
poarelor Iugoslaviei un salut frățesc 
și urarea din inimă — de a obține 
noi și mari realizări în propășirea 
și înflorirea continuă a Iugoslaviei 
socialiste, vecine și prietene.

buirea înaltei distincții reprezintă 
„un gest de recunoștință fată de 
lupta noastră eroică de eliberare na
țională si revoluția noastră, recunoș
tință față de partidul nostru care a 
pornit si a condus această luptă". 
„Este o expresie a recunoștinței — a 
spus președintele Tito — fată de toți 
revoluționarii, stiuti și nestiuti. față 
de luptătorii care în perioada de di
nainte de război, in războiul de eli
berare națională si în cursul con
strucției socialiste postbelice si-au 
dat viata, față de toti cei care astăzi 
muncesc neobosit pțntru construirea 
țării noastre socialiste". „Tot ceea co 
trăiesc in aceste zile — a snus vorbi
torul — mă face foarte fericit. încre
derea in mine mă obligă să fac tot 
ce pot pentru fericirea popoarelor si 
naționalităților noastre. Mă voi stră
dui. in cea mai mare măsură posibi
lă, să justific si în viitor această în
credere".

în încheiere, președintele Tito • 
mulțumit tuturor oamenilor muncit 
și cetățenilor Iugoslaviei pentru ma
nifestările călduroase din aceste zilt 
la adresa sa.

minist.ru
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Bun venit în țara noastră 
primului ministru al Republicii Italiene, 

Giulio Andreotti!

Biroul Politic al C. C. al P. M. U. P
a aprobat rezultatele convorbirilor

la nivel înalt româno-polone

ZIUA NAȚIONALĂ A IORDANIEI ♦

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

AMMAN
Cu ocazia Zilei naționale a Iordaniei. îmi este deosebit de plăcut ca, 
numele poporului român și al meu personal, să vă adresez călduroase

Astăzi sosește la București președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Italiene, Giulio Andreotti, la invitația președintelui Repu
blicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și a primului ministru 
al guvernului român, Manea Mănescu.

Giulio Andreotti s-a născut la 14 
Ianuarie 1919 la Roma. Încă de tî- 
năr. el se manifestă activ pe tărî- 
mul vieții social-politice italiene. Ast
fel, din 1911 pină in 1943 este di
rector al săptăminalului „Azione 
Fucina". organ al studenților cato
lici. și colaborează la ziarul .,11 Po- 
polo“ — organ al Partidului Demo- 
crat-Creștin, la a cărui activitate 
participă chiar in anii ilegalității. Ab
solvă cursurile Facultății. de Drept 
din Roma și. în 1942, este numit pre
ședintele Federației Studenților Ca
tolici Italieni. In anul 1944, la Con
gresul de la Napoli al Partidului De- 
mocrat-Creștin. este ales membru al 
Consiliului Național, fiind reconfir
mat în această funcție la următoare
le congrese ale partidului. Activita
tea sa de om politic il situează prin
tre liderii P.D.C. care se afirmă tot 
mai mult în anii de după elibe
rare.

In 1946. Giulio Andreotti este ales 
deputat în Adunarea Constituantă și 
secretar al Grupului parlamentar 
democrat-creștin. fiind apoi reales 
deputat în toate legislaturile succe
sive. Om politic dinamic. Giulio An
dreotti deține diverse portofolii gu
vernamentale : mai întii — subsecre
tar de stat la Președinție și secretar 
al Consiliului de Miniștri în perioa
da 1948—1954; ministru al. afacerilor 
interne — 1954 ; ministru al finan
țelor (1955—1958) ; al Trezoreriei 
(1958—1959) ; ministru al apărării 
— în perioada 1959—1966 ; al in
dustriei și comerțului — în 19S8. 
Apoi. în 1974 este din nou ministru 
al apărării, iar în perioada 1974—1976 
ministru al bugetului. In cursul celei 
de-a V-a legislaturi deține funcția 
de președinte al Grupului democrat- 
creștin din Camera Deputatilor.

In mai multe rînduri. Giulio An

dreotti formează diverse guverne. în 
1972 conducind succesiv două cabi
nete, pină in iulie 1973. După alege
rile legislative din iunie 1976, însăr
cinat de președintele Giovanni Leone 
cu formarea noului guvern. Giulio 
Andreotti constituie actualul cabinet 
monocolor democrat-creștin.

Vizita președintelui Consiliului de 
Miniștri al Italiei in tara noastră are 
loc sub auspiciile favorabile ale unei 
evoluții pozitive a relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România si 
Italia.

Un moment de deosebită semnifica
ție in dezvoltarea pe multiple planuri

a acestor relații l-au constituit vizita 
oficială întreprinsă în luna mai 1973, 
în Italia, de președintele Republicii 
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu. convorbirile avute 
cu președintele Republicii Italiene. 
Giovanni Leone, și cu președintele 
Consiliului de Miniștri, Giulio An
dreotti. Declarația solemnă comună 
și celelalte documente semnate cu 
prilejul acestei vizite au dat un pu
ternic impuls dezvoltării raporturilor 
româno-italiene. diversificării coope
rării în diferite domenii, conferind 
perspectiva unei ample dezvoltări in 
viitor.

Ulterior, cu prilejul unor vizite în
treprinse în tara noastră de perso
nalități politice italiene care au fost 
primite de președintele. Nicolae 
Ceaușescu. s-a dat o apreciere deo
sebită faptului că relațiile tradițio
nale româno-italiene cunosc o con
tinuă dezvoltate, mahifestîndu-se do
rința de a le extinde și aprofunda pe 
plan politic, economic, cultural, teh- 
nico-științific și în alte domenii, în 
interesul popoarelor noastre, al cau
zei păcii, securității, colaborării și în
țelegerii. Relațiile noastre cu Italia* 
s-au extins si sînt perspective bune 
pentru o lărgire nu numai a schim
burilor economice, dar și a cooperă
rii în producție reciproc avantajoase.

Exprimînd sentimente de sinceră 
prietenie fată de poporul italian și în
crederea că întilnirile și convorbirile 
la nivel inalt româno-italiene vor 
constitui încă o contribuție la dez
voltarea colaborării reciproc avanta
joase dintre cele două tari, la cauza 
înfăptuirii obiectivelor majore ale 
securității si cooperării pe continen
tul european, la cauza destinderii, 
păcii și colaborării în Europa și în 
lume, poporul român adresează înal
tului oaspete un cordial „Bun venit 
în Republica Socialistă România !“.

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Bi
roul Politic al C.C. al P.M.U.P. a 
ascultat marți o informare asupra 
desfășurării și rezultatelor vizitei ofi
ciale de prietenie în R. P. Polonă a 
delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România.

Biroul Politic — relatează agenția 
P.A.P. — a aprobat rezultatele con
vorbirilor. expuse pe larg în Decla
rația comună privind întărirea si

aprofundarea colaborării dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Unit Polonez, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Polonă.

Convorbirile și documentele sem
nate — se relevă în informare — au 
o mare însemnătate pentru consolida
rea pe mai departe a relațiilor fră
țești dintre cele două partide si țări, 
ele contribuie la dezvoltarea colabo
rării economice, servesc intereselor 
vitale ale celor două state si popoare, 
precum și consolidării unității tutu
ror țărilor socialiste.

Mesaj din partea președintelui României
înmînat cancelarului R.F.G

BONN 24 (Agerpres). — La 23 mai 
a.c., Helmut Schmidt, cancelarul fe
deral al Republicii Federale Germa
nia, a primit pe Va.șile Pungan. șe
ful grupului de consilieri ai pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, însoțit de Nicolae Doicaru, prim- 
adjunct de ministru.

A fost înmînat cancelarului federal 
un mesaj din partea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. președintele Re
publicii Socialiste România.

Helmut Schmidt a mulțumit pentru 
mesaj și a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu urări de sănătate, 
succes și fericire personală.

în cursul convorbirilor a 
un schimb de păreri asupra 
dezvoltare în continuare a 
bilaterale, pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și în alte domenii de 
interes reciproc dintre Republica 
Socialistă România și Republica Fe
derală Germania, precum si asupra 
unor probleme internaționale actuale.

Cancelarul Republicii Federale 
Germania a acceptat cu plăcere să vi
ziteze România, data urmind să fie 
stabilită ulterior de comun acord.

Discuția s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

avut loc 
căilor de 
relațiilor

Plenara C. C. al P. C. U. S

Manifestări tonsacrate aniversării 
centenarului Independenței României
în diferite țări ale lumii continuă 

manifestările dedicate centenarului 
Independenței de stat a României.

Ansamblul folcloric ..Mureșul" a 
prezentat la Teatrul Mare din Phe
nian, la încheierea turneului său în 
R.P.D. Coreeană, un spectacol de 
gală. La festivitate au fost prezenți 
Kim Dong Ghiu, membru al Comite
tului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea (P.M.C.). vicepre
ședinte al R.P.D. Coreene, long Niăng 
Săp. membru al Comitetului Politic, 
secretar al C.C. al P.M.C.. alti con
ducători de partid șl de stat, petsr»- 
ne oficiale.' oameni de cultură Si artă, 
un numeros public.

Sub auspiciile Uniunii compozitori
lor din R. P. Polonă, „Asociației F. 
Chopin" și ambasadei române la Var
șovia, în sala Palatului Ostrogski, 
a avut loc un concert de muzică con
temporană românească.

La primăria din Bruxelles, sub 
egida Colegiului municipal și a aso
ciației culturale „Belgia-România". 
s-a deschis expoziția „Centenarul 
Independenței de stat a României". 
Leon Elie Troclet. ministru de stat, 
și Franțois Lefebvre, viceprimar al 
orașului Bruxelles, au evocat princi
palele momente ale luptei poporului 
român pentru cucerirea independen
tei. formarea statului național unitar, 
precum și activitatea neobosită a 
președintelui Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. pentru 
promovarea unor noi relații între 
state, pentru instaurarea păcii și 
securității în Europa.

în orașul peruan Cajamarca au fost 
organizate, sub auspiciile Universită
ții naționale tehnice din localitate, un 
festival al filmului artistic și docu
mentar românesc și o expoziție de 
fotografii ilustrînd realizările Româ

niei socialiste în diferite domenii de 
activitate. A avut loc, de asemenea, 
o masă rotundă privind aspecte ale 
politicii interne și externe a Româ
niei.

In prezenta unui numeros public, 
ambasadorul țării noastre la Tel Aviv. 
Ion Covaci, a vorbit în orașul Karmel 
despre importanta și semnificația is
torică a cuceririi Independentei de 
stait a României. A urmat un program 
artistic susținut de o formație româ
nească și a fost prezentat filmul do
cumentar „România azi".

(Agerpres)

Semnarea unui acord 
greco-itaiian

ATENA 24 (Agerpres). — La Atena 
au luat sfirsit convorbirile oficiale 
dintre primul ministru italian. Giulio 
Andreotti, și premierul grec. Constan
tin Karamanlis. In cursul discuțiilor 
au fost abordate, informează agenția 
AN.A.. probleme privind relațiile bi
laterale. precum și o serie de aspecte 
ale actualei situații economice si po
litice internaționale.

Ministrul de externe al Italiei, 
Arnaldo Forlani, care îl însoțește pe 
primul ministru Giulio Andreotti în 
vizita întreprinsă in Grecia, a sem
nat marți, împreună cu omologul său 
grec, Dimitrios Bitsios, un acord pri
vind delimitarea platoului continental 
intre cele două țari în Marea Ionică.

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc. marți, plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice. După 
cum informează agenția T.A.S.S., 
Leonid Brejnev. secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. președintele Comi
siei constitutionale. a prezentat un 
raport cu privire Ia „Proiectul de 
Constituție a Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste".

Plenara a adoptat, în principiu, 
proiectul de Constituție și a reco
mandat Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. să-1 supună dezba
terii publice. în legătură cu aceasta, 
C.C. al P.C.U.S. a adoptat o hotărire.

Plenara a audiat informarea pre
zentată de Mihail Suslov, membru al

C.C. al 
stat al 
și par

Biroului Politic, secretar al 
P.C.U.S.. privind „Imnul de 
U.R.S.S." și a adoptat textul 
titura muzicală a imnului de stat, 
hotărind ca această problemă să fie 
.înaintată spre aprobare Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Plenara a dezbătut, de asemenea, 
unele probleme organizatorice, 
gentia T.A.S.S. 
ra l-a eliberat 
din funcția de 
Politic al C.C. 
pe Konstantin
C.C. al P.C.U.S. și l-a eliberat Pe 
Konstantin Katușev din funcția de 
secretar al C.C, al P.C.U.S.. în legă
tură cu desemnarea sa ca reprezen
tant al Uniunii Sovietice în C.A.E.R.

A- 
informează că plena - 
pe Nikolai Podgornîi 
membru al Biroului 
al P.C.U.S., l-a ales 
Rusakov, secretar al

Ieri, greva generala în Franța
O Peste 5 milioane de salariați au participat la acțiunea grevista 

© Principalele sectoare de activitate au fost paralizate

BRUXELLES

întâlniri ale delegației Frontului Unității Socialiste
BRUXELLES 24 (Agerpres). — De

legația Frontului Unității Socialiste 
din Republica Socialistă România, 
condusă de tovarășul Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. vi
cepreședinte al Consiliului Național 
al F.U.S.. care la invitația partide
lor social-creștine flamand și valon 
face o vizită în Belgia, s-a întîlnit 
marți, cu Wilfried Martens, președin
tele Partidului Social-Creș'tin Fla
mand. Georges Gramme, președinte
le Partidului Social-Creștin Valon, și 
cu alti membri ai conducerii celor 
două partide.

A fost prezent Al. Lăzăreanu, am
basadorul român la Bruxelles.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al P.C.R., 
președintele Frontului Unității So
cialiste. s-a transmis președinților 
partidelor social-creștine flamand și 
valon un mesaj de salut.

La rindul lor, în numele întregu
lui prezidiu, președinții celor două 
partide au rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceaușescu cele 
mai calde salutări, exprimind. tot
odată. satisfacția pentru discuțiile 
fructuoase pe care le-au avut la 
București cu secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Frontului Unității Socia
liste.

In cadrul convorbirii care a avut 
loc s-a evidențiat interesul comun 
pentru extinderea în continuare a re
lațiilor dintre Frontul Unității So
cialiste si partidele social-creștine 
flamand și valon din Belgia, pentru 
lărgirea și adîncirea colaborării pe 

.diverse planuri între cele două țări.
Delegația s-a întîlnit. de aseme

nea. cu Renaat Van Elslande, minis
trul afacerilor externe, și Antoine 
Humblet. ministrul educației națio
nale.

PARIS 24 (Agerpres). — Principa
lele sectoare de activitate ale Franței 
au fost paralizate marți ca urmare a 
unei greve de 24 de ore a oamenilor 
muncii, declanșată in semn de protest 
Împotriva șomajului și a politicii de 
austeritate a guvernului. Agenția 
France Presse informează că la ac
țiunea grevistă au participat peste 5 
milioane de salariați din ramura e- 
nergetică. transporturi, serviciile pu
blice și din alte sectoare. Greva a 
afectat întreaga activitate în porturi 
și a redus traficul aerian. Transpor
turile publice au fost complet între
rupte în orașele Lyon. Marsilia. Lille 
și Bordeaux : nu au circulat decit 20 
la sută din trenuri.

Sute de mii de greviști au partici
pat la demonstrații scandînd lozinci 
ca : „Puneți capăt șomajului și aus
terității", „Nu — planului Barre 1“ 
etc.

La Paris. în fruntea manifestantilor

se aflau Georges Marchais. secreta
rul general al Partidului Comunist 
Francez. Georges Seguy, secretarul 
general al CiG.T.. și Edmond Maire, 
lider al C.F.D.T.

Creșterea șomajului 
în țările Pieței comune

BRUXELLES 24 (Agerpres). — La 
Bruxelles s-a anunțat că numărul șo
merilor înregistrați în țările membre 
ale C.E.E. în luna aprilie a fost de 
5 405 000. ceea ce reprezintă 5,2 la sută 
din forța de muncă. In comparație 
cu aceeași perioadă a anului trecut, 
în unele țări membre șomajul a cres
cut sensibil : în Danemarca — cu 32.7 
la sută. în Belgia — cu 15,2 la sută, 
în Franța — cu 11.5 la sută, iar in 
Marea Britanic — cu 8,7 la sută.

Congresul Uniunii persoanelor persecutate de naziști

Împotriva reactivizării
BONN 24 (Agerpres). — In locali

tatea vest-germană Manheim s-au 
desfășurat lucrările Congresului U- 
niunii persoanelor persecutate de na
ziști — organizație constituită în 
urmă cu 30 de ani de. participanții 
la mișcarea de rezistență împotriva 
regimului nitlerist.

Desfășurat sub deviza „Unitate in 
lupta pentru democrație, libertate.

în ______ _____  _____ _ ___  ..
felicitări, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire perso
nală. de pace și progres poporului iordanian prieten.

Sint ferm convins că. actionînd împreună pentru aplicarea în viată a 
înțelegerilor convenite cu ocazia Intîlnirilor noastre, relațiile româno-iorda- 
niene vor cunoaște o puternică dezvoltare și diversificare. în interesul po
poarelor noastre, al cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului MUDAR BADRAN
Prim-ministru, ministru de externe și al apărării 

al Regatului Hașemit al Iordaniei
AMMAN

Sărbătoarea națională a Iordaniei îmi oferă prilejul plăcut de a vă 
transmite. în numele Guvernului Republicii Socialiste România și al meu 
personal, sincere urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
continuă poporului prieten iordanian.

La 31 de ani de la 
proclamarea indepen
dentei naționale. Ior
dania prezintă imagi
nea unei țâri care de
pune eforturi susținute 
în vederea dezvoltării 
sale economice si va
lorificării resurselor 

, sale naționale. Această 
preocupare își găsește 
reflectare în construi
rea unor 
obiective 
cum sînt. 
marile baraje pe rîu- 
rile Zarka și Yar- 
mouk, chemate să fer
tilizeze întinse supra
fețe de terenuri de- 
îertice. Astfel, barajul 
Talal, a cărui construc
ție se va încheia în 
luna august a.c.. va a- 
sigura irigarea a circa 
6 000 de hectare în va
lea Iordanului, iar la
cul artificial format 
în spatele său si a- 
vînd o capacitate de 
56 milioane metri cubi 
va contribui la apro
vizionarea cu ană a o- 
rasului Amman.

Concomitent cu dez
voltarea agriculturii, 
guvernul iordanian a- 
cordă o atentie deose
bită extinderii indus-

importante 
economice, 
de pildă.

al Guvernului

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru
Republicii Socialiste România

triel extractive, 
special a celei de 
fati. care reprezintă 
una dintre marile bo
gății naționale ale a- 
cestei țări. Potrivit pre
vederilor. in următorii 
trei ani Iordania va Ex
porta circa două mili
oane de tone de fosfați 
anual. Ea va utiliza în 
acest scop linia 
dintre regiunea 
bogată în f ' 
portul Akab. 
inaugurată i 
anului trecu' 
dezvoltate, de 
nea. o serie 
sectoare
cum ar fi cel petro- 
l'er. Astfel, rafinăria 
Zarka, aflată în curs 
de extindere, își va 
dubla capacitatea, la 
aceasta adueîndu-și 
contribuția si specia
liști români.

Poporul român, care 
nutrește sentimente de 
prietenie și solidari
tate fată de popoarele 
arabe, urmărește cu 
interes și simpatie e- 
torturile depuse de 
poporul iordanian pen
tru dezvoltarea econo
mică și socială a țării.

Intre Republica So-

Congresul național
CIUDAD DE MEXICO 24 (Ager

pres). — La palatul „Polyforum Si
queiros" din capitala Mexicului s-au 
deschis lucrările celui de-al XVIII- 
lea Congres national al Partidului 
Comunist Mexican. Participă peste 
300 de delegați din întreaga tară, 
precum si invitați reprezentînd par
tide frătesti din 21 de tari ale lumii. 
Partidul Comunist Român este repre
zentat de tovarășul Valter Roman, 
membru al C.C. al P.C.R.

In deschiderea lucrărilor, secretarul 
general al partidului. Arnoldo Marti
nez Verdugo, a prezentat raportul de 
activitate a P.C.M. în perioada care 
a trecut de la precedentul congres.

Dezbaterile, care vor avea loc pe

în 
fos-

ferată 
Ahsaa, 

si 
nnie

i cursul
ii. Vor fi 

aseme- 
de alte 

industriale,

al P

cialistă România si 
Iordania s-au stator
nicit relații de priete
nie si colaborare, care 
se dezvoltă neconte
nit. Momente de cia 
mai mare însemnăta
te în evoluția acestdr 
relații au marcat vizita 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Iordania 
si vizita regelui Hu
ssein în România, con
vorbirile purtate cu 
aceste prilejuri deschi- 
zind amnle perspecti
ve relațiilor bilaterale, 
și înscriindu-se. tot
odată. în dialogul rod
nic pentru statornicirea 
unei păci drepte și du
rabile în Orientul Mij
lociu. pentru făurirea 
unei noi ordini econo
mice și politice mon
diale, 
cestor 
latiile 
niene
continuu ascendent și 
o continuă diversifi
care. spre binele am
belor popoare, al păcii 
si înțelegerii Interna
tionale.

Ca urmare a a- 
convorbiri. re- 
româno-ionda- 

cunosc un curs

Nicolae N. LUPU

C. Mexican

V

parcursul acestei săptămîni. au ca 
obiect situația social-politică și eco
nomică actuală a tării, evoluția ei 
viitoare și poziția P.C.M. fată de so
luțiile preconizate de guvern pentru 
depășirea actualelor dificultăți din 
economie. Totodată, va fi stabilită 
tactica pe care urmează să o adopte 
partidul in vederea înregistrării sale 
oficiale si desfășurării în consecință 
a activității cu caracter electoral, pre
cum si sindical. Un punct special n» 
ordinea de zi a congresului se referă 
la convorbirile purtate cu partide din 
opoziție în vederea constituirii unei 
„alianțe democratice".

Voi- fi. totodată, alese noile organ* 
de conducere.

Deschiderea campaniei electorale 
în Spania

La sediul O.N.U. din New York 
S-au încheiat, zilele trecute, lucrările 
Comitetului de pregătire a sesiunii 
speciale a Adunării Generale consa
crate dezarmării care, potrivit rezolu
ției adoptate în toamna anului trecut, 
urmează să aibă loc în mai-iunie 1978. 
Timp de două săptămini. reprezen
tanții a 54 de state — între ele nu- 
mărindu-se și România — au exami
nat, potrivit mandatului încredințat 
de sesiunea precedentă a O.N.U.. as
pectele de conținut ale viitorului fo
rum al Națiunilor Unite dedicat uneia 
din problemele de importantă vitală 
ale lumii contemporane — înfăptuirea 
dezarmării.

Participanții au stabilit, prin con
sens. următorul proiect de ordine de 
zi a viitoarei sesiuni speciale : 
1. Examinarea evoluției situației in
ternaționale actuale, ținind seama de 
necesitatea stringentă a realizării 
unor progrese substanțiale in dome
niul dezarmării, de continuarea cursei 
înarmărilor și de legăturile strinse 
dintre dezarmare, pacea si securita
tea internațională și dezvoltarea eco
nomică. 2. Adoptarea unei declarații 
asupra dezarmării. 3. Adoptarea unui 
program de acțiune privind dezar
marea. 4. Examinarea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite in ce pri
vește dezarmarea și mecanismul in
ternațional de negocieri asupra de
zarmării. inclusiv problema convo
cării unei conferințe mondiale de 
dezarmare.

în același timp, participanții la 
reuniunea de la New York au con
venit asupra unei noi întruniri în 
perioada 31 august—9 septembrie. în 
vederea definitivării documentelor a- 
mintite. ce urmează a fi supuse apoi 
aprobării forului suprem al O.N.U.

Dezbaterile au avut ca premisă 
pozițiile de prjncipiu ale statelor 
membre ale O.N.U., exprimate în răs
punsurile guvernelor respective la 
scrisoarea secretarului general al Na
țiunilor Unite în legătură cu viitoarea 
sesiune. Intre materialele de bază 
pregătite de secretariatul O.N.U. 
drept cadru al dezbaterilor Comitetu
lui de pregătire se înscrie si docu
mentul „Poziția României în proble
mele dezarmării, și în primul rind 
•le dezarmării nucleare, si instau

rarea unei păci trainice în lume". A- 
titudinea consecventă a tării noastre 
în această direcție a fost reafirmată 
cu pregnantă în cursul negocierilor 
din cadrul comitetului, relevindu-se 
importanta deosebită pe care Româ
nia o acordă convocării sesiunii spe
ciale din 1978 a O.N.U. După cum 
s-a subliniat și în răspunsul guver
nului român La scrisoarea secretaru
lui general al O.N.U.. România con
sideră că această sesiune trebuie să

ideie centrală aceea că „actuala 
cursă a înarmărilor constituie un u- 
riaș obstacol în calea soluționării pro
blemelor dezvoltării, situație ce re
clamă măsuri neîntirziate ne linia 
reducerii acestor cheltuieli împovără
toare si dirijarea lor in scopuri uma
nitare. pentru lichidarea tarelor 
subdezvoltării". Un lara ecou a avut 
în aceste zile la sediul Națiunilor U- 
nite un studiu întocmit de cunoscuta 
economistă americană Ruth. Leger Si-

In pregătirea sesiunii 
speciale a 0. N. U. 

consacrată dezarmării
■----- Corespondență din New York -----
marcheze o cotitură radicală în efor
turile îndreptate spre oprirea cursei 
iraționale a înarmărilor și eliberarea 
omenirii de coșmarul războiului, spre 
realizarea unei dezarmări reale, con
crete.

Aceasta se impune cu atit mai mult 
cu cit — în pofida evidenței pe
ricolelor pe care le generează 
uriașele arsenale existente in pre
zent in lume și ' contrar voinței 
popoarelor de a trăi în pace și de
plină securitate — cursa înarmărilor 
continuă să se intensifice. Semnifi
cative în acest sens sînt datele si con
cluziile unor recente reuniuni știin
țifice înaintate Comitetului de pre
gătire a sesiunii extraordinare a 
O.N.U. Astfel, chiar în zilele premer
gătoare reuniunii comitetultai. un 
grup de cercetători și diplomati de la 
O.N.U. a luat parte Ia o dezbatere 
organizată de Fundația ..Stanley" pe 
această temă, din concluziile acestui 
seminar științific desprinzîndu-se ca

vard. ..Cheltuielile militare si sociale 
in lume in 1977" — lucrare difuzată 
delegațiilor participante la lucrările 
Comitetului pregătitor. Iată cîteva 
date elocvente prin ele însele :

• Bugetul militar mondial este echi
valent cu veniturile a 1 800 000 000 de 
oameni din 36 de țări subdezvoltate ;

• Țările industrializate cheltuiesc 
de 20 de ori mai mult pentru progra
mele lor militare decit pentru asis
tența acordată țărilor celor mai să
race.

• Cheltuielile militare efectuate in 
două zile in întreaga lume sint egale 
cu bugetul anual al O.N.U. și organis
melor sale specializate.

• Buaetul anual pentru cercetări in 
domeniul armamentelor este de șase 
ori mai mare decit bugetul pentru 
cercetări in domeniul energiei.

Date și cifre similare au fost rele
vate în numeroase intervenții în ca
drul discuțiilor din comitet. Tocmai 
pornind de la implicațiile uriașe ale

înarmărilor. în cursul dezbaterilor s-a 
impus punctul de vedere că în pre
zent. mai mult ca orieînd. este nece
sar să se depășească faza declarați
ilor de bune intenții și să se treacă 
la măsuri efective de dezarmare.

Este de remarcat că desfășurarea 
lucrărilor comitetului a constituit o 
confirmare a ideii, subliniată și în 
scrisoarea de răspuns a guvernului 
român, privind necesitatea unei bune 
pregătiri a sesiunii speciale, spre a 
i se asigura un real caracter de lucru 
si o reală eficientă. De asemenea, 
si-a găsit oglindire interesul larg 
manifestat de un mare număr de 
state, relevindu-se rolul statelor ne
aliniate. în acest sens, la ultima șe
dință a comitetului, țările nealiniate 
si în curs de dezvoltare, intre care și 
tara noastră, au prezentat un docu
ment ce rezumă pozițiile lor cu privi
re la obiectivele viitoarei sesiuni spe
ciale. Documentul cuprinde o serie de 
propuneri concrete in legătură cu de
clarația și programul de acțiune în 
domeniul dezarmării, ce urmează a fi 
adoptate, intre care : trecerea la dez
armarea generală și. în primul rînd. 
dezarmarea nucleară, sub un control 
international efectiv, interzicerea și a- 
poi eliminarea arsenalelor nucleare și 
a altor arme de distrugere in masă, 
crearea de zone de pace, denucleari- 
zate. desființarea blocurilor militare, 
a bazelor militare străine și retrage
rea trupelor de pe teritoriile altor sta
te. încetarea oricăror forme de inter
venții din afară în treburile interne 
ale altor state. De asemenea. în docu
ment este formulată cerința sporirii 
rolului O.N.U., ca cel mai larg și mai 
reprezentativ for. în soluționarea a- 
cestor probleme vitale, prin partici
parea. pe baze egale, a tuturor state
lor lumii.

Sint idei și principii susținute cu 
fermitate de tara noastră, care și-a 
exprimat și cu acest prilej hotărirea 
de a acționa. în vederea asigurării 
reușitei viitoarei sesiuni extraordina
re a O.N.U.. pentru ca aceasta să 
marcheze cu adevărat o cotitură radi
cală în direcția înfăptuirii dezarmării 
generale și totale, de care depind ne
mijlocit pacea si progresul întregii 
omeniri.

organizațiilor neonaziste
pace și dezarmare", congresul a a- 
doptat un document-program, pre
cum și o serie de rezoluții și hotărîri 
care relevă necesitatea participării 
active a organizației la lupta pentru 
pace, destindere și securitate. Una 
din rezoluții exprimă protestul ener
gic al uniunii împotriva activizării, 
în unele țări occidentale, a organi
zațiilor revanșarde și neonaziste.

Comitetul foștilor luptători anti
fasciști din Republica Socialistă 
România a adresat participanților la 
congres un mesaj.

MADRID 24 (Agerpres). — Cam
pania electorală din Spania în ve
derea alegerilor legislative de la 15 
iunie s-a deschis oficial în noaptea 
de luni spre marți, la ora zero. A- 
ceastă campanie, care va dura 21 de 
zile, va permite unui număr de 6 000 
de candidați peptru cele 557 locuri 
în Congresul deputatilor și în Senat 
să utilizeze principalele organe de 
informare, cum sint televiziunea și 
radioul, să organizeze adunări elec
torale și să folosească mijloace de a- 
gitatie vizuală. Televiziunea spaniolă 
se va limita să dea citire comunica
telor difuzate de diversele partide 
politice aflate în campanie electo
rală. Pe de altă parte, s-a anunțat 
că zece partide politice care vor pre
zenta candidați în peste 25 de cir-

cumscripții electorale vor avea drep
tul la trei intervenții de cite 10 mi
nute la televiziune. Cele zece parti
de sînt : Falangele spaniole. Partidul 
Comunist din Spania. Partidul So
cialist Popular. Alianța Populară, 
Reforma Socială Spaniolă. Alianța 
Socialist-Democratică. Partidul £ ,- 
cialist Muncitoresd Spaniol, Uniunea 
Centrului Democratic. Federația De- 
mocrat-Creștină și Federația Demo
cratică de Stingă.

Această campanie electorală este 
prima ce se desfășoară pe teritoriul 
Spaniei intr-o perioadă de peste 40 
de ani. Ea va lua sfîrșit la 14 iunie, 
la miezul nopții, (ora 22.00 G.M.T.). 
A doua zi. la 15 iunie, mai mult' 
milioane de alegători se vor preze'' 
la urne.
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Consiliul de Securitate al 

O.N.U. s-a reunit marți în vederea 
examinării plîngerii guvernului Bots- 
wanei în legătură cu recentele atacuri 
asupra teritoriului său întreprinse de 
unități ale regimului ilegal din Rho
desia. Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a chemat comunita
tea internațională să condamne acțiu
nile regimului de la Salisbury și să 
acorde sprijin moral și material 
Botswanei.

Președintele Sudanului, 
Gaafar Mohammed El Nimeiri, care 
a fost reales luna trecută în această 
funcție, a depus marți jurămîntul în 
calitate de șef al statului. Noul man
dat de șase ani al președintelui Ni
meiri intră în vigoare la data de 25 
mai.

Convorbiri norvegiano- 
poloneze. Osl° au încePut 
convorbirile oficiale între primul mi
nistru al Norvegiei. Odvar Nordli. și 
Piotr Jaroszewicz, președintele Consi
liului de Miniștri al R.P. Polone. Au 
fost luate in discuție probleme 
relațiilor economice 
sibilitătile extinderii

bilaterale și 
acestora.

ale 
po-

pentru for- 
guvarn hel
ium după-amia-

Negocierile 
marea noului 
gian s_au înc^eiat
ză. Cele patru partide invitate de 
premierul desemnat. Leo Tindemans, 
să participe la viitorul guvern (social- 
creștinii. socialiștii. Frontul franco- 
tonilor din Bruxelles si Volksunie) au 
ajuns la un acord în ceea ce privește 
programul guvernamental.

transmit
PrilllirO. Pre?edintele Statelor

Unite, Jimmy Carter, l-a primit, 
marți, pe prințul moștenitor și vice- 
prim-ministrul Arabiei Saudite. Ben 
Abdel Aziz Al Saoud. care întreprin
de o vizită oficială la Washington.

Liga Arabă 8 hotărît trimite
rea unui comitet ad-hoc în Afar și 
Issa pentru a evalua nevoile tehnice 
și financiare ale teritoriului in ve
derea acordării de ajutor, după ob
ținerea independentei de către acesta 
(la 27 mai). Comitetul, informează 

' agenția M.A.P., s-a întrunit deja 
pentru a examina asistenta pe ter
men scurt si lung ce urmează a fi 
acordată viitorului stat.

Ca urmare a secetei de°* 
sebit de grave, aproape 280 000 de 
persoane din nord-veătul Republicii 
Haiti au nevoie de asistentă alimen
tară. se arată într-un raport al O.N.U. 
Fondurile utilizate pînă în prezent, 
se precizează în raportul amintit, nu 
au acoperit necesitățile de produse 
alimentare ale populației afectate.

Noul
N.A.S.A.
my Carter, 
lui Robert 
ministrator 
locuiește in această funcție pe James 
Fletcher, care a demisionat.

administrator al
Președintele S.U.A., Jim-
a anunțat luni numirea 

Frosch în funcția de ad- 
al N.A.S.A. Frosch il în-

0 nouă întâlnire între 
delegațiile U.R.S.S. și S.U.A. 
în cadrul negocierilor privind limita
rea înarmărilor strategice ofensive a 
avut loc marți la Geneva, informează 
agenția T.A.S.S.

„COSmOS-910". In Uniunea
Sovietică a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos-910". in
formează agenția T.A.S.S. 
este destinat continuării 
spațiului cosmic.

Profituri record. Potrivit 
unor date apărute în revista „Time", 
anul 1976 a adus profituri record mo
nopolurilor americane. Astfel, profi
turile unui număr de 500 din cele 
mai mari corporații industriale din 
S.U.A. s-au ridicat la 49,4 miliarde 
dolari, cu 30,4 la sută mai mult decit 
în anul precedent. Pe primele locuri 
continuă să se situeze corporațiile 
producătoare de automobile și cele 
petroliere.

Satelitul 
explorării

în Irlanda de Nord, în 
cursul 
restati 
zorii a Armatei Republicane Irlan
deze (I.R.A.). organizație extremistă 
ilegală. Poliția a descoperit peste o 
sută de bombe incendiare într-o as
cunzătoare din regiunea Londonderry.

au fost a-săptăminii trecute 
nouă membri ai aripii provi-

50 tone marijuana - con
fiscate. americană din Key
Largo (Florida) a confiscat 50 tone 
de marijuana. în momentul în care 
drogul urma să fie descărcat de pe 
trei vase pentru a fi încredințat tra- 
ficantilor. Politia a operat 30 de ares
tări. Această cantitate de marijuana, 
cea mai importantă confiscată vreo
dată în Florida, este evaluată pe 
piața ilicită a drogurilor la aproape 
50 milioane dolari.
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