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IN JUDEȚUL CONSTANTA La monumentul de la Adamclisi

• La obiective de mare însemnătate ale economiei naționale: 
ANALIZE CONCRETE, IMPORTANTE ORIENTĂRI Șl INDICAȚII

• Cu steagul tricolor pe catarg și nume de simbol, nava amiral 
a flotei comerciale românești va brăzda întinsul mărilor și 
oceanelor, ca mesager al voinței de pace și forței economice 
a patriei: LANSAREA PETROLIERULUI „INDEPENDENTA"

• La Adamclisi, vibrante momente de evocare a originilor unui dîrz 
și brav popor: INAUGURAREA MUZEULUI Șl A ISTORICULUI 
MONUMENT RESTAURAT

Sîmbătă, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist 
Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a 
continuat vizita de lucru în 
județul Constanța.

împreună cu secretarul 
general al partidului s-au 
aflat tovarășa Elena 
Ceaușescu, tovarășii 
Manea Mănescu, Ion lo- 
niță, Gheorghe Oprea, Ion 
Coman, Teodor Coman, 
Constantin Dăscălescu.

Agenda celei de-a doua zile a 
vizitei de lucru pe meleagurile 
dobrogene a cuprins lntilnirea 
cu muncitorii și constructorii de 
la șantierele navale din Manga
lia și Constanta, cu colectivul 
întreprinderii textile „Integra- 
ta“, vizitarea Muzeului Tropaeum 
Traiani și dezvelirea Monumen
tului triumfal din Adamclisi — 
restaurat în cinstea aniversării 
centenarului independentei de 
stat a României.

La intrarea în Mangalia, mii 
de cetățeni ai orașului fac o cal
dă ..și entuziastă primire tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tovară
șei Elena Ceaușescu, celorlalți 
tovarăși din conducerea de 
partid și de stat.
(Continuare in pag, a II-a)

Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la mitingul oamenilor muncii din municipiul Constanța

Dragi tovarăși și prieteni,
Ne aflăm într-o vizită de lucru 

în municipiul și județul Constanța. 
Doresc, cu acest prilej, să vă adre
sez dumneavoastră, tuturor locui
torilor municipiului și județului 
Constanța un salut călduros și 
cele mai bune urări din partea 
Comitetului Central al partidului, 
a Consiliului de Stat și a guver
nului, precum și din partea mea. 
(Aplauze puternice, prelungite, 
uraie; se scandează „Ceaușescu 
și poporul !").

In aceste două zile ne-am întțl- 
nit cu mulți constructori ai socia
lismului din Constanța, cu cei care 
au început să realizeze Canalul 
Dunărea—Marea Neagră. Doresc 
să-mi exprim satisfacția pentru 
felul cum muncitorii constructori, 
militarii, brigăzile de tineret de pe 
șantierele canalului, realizează cu 
succes obiectivele stabilite, unele 
din aceste formații de lucru ob- 
ținînd chiar o depășire a progra
mului pe care îl aveau. Țin să le 
adresez de aici, de la acest miting, 
calde felicitări pentru realizările 
pe care le au în munca lor de pînă 
acum și să le urez succese tot mai 
mari în înfăptuirea la timp a aces

tui canal de importanță națională, 
menit să asigure transporturi mai 
scurte și mai ieftine pentru econo
mia noastră. (Aplauze puternice, 
uraie ; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R. !“).

Am vizitat, de asemenea, șantie
rul Complexului petrochimic Nă
vodari. De data aceasta am consta
tat, cu bucurie, că se depun efor
turi susținute pentru recuperarea 
rămînerii în urmă și pentru a se 
crea condiții ca, la sfîrșitul anului 
1978, primul obiectiv — rafinăria 
— să intre în funcțiune. De aceea, 
doresc să adresez felicitări și con
structorilor de Ia acest șantier și 
să le urez succes în realizarea 
acestui important obiectiv. (A- 
plauze puternice, prelungite; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.!“).

Tot în ziua de ieri am vizitat și 
două unități agricole: o întreprin
dere de stat și o cooperativă agri
colă de producție, de fapt, un con
siliu intercooperatist. Am constatat 
cu satisfacție preocuparea care 
există pentru mai buna organizare 
a activității, faptul că pînă acum 
recolta de grîu se prezintă bine și 
sînt perspective ca, în acest an, în 
județul Constanța să se obțină o 

recoltă bună. Sînt, de asemenea, 
rezultate bune în zootehnie și în 
alte sectoare ale agriculturii. Aș 
dori să adresez, deci, și cooperato
rilor, lucrătorilor din agricultura 
de stat și din S.M.A., calde felici
tări pentru rezultatelejle pînă acum 
și să le urez să obțină recolte bune 
în acest an. Le doresc să facă to
tul pentru a realiza în viață hotă- 
rîrile Congresului al XI-lea al 
partidului, ale Congresului agri
culturii din acest an, care urmă
resc să asigure creșterea mai sus
ținută) a producției agricole și 
sporirea contribuției acestui sector 
la dezvoltarea generală a țării 
noastre ! (Aplauze puternice, pre
lungite, uraie; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“, „Ceaușescu 
și poporul!").

Mi-a produs o deosebită plăcere 
reîntîlnirea cu muncitoarele de la 
fabrica de textile. Am constatat că 
acum ele.obțin rezultate bune atît 
în realizarea planului, cît, mai cu 
seamă, în ridicarea calității produ
selor. Doresc de aceea ca, de la 
acest miting, să le adresez calde 
felicitări pentru rezultatele de pînă 
acum, precum și urări de noi și noi 
succese în activitatea lor. (Aplauze

puternice, prelungite ; uraie ; se 
scandează „Ceaușescu—P.C.R.

Am vizitat Șantierul naval Man
galia, care este în construcție, 
urmînd ca încă în acest an să intre 
în producție. Am constatat că, pa
ralel cu desfășurarea lucrărilor pe 
șantier, s-a realizat și prima navă, 
care așteaptă, de fapt, să se 
termine lucrările șantierului pen
tru a putea fi 'lansată. în larg. Do
resc să adresez, felicitări ' tuturor 
celor care au lucrat și lucrează la 
acest șanțier — .militarilor și con
structorilor — pentru realizările pe 
care le-au obținut. Le urez succese 
tot mai mari în - activitatea lor 
viitoare, astfel ca, la 23 August, 
nava să poată ieși în larg. (Aplauze 
puternice, uraie; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“). >

Și, în fine, tovarăși, am avut 
deosebita bucurie să vizitez din 
nou Șantierul naval Constanța, să 
iau parte: la lansarea primei nave 
de 150 000 tdw, să inaugurăm în 
acest feb ridicarea la un nivel înalt 
a . industriei de construcții navale 
din țara noastră, prin realizarea de 
nave de mare capacitate și înaltă 
tehnicitate. Adresez cele mai calde 
felicitări constructorilor navali și 

le doresc să folosească cu rezultate 
cît mai bune condițiile și tehnica 
pe care le au, pentru a produce 
nave tot mai multe, în conformi
tate cu programul de dezvoltare 
economică a țării. Sînt convins că 
se vor achita în bune condiții de 
aceste îndatoriri de cinste ! (Aplau
ze puternice, uraie ; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R. !“). In cinstea 
centenarului independenței, aceas
tă primă navă de 150 000 tdw a fost 
botezată „Independența". Sperăm 
că ea va duce pe mări și oceane 
dorința de pace și colaborare a ță
rii noastre, hotărîrea poporului 
român de a construi cu succes so
cialismul și comunismul, de a în
tări permanent .independența, su
veranitatea și libertatea patriei, de 
a asigura bunăstarea și fericirea 
întregii noastre națiuni. (Aplauze 
puternice, uraie; se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).

Am enumerat cîteva din obiecti
vele mari ce se construiesc în ju
dețul și municipiul Constanța. Dar 
în județul dumneavoastră mai sînt 
și alte obiective, se realizează un 
volum mare de investiții. De ase
menea, producția industrială tre
buie să ajungă în 1980 la aproape 

25 de miliarde lei și eu sînt con
vins că, sub conducerea organiza
ției de partid, oamenii muncii din 
Constanța vor realiza și vor depăși 
acest nivel. Am constatat cu satis
facție că, pe primele 4 luni ale 
acestui an, planul producției indus
triale a fost nu numai-realizat, dar 
chiar și depășit. De aceea, doresc 
să adresez felicitări tuturor mun
citorilor din județul și municipiul 
Constanța și să le urez succese tot 
mai mari în activitatea lor. (A- 
plauze puternice, uraie : se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.!“),

După cum cunoașteți, în întrea
ga țară planul producției indus
triale se realizează în bune condi
ții. Clasa noastră muncitoare, în
tregul popor depun eforturi susți
nute pentru realizarea cu succes a 
planului pe 1977, a planului cinci
nal, pentru ridicarea țării la un 
nivel tot mai înalt de dezvoltare. 
De asemeneg, și țărănimea noastră 
s-a angajat ferm să obțină recolte 
tot mai mări, să sporească aportul 
agriculturii la dezvoltarea genera
lă a țării. Intelectualitatea, oame
nii , de știință, din învățămînt, din

(Continuare in pag. a IlI-a)

28 rjnal 1977 —.Ceremonia lansării primului petrolier, românesc de 150 000 tdw
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Vizita îovarasujui talae Ceaoșesci în Județul Constanta
(Urmare din pag. I)

al partidului, 
echipajele nave- 
salută cu sunete

de o- 
flori 

si io*

Primul obiectiv al vizitei de 
lucru i-< constituit Șantierul 
naval din Mangalia.Esteapa- 
tra întîlnire de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu colectivul de 
muncitori ei constructori de pe aceas
tă tinără platformă industrială con
struită aici, in ultimii ani, la indicația 
secretarului general

Potrivit tradiției, 
lor amarate în port 
prelungi de sirenă.

Tovarășul Nicolae Ceausescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
tovarăși din conducerea de partid și 
de stat sint intimpinatf cu un pu
ternic entuziasm, cu sentimente alese 
de stimă și satisfacție de către miile 
de lucrători, bucuroși de a-1 avea din 
nou in mijlocul lor pe conducătorul 
iubit al partidului si poporului.

O gardă de onoare, formată din 
marinari, membri ai gărzilor patrio
tice și ai detașamentelor de pregăti
re militară a tineretului, prezintă o- 
norul comandantului suprem. Se in
tonează Imnul de Stat al Republicii 
Socjaliste România. Comandantul 
suprem trece In revistă garda 
noare. Tineri muncitori oferă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
varășei Elena Ceaușescu.

Vizita de lucru începe pe platfor
ma din fata docului de construcție 
a navelor de mare tonaj. Camera 
docului este dominată de silueta 
masivă a mineralierului „Callatis". 
primul din seria mineralierelor de 
55 000 de tone care a arborat, în 
semn de omagiu, marele pavoaz. 
Contraamiralul Nicolae Hîrjeu ra
portează secretarului general al par
tidului că. potrivit angajamentului 
asumat cu prilejul vizitei din vara 
anului trecut, construcția primei na
ve a fost încheiată în cinstea zilei de 
9 Mai. cu un avans de trei luni fată 
de prevederi. Practic, aici, la Man
galia, mineralierul ,.Callatis" s-a 
construit odată cu docul.

Apreciind acest dublu succes, to
varășul Nicolae Ceaușescu se inte
resează cînd va fi lansat minera
lierul „Callatis". Specialiștii arată 
că lansarea este condiționată de 
terminarea construcției celui de-al 
doilea compartiment al docului us
cat și a canalului navigabil de ieșire 
la mare. Secretarul general al parti
dului cere ca unitățile de construcții 
să accelereze ritmul de lucru la 
aceste obiective în așa fel încît. în 
cinstea zilei de 23 August, nava să 
fie lansată, complet echipată, gata 
să Înceapă probele.

în continuare, se vizitează cîteva 
sectoare de lucru. De pe platforma 
docului se vede panorama întregului 
șantier. Secretarul general al parti
dului se interesează de eficienta lu
crărilor de investiții. Gazdele infor
mează că soluția originală a proiec- 
tanților români, de a executa în tan
dem cele două docuri, s-a dovedit a 

I fi deosebit de 
aplicarea unor 
moderne, prin 
a materialelor 
lelor obiective 
mie de peste 200 milioane lei.

Ministrul transporturilor și teleco
municațiilor. Traian Dudaș. prezintă, 
în fata unor planșe, principalii pa
rametri ai noului port ce se va con
strui. Secretarul general al partidului 
este informat că. potrivit indicației 
date cu prilejul vizitelor precedente, 
actualele diguri de protecție a por- 

dane ale 
încă din 
a portu- 
nave de 

economicos.1^ Prin 
soluții constructive 

mai buna gospodărire 
la execuția- principa- 
s-a obtinut o econo-

tului se vor amenaja ca 
viitorului port comercial, 
prima etapă de construcție 
lui. aici vor putea acosta 
mare tonaj.

Se vizitează apoi hala de . 
tie a corpului navelor. în drum spre 
acest obiectiv, de o parte și de alta, 
pe platforma docului, se află asam
blate corp-secții ale celui de-al doi
lea mineralier. în hala de construcție, 
care se întinde pe 30 000 mp. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu este in
format că se lucrează din plin la de
bitarea tablei pentru cel de-al treilea 
mineralier din seria de 55 000 tdw.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază nivelul înalt de dotare cu ma
șini sl utilaje, modul de organizare 
a muncii. Constatînd că există încă 
posibilități de folosire intensivă a su

construc-

prafețelor de producție și utilajelor 
din dotare, secretarul general al 
partidului precizează că utilajele chi
mice de mare gabarit să se realizeze 
in acest șantier, creîndu-se astfel po
sibilitatea transportării pe mare a a- 
cestor utilaje, pentru a se evita difi
cultățile legate de transportarea aces
tora pe cale rutieră.

Gazdele informează că pentru asi
gurarea unor condiții tot mai bune 
de muncă și viată pentru oamenii 
muncii, la Mangalia a fost înființat un 
liceu de specialitate de construcții na
vale care numără în prezent 1 600 de 
elevi și că numai în acest an vor fi 
date în folosință 960 de apartamente 
din totalul celor 3 000 de apartamente 
prevăzute a se realiza în acest cinci
nal. Totodată, s-au dat în folosință 
5 cămine pentru nefamiliști cu o ca
pacitate de 1 500 de locuri. Preocupat 
de faptul că pe șantier lucrează un 
mare număr de muncitori, locuitori 
ai orașului Mangalia, secretarul ge
neral al partidului recomandă să se 
construiască o pasarelă pentru pie
toni peste lacul Limanu. care să 
asigure o legătură directă, scurtă, 
cu șantierul.

în încheierea vizitei, cei prezent! 
ne platforma Șantierului naval din 
Mangalia au mulțumit călduros 
secretarului general al partidului 
pentru grija deosebită pe care o ma
nifestă fată de acest detașament de 
muncitori și constructori.

De la Mangalia, tovarășul Nicolae 
Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid si de stat s-au 
îndreptat spre municipiul Con
stanta-

La trecerea coloanei oficiale prin 
localitățile 23 August. Tuzla. Eforie. 
Agigea. Lazu. numeroși cetățeni, 
aflati de o parte si de alta a șoselei, 
își exprimă, prin îndelungi ovații, 
bucuria pentru noua vizită de lucru 
pe care o face secretarul general al 
partidului pe aceste străvechi me
leaguri românești.

La intrarea în orașul Constanta se 
află o mare mulțime de cetățeni, care 
fac tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceausescu o primire 
deosebit de călduroasă, dind expresie 
prin îndelungi urale sentimentelor 
de stimă și dragoste, de respect și 
prețuire, de atașament profund față 
de partid, și secretarul său general.

Tovarășul Gheorghe Trandafir, 
prim-secretar al Comitetului muni
cipal de partid, primarul orașului 
Constanța, urează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu, celorlalți oaspeți un căl
duros bun-venit.

Pionieri oferă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

manifestări spontane deAceleași 
dragoste și prețuire, din partea con- 
stănțenilor, față de partid și 
secretarul său general, se regăsesc 
pe Întregul traseu străbătut de co
loana oficială in orașul Constanța, 
pinăia întreprinderea integra
tă de lînă — aI ^oilea Obiectiv al 
vizitei de lucru — situată pe platfor
ma industrială Palas. „Integrata", uni
tate reprezentativă a industriei noastre 
'Ușoare, realizează aproape 10 la sută 
din producția națională de țesături 
din lină.

La intrarea în întreprindere, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa 
Elena Ceaușescu, ceilalți conducători 
de partid și de stat sint întâmpinați 
de tovarășa Lina Ciobanu, ministrul 
industriei ușoare, de specialiști ai 
centralei industriale de resort și ai 
întreprinderii. Prin ovații și urale, 
colectivul acestei importante unități 
industriale — în mare majoritate fe
mei — își exprimă bucuria de a a- 
vea din nou în mijlocul său pe con
ducătorul partidului și statului nos
tru. Tinere textiliste oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

Directoarea Întreprinderii, ing. Teo
dora Avram, raportează tovarășului 
Nicolae Ceaușescu că, în urma indi
cațiilor primite din partea sa cu o- 
cazia precedentei vizite făcute în în
treprindere. în anul 1973, colectivul 
unității a reușit să folosească mai 
bine spatiile de producție existente, 
unde au fost montate o linie nouă 

de filatură și alte utilaje, care au dus 
la realizarea anuală a unei producții 
suplimentare de 300 tone fire piep
tănate si 2 milioane mp de țesături.

Pe parcursul vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu se opresc la unele ma
șini de tesut, stau de vorbă cu mun
citoarele. se interesează de condițiile 
lor de muncă și de viață, de calita
tea produselor, de felul cum se în
deplinesc sarcinile de producție pre
văzute în actualul cincinal. Secreta
rul general al partidului a apreciat 
strădania colectivului de a îmbună
tăți continuu calitatea țesăturilor și 
recomandă să se aibă în vedere. în 
continuare, lărgirea gamei de sorti
mente și culori, pe măsura gustului 
și cerințelor populației, valorificarea 
superioară a materiilor prime indi
gene. atît naturale, cît si sintetice, 

folosirea pe scară largă a fibrelor 
chimice produse în tară, creșterea 
eficientei economice a întreprinderii 
printr-o mai bună organizare a 
muncii în secții si ateliere.

în secția de preparatie se prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o ma
re varietate de piese de schimb pen
tru utilajele folosite în unitate, rea
lizate în cadrul atelierului mecanic 
al întreprinderii, creat tot la indica
ția secretarului general al partidului.

După vizitarea sectoarelor de pro
ducție. oaspeții sint invitați în sala 
de expoziție a întreprinderii.

...Un moment emoționant : copii ai 
angajafilor întreprinderilor, membri 
ai organizației „Șoimii patriei", îm- 
brăcati în frumoase costume națio
nale. exprimă gîndurile și sentimen
tele lor de stimă și prețuire pe care 
le nutresc fată de partid si condu
cătorul său. recitind poezii care slă
vesc partidul și republica.

în expoziție sînt prezentate țesă
turi care se disting prin varietatea 
si eleganta lor. prin desenul și co
loritul lor plăcut. Unele sînt produse 
curente ale întreprinderii, altele — 
modele. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cercetînd noile modele, unele în curs 
de omologare? a apreciat preocupa
rea muncitorilor, inginerilor si teh
nicienilor pentru îmbunătățirea ca
lității țesăturilor, pentru reducerea 
prețului de. cost, precum si preocu
parea creatorilor de modele pentru 
lărgirea de sortimente. Secretarul 
general al partidului subliniază. în 
cadrul discuțiilor cu factori de răs
pundere. necesitatea micșorării greu
tății țesăturilor prin îmbunătățirea 
calității firelor folosite în perfectio
narea procesului de fabricație. ca 

sarcini principale ale unității în ac
tualul plan cincinal.

La plecare, ca si pe întregul par
curs al .vizitei, muncitoarele, tehni
cienii și inginerii salută cu căldură 
p<? secretarul general al partidului, 
ovaționîndu-1 îndelung.

De aici, coloana oficială de mașini 
se îndreaptă spre o altă unitate mo
dernă a industriei constăntene — 
Șantierul naval.

28 mai 1977. Această dată va ră- 
mine înscrisă cu litere de aur în 
istoria construcțiilor navale româ
nești, în viața .celui mai mare șan
tier naval și port al țării — Con
stanța, a tuturor oamenilor mării din 
România socialistă.

în această zi, secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu au participat la ceremo

nia lansării primului petrolier româ
nesc de 150 000 tdw, care a primit 
denumirea „Independenta". în cinstea 
aniversării centenarului uneia dmtre 
cele mai strălucitoare pagini din 
istoria poporului român : proclama
rea independenței de stat.

încă din primele ore ale dimineții, 
în cuprinzătoarea incintă a ȘaatlC*  
rului naval din Constanța 
s-au adunat mii de constructori, cu 
familiile lor. marinari ai flotei noas
tre maritime, civilă si militară, viitori 
marinari, elevi ai liceului militar și 
studenti ai Institutului de marină, ce
tățeni ai orașului, reprezentanți ai tu
turor șantierelor de construcții na
vale din țară, ai celor 47 de între
prinderi care au colaborat la reali
zarea acestei nave și au ținut să fie 
prezenți la acest memorabil eveni
ment. Pe marile macarale portuare, 
pe halele șantierului, pe navele afla
te în docuri fluturau steaguri roșii 
și tricolore. Navele din rada portu
lui au arborat marele pavoaz.

Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei Elena 
Ceaușescu, a celorlalți tovarăși din 
conducerea partidului și statului a 
fost salutată cu îndelungi și puter
nice ovații și aplauze. Minute în șir 
s-a scandat : „Ceaușescu — P.C.R. !“. 
„Ceaușescu și poporul !“.

Secretarul general al partidului, 
președintele republicii, a fost întîmpi- 
nat de tovarășii loan Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, viceamiralii Gheorghe Sandu și 
Sebastian Ulmeanu. Gelu Cahu. di
rectorul general al Centralei navale, 
Dumitru Fuiorea. directorul Șantie
rului naval. Nicolae Zeicu. directorul 

portului Constanta, de membri ai co
mitetului de partid, de specialiști.

Adresind, in numele tuturor con
structorilor de nave constănteni. un 
călduros bun-venit secretarului ge
neral al partidului la această sărbă
toare a muncii, a izbînzii și a forței 
creatoare a navaliștilor români, direc
torul șantierului invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu să viziteze primul 
petrolier de 150 000 tdw realizat in 
tara noastră, nava amiral a flotei 
maritime românești.

Impunătorul vas era împodobit 
sărbătorește. La proră, un mare por
tret al tovarășului Nicolae Ceaușescu 
era încadrat de drapele de partid și 
de stat, de urările „Trăiască Partidul 
Comunist Român. în frunte cu secre
tarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu !“. „Trăiască si înflorească 

scumpa noastră patrie. Republica So
cialistă Româhia !“

Aflat încă in docul uscat, așteptînd 
să ia contact cu apa mării, vasul im
presionează prin dimensiunile sale, 
prin dotările tehnice, care îl situează 
la nivelul tehnicii mondiale. Avînd 
o înălțime de 42 de metri — egală 
cu a unui bloc cu 15 etaje — și o 
lungime de 304 metri, petrolierul este 
înzestrat cu motoare capabile să-1 
asigure o viteză de deplasare de 16 
noduri pe oră (cu încărcătură), cu in
stalații complexe, cu aparatură ultra
modernă de navigație, cu agregate 
care asigură și supraveghează auto
mat încărcarea sau descărcarea în 
maximum 18 ore.

Echipajului vasului I s-au creat 
condiții de muncă și viață din cele 
mai bune. Astfel, nava are cabine 
confortabile, un club, o sală de gim
nastică. bazin de înot.

Realizarea acestui petrolier a soli
citat din plin capacitatea si gîndjrea 
tehnică a proiectanților și construc
torilor. necesitînd un mare și com
plex volum de lucrări. Printre altele, 
s-au efectuat 700 km de sudură, s-au 
folosit peste 150 km de cablu și 100 
km de țevi, la construcția lui parti- 
cipînd mii de oameni avînd zeci și 
zeci de profesii.

La sosirea pe punte a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. căpitanul de 
cursă lungă Constantin Preda pre
zintă raportul, anuntînd că nava este 
gata pentru a-și primi botezul șl a 
fi lansată.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu. ceilalți oas
peți vizitează cîteva din comparti
mentele vasului — sala mașinilor, 

camera de control automat a ope
rațiilor de Încărcare și descărcare, 
sala de comandă.

Potrivit ospitalității marinărești, 
pe puntea de comandă gazdele in
vită ne tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu. pe cei
lalți tovarăși prezenți să ciocnească 
o cupă de șampanie cu constructo
rii navei.

Secretarul general al partidului fe
licită călduros colectivul șantierului, 
pe toti cei care si-au adus contribuția 
la construirea petrolierului, pentru 
respectarea angajamentului de a 
realiza acest vas în cinstea cente
narului independentei de stat a 
României. Urai'ea este însoțită de 
recomandarea de a se acționa cu și 
mai multă fermitate pentru scurta
rea cit mai mult a perioadei de con
struire a navelor, pentru a spori în 
acest fel eficienta economică a șan
tierului. Totodată, secretarul gene
ral al partidului a cerut ca industria 
noastră electronică să participe în- 
tr-un grad mai înalt la dotarea cu 
aparatură de specialitate a navelor 
ce urmează a fi construite.

Are loc apoi momentul solemn al 
lansării vasului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu co
boară pînza tricolorului de la prora 
petrolierului, de sub care apare nu
mele navei : „Independenta". Tova
rășa Elena Ceaușescu oficiază actul 
simbolic al botezului, lansînd spre 
corpul vasului o sticlă de șampanie 
și rostind cuvintele „Te numesc In
dependenta șl-ti urez drum bun".

Din piepturile miilor de construc
tori și marinari prezenți răsună în
delungi urale și ovații. Navele din 
port și cele din radă salută prin su
nete prelungi de sirenă intrarea în 
marea familie a flotei noastre mari
time a navei sale amiral.

în amintirea momentului, directo
rul șantierului oferă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu macheta noii nave. 
Tovarășei Elena Ceaușescu i se In- 
minează o casetă cu macheta unei 
timone, a unui vas și a unui far.

După ceremonie, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu are cu specialiștii din do
meniul naval un dialog fructuos pri
vind sarcinile șantierului în acest 
cincinal, precum și în legătură cu în
făptuirea programului de dezvoltare 
a construcției de nave românești.

în acest cadru sint analizați prin
cipalii indicatori ai șantierului, pre
cum și dezvoltările acestuia cores
punzător sarcinilor ce-i revin în 
construcția de nave.

în vederea înfăptuirii programului 
de dezvoltare a construcțiilor de nave, 
a transpunerii in practică a sarcini
lor trasate de partid în acest dome
niu, printre preocupările specialiștilor 
figurează conceperea și realizarea 
unei sisteme de nave-cargouri. petro
liere, vrachiere. pasagere maritime 
de croazieră și de coastă. Tipurile de 
nave vor fi în continuare dimensio
nate pentru 60 000 tdw. 80 000 tdw și 
120 000 tdw. în conformitate cu ce
rințele unei flote românești în conti
nuă dezvoltare, cu cele ale econo
miei tării.

în vederea atingerii acestui scop, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a in
dicat să fie intensificată activitatea 
de cercetare pentru a se realiza în 
tară componentele navelor., inclusiv 
motoarele pentru vase de mare tonaj 
și întreaga aparatură electronică cu 
care vor fi dotate acestea.

Apreciind baza bună de care dispu
ne industria noastră navală, secreta
rul general al partidului a cerut ca 
aceasta să fie folosită si pentru pro
ducerea unor utilaje si echipamente 
destinate altor sectoare ale econo
miei naționale.

în cursul discuției. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a atras atenția 
asupra necesității si importantei fo
losirii cit mai rationale a dotărilor 
existente, astfel incit eficienta eco
nomică să sporească continuu. în 
acest cadru s-a arătat că sint necesare 
eforturi susținute, pentru creșterea 
permanentă a indicelui de folosire a 
metalului, pentru diminuarea consu
murilor, urmînd ca pe această cale 
să se reducă cheltuielile materiale, să 
se obțină economii substanțiale. S-a 
Indicat, totodată, să se Intensifice ac
țiunea de autodotare.

Gazdele asigură pe secretarul gene
ral al partidului că vor transpune în 

viată toate recomandările, că vor 
face totul pentru, a răsptțnde cu cinste 
sarcinilor pe care partidul le pune în 
fata constructorilor de nave din tara 
noastră.

Luîndu-și 'rămas bun. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat încă o 
dată colectivul constăntean si a urat 
noi succese în ridicarea industriei 
noastre navale la nivelul celor mai 
mari performante mondiale.

Vizita în județul Constanta a luat 
sfirșit la Adamclisi, străveche va
tră de civilizație românească. în pro
iectele și schitele specialiștilor, ea se 
conturează de pe acum că o veritabilă 
așezare urbană, care. în viitorul cin
cinal. va căpăta dimensiunile unui 
oraș agroindustrial.

Dar ceea ce a creat faima comu
nei și a făcut ca numele ei să aibă 
o puternică rezonantă in conștiința 
noastră este Monumentul triumfal 
„Tropaeum Traiani". ridicat aici în
tre anii 106 și 109 din ordinul împă
ratului Traian. în semn de comemo
rare a victoriilor repurtate de ostile 
romane împotriva dacilor, fiind con
siderat pe bună dreptate ca un veri
tabil simbol al latinității, al prezen
tei și continuității neîntrerupte a nea
mului românesc pe aceste meleaguri.

...Elicopterul prezidențial aterizează 
pe terenul sportiv al comunei, unde 
se află adunați mii de cetățeni din. 
Adamclisi si din comune învecinate.

La coborirea din elicopter, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți tovarăși din con
ducerea de partid și de stat sint a- 
clamați cu urale și ovații. Se scan
dează minute in șir „Ceaușescu — 
P.C.R. !“. Coloana oficială de mașini 
se îndreaptă apoi spre noul muzeu 
..Tropaeum Traiani". Secretarul ge
neral al partidului este rugat să taie 
panglica inaugurală. Dr. Adrian Ră- 
dulescu, directorul Muzeului de ar
heologie din Constanta, prezintă ex
ponatele originale ale monumentului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază inițiativa construirii muzeului, 
modul în care a fost realizat, price
perea cu care specialiștii au reușit 
să pună in valoare aceste comori ne
prețuite ale istoriei noastre.

La ieșirea din muzeu, oaspeții sint 
întimpinați de un grup de șoimi ai 
patriei și pionieri care oferă flori 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
tovarășei Elena Ceaușescu, ca semn 
al mulțumirii și dragostei fără 
margini cu care răspund partidului, 
secretarului sau general pentru copi
lăria fericită pe care o trăiesc.

Coloana oficială părăsește apoi 
comuna. îndreptindu-se spre locul in 
care se înaltă maiestuos monumen
tul. Secretarul general al partidului 
este întimpinat de Ion Tudor, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Constanta al P.C.R., care, după ce a 
exprimat. în numele tuturor celor ce 
trăiesc pe aceste meleaguri, bucuria 
de a-1 avea ca oaspete, l-a invitat 
să dezvelească placa memorială a 
monumentului restaurat. Miile de. 
cetățeni ovaționează îndelung, salu- 
tînd acest moment memorabil. Pe 
placa de marmură sînt înscrise 
în bronz cuvintele : „în prezenta 
președintelui Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceausescu, monu
mentul „Tropaeum Traiani". re
construit ne temelia edificiului ri
dicat de romani în 109 e.n., a
fost redat patrimoniului cultural na
tional ca mărturie pentru milenii 
a istoriei glorioase a poporului român. 
Mai 1977". Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu adresează cuvinte de 
laudă tuturor celor care au contribuit 
la restaurarea monumentului.

La plecare. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți tovarăși din conducerea d« 
partid și de stat sînt salutați 
cu aceeași dragoste nețărmurită de 
miile de participant).

Se exprimă bucuria și satisfacția 
fată de noua vizită de lucru a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in 1u- 
detul Constanta, fată de griia oe care 
partidul, secretarul său general o au 
fată de dezvoltarea si propășirea sa 
continuă — la fel ca a tuturor jude
țelor tării —. hotărîrea unanimă a 
locuitorilor acestor meleaguri de a 
realiza cu succes planul cincinal, de 
a-si aduce o contribuție tot mai 
mare la sporirea avuției naționale.

Festivalul național „CÎNTAREA ROMÂNIEI**  în etapa republicană
* t

14 000 DE ARTIȘTI AMA TORI ÎȘI CONFRUNTĂ TALENTUL Șl MĂIESTRIA
Festivalul national „Cîntarea României" a intrat, începlnd de 

simbătă. într-o nouă etapă — cea republicană — a artiștilor ama
tori. Aproape 14 000 de artiști, mesageri ai sutelor de mii de par
ticipant la fazele anterioare — de masă, județeană și interjude
țeană — se vor confrunta, pe genuri artistice, în diverse săli din 
Capitală. Artiștii amatori vor preda ștafeta, la 1 iunie, in cadrul 
aceleiași etape, profesioniștilor. în aprecierea formațiilor și soliș
tilor. juriile vor lua în considerare calitatea repertoriului, a inter
pretării artistice, activitatea de ansamblu desfășurată în festival, 
rezultatele obținute la locul de muncă.

...Luminile rampei s-au aprins, 
•-a ridicat cortina si marea con
fruntare republicană a artiștilor 
amatori a început. Au venit aici, 
din toată tara, să prezinte mesajul 
artistic și educativ al artei lor, 
splendidele oomori ale artei popu
lare de ieri si de azi. cei mai buni 
dintre cei buni, artiști amatori se
lecționați la fazele județene si in- 
terjudetene ale Festivalului na
țional „Cintarea României". Sînt 
muncitori, țărani cooperatori, ingi
neri și tehnicieni, profesori si învă
țători. muncitori din cooperația de 
consum, militari ai forțelor noas

tre armate, tineri si mal puțin ti
neri. români, maghiari, germani si 
de alte naționalități. care după 
orele de muncă s-au dedicat cu pa
siune si dăruire artei, frumosului 
care înnobilează conștiința si îmbo
gățește personalitatea umană.

Repertoriul bogat al acestor nu
meroase și variate echipe artistice 
se constituie, practic, intr-un vi
brant omagiu adus istoriei poporu
lui nostru, marilor evenimente săr
bătorite în acest an. un elogiu emo
ționant patriei și partidului, vieții, 
muncii și creației ce animă astăzi 
pe toți oamenii acestei țări, hotă- 

rîti să înfăptuiască exemplar pla
nurile și obiectivele stabilite de 
partid.

...Iată, printre primii, pe scena 

• De ieri, pe cinci scene din Capitală se prezintă cei mai buni 
mesageri ai sutelor de mii de participant! la fazele anterioare ale 
festivalului • Din toate județele țării, români, maghiari, germani 
înfățișează creații și spectacole izvorîte din marile tradiții popu

lare, dedicate partidului, patriei socialiste

ansamblului artistic „Rapsodia 
Română", evoluează... oltenii. Ju
dețul Dolj prezintă un program 
susținut de corul sindicatului in- 
vățămînt (dirijor Alex. Racu). fan
fara căminului cultural din Ciu- 
perceni. corul (condus de prof. Ti- 
tu Păsculescu) și formația de dan
suri ale căminului cultural din 

Dăbuleni. formația de dansuri si 
taraful de la întreprinderea „Elec- 
troputere" Craiova. După „Nunta 
oltenească" a dăbulenilor, dansa

torii din Goicea aduc pe scenă o 
suită de dansuri populare autenti
ce, specifice locului. în „fișa" lor 
de concurs sint însemnate cîteva 
date care-i recomandă juriului : 
toți cei 48 dansatori sint țărani co
operatori fruntași în producția agri
colă. Echipa lui Ion Mitroi, bună
oară (așa cum stă scris și la ga

zeta de perete a cooperativei a- 
gricole), se numără printre fruntași 
și este realizatoarea producțiilor 
record la hectar în 1976.

...Primii care deschid concursul 
formațiilor de teatru, montaje li- 
terar-muzicale, recitaluri de poe
zie, ce se desfășoară pe scena 
Teatrului de Comedie, sînt artiștii 
amatori ai casei armatei „Șiretul". 
Ei prezintă montajul literar-muzical 
„Nemuritorii", vibrant omagiu adus 
eroilor patriei, care cu jertfa fiin

ței lor au făurit Istoria României 
socialiste. La rîndul lor, membrii 
formației de teatru a întreprin
derii de izolatoare Vaslui interpre
tează piesa „Pragul conștiinței ci
vice" de I. D. Șerban, o dezbatere 
pe teme ale eticii șli echității so
cialiste. Dintre colectivele de pă
pușari. primul care a intrat în 
competiție a fost cel de la Casa 
de cultură din Mediaș (județul Si
biu). cu piesa „Dănilă Prepeleac", 
după Ion Creangă.

...La Teatrul satiric-muzical „C. 
Tănase" (din Calea Victoriei 174), 
unde evoluează brigăzile artistice, 
echipe de estradă, satiră și umor, 
orchestre șl soliști de muzică ușoa
ră. trei fete culeg aplauze la scenă 
deschisă cu cupletul lor în care 
„despre pline cum se face / și de 
oameni noi am discutat". Fac parte 
din grupul satiric de la întreprin
derea de panificație și morărit Cra
iova. constituit cu vervă și aplomb 
de Geta Locusteanu, lucrător co
mercial merceolog, Gabi Poer, din 

serviciul de aprovizionare, sl Elena 
Spînciu, magaziner. în replică sa
tirică — brigada artistică a Șantie
rului naval Constanța. în vers ș> 
cîntec, „navaliștii, marinarii" feli
cită colectivele care i-au ajutat pe 
constănțeni să realizeze marea navă 
„Independența", omagiu peste veac, 
de muncă și abnegație, al construc
torilor socialismului, eroilor care 
au cucerit independența. Din jude
țul Harghita, orchestra de muzică 
ușoară a întreprinderii miniere 
Bălan aduce pe scenă un emoțio
nant moment liric cu melodiile 
„M-am născut în România" și 
„Oameni, oameni".

...Pretutindeni, în sălile de con
curs. un numeros public urmărește 
cu interes și aplaudă cu generozi
tate pe talentații artiști amatori, 
mesagerii suflului artistic ce' ca
racterizează toate zonele patriei.

Ftorica DINULESCU
Foto : S. Cristian
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Vizita tovarășului Nicolae Ceausescu in Constanta

Cuvintarea tovarășului
Nicolae Ceaușescu

la mitingul oamenilor muncii din municipiul Constanța
(Urmare din pag. I)

toate sectoarele acționează, de a- 
semenea, cu fermitate pentru a 
asigura realizarea în viață a obiec
tivelor Congresului al XI-lea, pen
tru a face ca cincinalul actual să 
fie cincinalul afirmării plenare a 
revoluției tehnico-științifice în 
România. (Aplauze puternice, ura- 
le; se scandează „Ceaușescu— 
P.C.R.!“).

Tocmai pe baza rezultatelor pe 
care' le obținem în dezvoltarea e- 
conomico-socialâ am putut adopta 
recent, în cadrul Comitetului Po
litic Executiv, hotărîrea de a rea
liza o creștere mult mai mare a 
retribuției și, în general, a veni
turilor muncitorilor, intelectualilor 
și țărănimii, ale întregului nostru 
popor. Creșterea cu 30 la sută a 
veniturilor în general, față de circa 
20 la sută, cît era prevăzut în pla
nul cincinal, arată forța economiei 
noastre, faptul -că, pe măsură ce 
înfăptuim programul de dezvolta
re ecopomico-socială a țării, (avem 
și mijloace mai multe de a asigu
ra înfăptuirea în viață a obiecti
velor politicii partidului, ale socie
tății noastre socialiste — de a face 
totul pentru bunăstarea și feri
cirea întregului nostru popor.

Vizita de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu in județul Con
stanța. care a prilejuit un nou și 
rodnic dialog cu oamenii muncii din 
întreprinderi, șantiere și de pe ogoa
rele județului, s-a încheiat cu o în
suflețită adunare populară.

în Piața Independenței, din centrul 
municipiului Constanta, împodobită 
sărbătorește, mii de oameni ai mun
cii au.întîmpinat cu urale și ovații 
îndelungate pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți tovarăși din 
conducerea de partid și de stat.

Sentimentele de înaltă stimă și 
prețuire ale oamenilor muncii din 
județul Constanta, atașamentul lor 
fată de conducătorul partidului și 
statului, hotărîrea de a înfăptui 
neabătut politica partidului comu- 
ist le regăsim înscrise pe panourile 
» domină Piața Independenței : 
.Trăiască Partidul Comunist Român, 

\n frunte cu secretarul său ge
neral,, tovarășul Nicolae Ceaușescu !“, 
„Ceaușescu — România!* 1, „Ceaușescu 
și poporul !“. „Să înfăptuim neabătut 
hotăririle Congresului al XI-Jea !“.

Adunarea populară este deschisă 
de tovarășul Ion Tudor, prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid, 
care. în cuvîntul său, a spus :

„Vă rog să-mi îngăduiți să des
chid adunarea populară de astăzi 
prin a vă exprima, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
sentimentele de profundă recunoș
tință ale comuniștilor, ale tuturor 
locuitorilor acestui milenar pămînt 
românesc, pentru modul strălucit în 
care conduceți destinele poporului 
nostru pe calea socialismului și co
munismului ; să vă adresăm cele mai 
sincere mulțumiri, întreaga noastră 
gratitudine pentru că, încă o dată, 
în permanentul dumneavoastră dia
log cu poporul, ati venit să cunoaș
teți preocupările și activitatea orga
nizației județene de partid, ale co
lectivelor de oameni ai muncii din 
județul Constanța pentru transpu
nerea în viață a mărețelor obiective 
stabilite de Congresul al XI-lea al 
partidului.

Prezența dumneavoastră în aceste 
zile pe mari șantiere ale construcției 
socialiste ce se află în județul nostru 
— Canalul Dunărea-Marea Nea
gră, Combinatul petrochimic, Șantie
rul naval Constanța, precum și în 
unități industriale și agricole — ne 
prilejuiește trăirea unor puternice și 
înălțătoare sentimente de mindrie 
patriotică, pentru că de numele dum
neavoastră, de activitatea laborioasă 
ce o desfășurați in fruntea partidu
lui și statului se leagă marile trans
formări revoluționare și succesele 
istorice pe oare le-a obținut Româ
nia în ultimul deceniu".

în continuare, referindu-se la rea
lizările oamenilor muncii din județul 
Constanța, vorbitorul a spus : Așa 
cum ne-ați îndemnat, așa cum ne-ați 
sfătuit în repetate’ rînduri, stimulin- 
du-ne gîndirea și elanul de muncă, 
acordîndu-ne sprijin permanent și 
multilateral, am încheiat la timp lu
crările de construcție a navei care 
poartă simbolul neatârnării, nava a- 
miral a flotei românești, strălucită 
realizare a științei și tehnicii noas

(Aplauze puternice, urale ; se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R. !“).

Desfășurăm, în același timp, o 
largă activitate politico-educativă 
de formare a omului nou, pentru 
a face ca toți cetățenii patriei 
noastre, constructori ai socialismu
lui, să se bucure din plin de minu
natele cuceriri ale culturii, să 
poată fi ei înșiși participanți activi 
la dezvoltarea culturii românești, 
la afirmarea ei pe plan internațio
nal. Iată de ce actualul Festival 
național „Cîntarea României* 1 con
stituie o puternică manifestare a 
geniului creator al poporului nos
tru, a hotărîrii sale de a îmbina 
munca de construcție a socialis
mului cu știința și cultura, de a 
crea o societate superioară, în care 
omul să se bucure din plin de 
toate cuceririle științei și culturii. 
(Aplauze puternice, urale. Se scan
dează „Ceaușescu—P.C.R.!“).

Avem deplina convingere că prin 
munca unită a întregului nostru 
popor, sub conducerea partidului 
comunist — care înfăptuiește 
neabătut obiectivele de dezvoltare 
generală a patriei și care reprezin
tă forța politică conducătoare a în
tregii noastre societăți — vom 
înfăptui Programul elaborat de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
de făurire a societății socialiste 

DIN CUVÎNTUL PARTICIPANTILOR LA MITiNG
tre navale. Vă raportăm astăzi că 
și la celelalte mari obiective econo
mice pe care le avem de realizat in 
acest cincinal avem rezultate bune. 
Pină la sfirșitul acestei luni preli
minăm obținerea unei depășiri a pla
nului producției globale industriale 
de peste 100 milioane lei, iar al li
vrărilor la export, eu aproape 50 mi
lioane lei valută. Situația în agricul
tură este bună : am încheiat la timp 
și în condiții de calitate corespunză
toare lucrările de primăvară și ne 
mobilizăm acum, cu sporită răspun
dere, la îngrijirea culturilor, strîn- 
gerea furajelor, pregătirea în cele 
mai bune condiții a recoltării cerea
lelor păioase.

Rezultate bune am obținut șl în 
dezvoltarea învățămîntului, științei, 
culturii, formării omului nou. în a- 
cest domeniu, multiplele manifestări 
prilejuite de Festivalul național „Cin- 
tarea României" și-au adus o contri
buție de seamă la dezvoltarea crea
ției și educării socialiste a maselor.

Măsurile adoptate recent de con
ducerea partidului, din inițiativa și 
sub directa dumneavoastră condu
cere, cu privire la creșterea mai ra
pidă a nivelului de trai al întregului 
popor, fată .de prevederile inițiale 
ale actualului cincinal, au stimulat 
și mai puternic activitatea creatoare 
a tuturor colectivelor de oameni ai 
muncii, care își exprimă, și cu acest 
prilej, hotărîrea fermă de a realiza 
în mod exemplar sarcinile de plan pe 
anul 1977 și pe întregul cincinal.

în încheiere, vorbitorul a încredin
țat pe secretarul general al partidu
lui că muncitorii, țăranii, intelec
tualii din municipiul și județul Con
stanța, în frunte cu comuniștii, vor 
urma cu devotament și abnegație 
cuvintul partidului, prețioasele indi
cații, că vor face totul_ pentru tra
ducerea în viață a hotărîrilor Con
gresului al XI-lea.

în cuvîntul său, Dumitru Fuiorea, 
directorul Șantierelor navale, a spus : 

în numele muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la Șantierul naval 
Constanța, îmi revine deosebita cinste 
de a vă adresa dumneavoastră, sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
din toată inima mulțumirile noastre, 
pentru onoarea deosebită ce ni s-a 
făcut, prin participarea dumneavoas
tră la cel mai semnificativ moment 
din istoria colectivului nostru : lan
sarea celei mai mari nave de con
strucție românească — primul pe
trolier de 150 mii tone.

Vă raportăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. că. în cei 5 ani 
de la începerea dezvoltării. șantieru
lui, producția globală a crescut de 
6.7 ori, productivitatea muncii de 2,3 
ori, iar pină în anul 1980 producția 
globală a șantierului va crește încă 
de 3 ori.

Totodată, vă asigurăm, iubite to
varășe secretar general, că vom răs
punde prin noi fapte de muncă co
munistă preocupării dumneavoastră 
permanente pentru creșterea nivelu
lui de trai al poporului, pentru cre
area unor condiții de muncă și viață 
tot mai bune tuturor celor ce 
muncesc.

Luînd cuvîntul. Georgeta Dolcaru, 
filatoare la întreprinderea integrată 

multilateral dezvoltate și înaintare 
a României spre comunism. (A- 
plauze puternice, îndelungate. U- 
rale puternice. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).

Știm că rezultatele pe care le 
obținem în construcția socialistă 
sînt în același timp și o contribu
ție prețioasă la întărirea forței so
cialismului și a prestigiului său în 
lume, că, pînă Ia urmă, cu cit 
realizările pe care fiecare popor 
reușește să le obțină în dezvoltarea 
sa sînt mai mari, cu atît mai în
semnată este contribuția sa la 
cauza socialismului și păcii in 
lume.

Acționăm consecvent pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate ță
rile socialiste, cu țările în curs de 
dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socia
lă, milităm consecvent pentru reali
zarea securității europene, a unei 
politici de egalitate în drepturi, 
de respect al independenței și su
veranității tuturor națiunilor. Ne 
pronunțăm ferm pentru noua or
dine economică, pentru relații de
mocratice în lume, pentru partici
parea tuturor statelor, indiferent 
de mărime și de orînduire socială, 
la soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale, la 

de lină Constanta, a spus : Prezenta 
dumneavoastră în mijlocul nostru ne 
prilejuiește atît emoția reîntâlnirii cu 
cel mai iubit fiu al națiunii române, 
cit și satisfacția rodnicelor noastre 
bilanțuri de muncă în înfăptuirea 
sarcinilor stabilite de partid.

Colectivul nostru vă raportează cu 
mindrie că și-a realizat planul la toti 
indicatorii pe primele 4 luni și 'ac
ționează ferm pentru creșterea pro
ductivității muncii, reducerea chel
tuielilor de producție. înnoirea si 
modernizarea continuă a produselor, 
ridicarea necontenită a calității lor.

Știm că. din inițiativa dumneavoas
tră. mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. în actualul cincinal retri
buția reală a oamenilor muncii se va 
majora în medie cu 30,2 la sută, în 
loc de 18—20 la sută, cît a fost sta
bilit initial, iar textiliștii vor bene
ficia printre primii de aceste pre
vederi.

Textiliștii constănteni. multumin- 
du-vă din inimă pentru grija si în
țelegerea părintească pe care le ma
nifestați fată de poporul muncitor, 
vă asigură, stimate tovarășe secretar 
general, că nu vor precupeți nici un 
efort pentru traducerea în viată a 
prețioaselor indicații date cu prilejul 
vizitei în întreprinderea noastră, con- 
stienti fiind că astfel îsi vor spori 
contribuția la înflorirea si prosperi
tatea patriei noastre socialiste.

Cooperativa agricolă de producție 
în cadrul căreia îmi desfășor activi
tatea, a spus Ion Pușcașu, președin
tele C.A.P. „M. Kogălniceanu", este 
una din multele unități pe care le-ați 
vizitat în județul nostru. Vă rog 
să-mi permiteți să transmit încă o 
dată mulțumirile călduroase ale tu
turor cooperatorilor pentru prețioase
le indicații pe care ni le-ați dat, în
drumări care vor constitui pentru noi 
un permanent și însuflețitor imbold 
în muncă pentru sporirea neconte
nită a rodniciei ’ ogoarelor. Astăzi, 
datorită grijii partidului și statului, 
dispunem de tractoare si mașini 
agricole moderne, irigăm întreaga 
suprafață a cooperativei, realizăm an 
an de an producții de 4 000—5 000 kg 
grîu și 7 000—8 000 kg porumb la 
hectar. în zootehnie, lucrind in sis
tem industrial, obținem de asemenea 
producții din ce în ce mai mari.

Membrii cooperatori din comuna 
Mihail Kogălniceanu au luat cu
noștință cu deosebită satisfacție de 
măsurile stabilite recent de condu
cerea partidului pe linia creșterii și 
mai accentuate a nivelului de trai al 
țărănimii. Noi toti vedem în aceasta 
grija profundă a partidului nostru, a 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. fată de bunăstarea între
gului popor, umanismul profund al 
orînduirii noastre socialiste.

Luînd cuvîntul. Baltac Sever, 
directorul liceului „Mircea cel Bă- 
trin“ din Constanța, a spus : Cu 
adincă emoție si profund respect iau 
cuvîntul în fata dumneavoastră, mul- 
tumindu-vă în modul cel mai căl
duros pentru grija pe care o purtati 
destinului școlii românești, care, sub 
permanenta dumneavoastră îndru
mare, a cunoscut o puternică dezvol
tare și înflorire. Potrivit indicațiilor

crearea unei lumi mai bune și mai 
drepte pe planeta noastră. (Aplau
ze puternice, urale. Se scandează 
„Ceaușescu—P.C.R.!“).

Apreciez mult contribuția pe 
care oamenii muncii din județul și 
municipiul Constanța o aduc Ia 
întreaga dezvoltare a patriei noas
tre și am deplina convingere că. 
în 1980, județul dumneavoastră se 
va prezenta nu numai cu reali
zarea prevederilor din plan, ci cu 
rezultate și mai mari, că va aduce 
o contribuție tot mai importantă 
la dezvoltarea generală a țării.

Cu această convingere, urez or
ganizației de partid, oamenilor 
muncii, tuturor locuitorilor din ju
dețul și municipiul Constanța suc
cese tot mai mari în întreaga lor 
activitate, multă sănătate și multă 
fericire !

(Aplauze puternice, prelungi
te. Urale și ovații îndelungate. 
Se scandează minute în șir 
„Ceaușescu—P.C.R.!“ „Ceaușescu 
și poporul !“. într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, toți cei pre- 
zenți la marele miting aclamă în
delung pentru Partidul Comunist 
Român, pentru Comitetul său Cen
tral, pentru secretarul generai 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu).

dumneavoastră. întreaga noastră ac
tivitate a fost orientată ferm pe dru
mul integrării învătămîntului cu 
cercetarea și producția, cu practica 
social-politicâ.

Județul nostru dispune azi de o 
rețea școlară integrată organic ce
rințelor producției. în măsură să 
asigure, în spiritul înaltelor exigențe 
comuniste, educarea și instruirea ce
lor peste 130 000 copil de vîrstă pre
școlară. elevi și studenți.

Ne angajăm să facem totul pentru 
a înfăptui neabătut indicațiile date 
de dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. pentru educarea 
tinerei generații în spiritul cultului 
muncii, al dragostei fată de patrie si 
partid.

Primit cu puternice și îndelungate a- 
plauze și ovații, la adunare ia cuvîntul 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Cuvintarea secretarului general al 
partidului a fost urmărită cu deose
bită atenție, cu interes și profunda 
satisfacție de toti cei prezenti. fiind 
subliniată în repetate rînduri cu vii 
aplauze, ovații si urale.

Mulțumind tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. tovarășul Ion Tudor a 
spus :

Mult stimate tovarășe secretar ge
neral.

Prețioasele dumneavoastră indicații 
și îndrumări Hate pe parcursul celor 
două zile ale vizitei, recomandările 
pe care ni le-ati făcut personal- vor 
constitui pentru noi un program con
cret pentru activitatea viitoare în 
înfăptuirea sarcinilor ce ne revin 
din documentele Congresului al 
XI-lea al partidului.

Vă încredințăm, mult stimate și 
iubite tovarășe secretar general, că 
sintem ferm hotărîți să folosim mai 
bine, tot mai eficient capacitățile și 
suprafețele de producție, forța de 
muncă, să valorificăm din plin posi
bilitățile pe care le avem pentru 
creșterea productivității .muncii, re
ducerea cheltuielilor materiale, reali
zarea la termen a investițiilor.

Vă dorim din toată inima, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, o 
viată lungă, sănătate și putere de 
muncă, spre binele poporulili. spre 
gloria și măreția patriei noastre, să 
vă bucurați, împreună cu noi, cu în
tregul popor, de toate împlinirile și 
succesele închinate propășirii Româ
niei socialiste 1 (Urale. Se scandează 
„Ceaușescu — P.C.R. !“).

în Piața Independentei din Con
stanța răsună din nou aclamații pu
ternice, pentru conducătorul partidu
lui și statului nostru, se scandează: 
minute în sir „Ceaușescu — P.C.R. !“, 
„Ceaușescu — România !“. Se into
nează imnuri de slavă închinate par
tidului.

După încheierea adunării popu
lare, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ceilalți 
conducători de partid și de stat se 
îndreaptă spre Adamclisi.

în portul Tomis, de unde a deco
lat elicopterul, au Venit mii de lo
cuitori- ai orașului pentru a saluta 
încă o dată pe secretarul general al 
partidului. Răsună din nou aclamații 
entuziaste, ovații. Imagini din timpul vizitei la Șantierul naval din Mangalia
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LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A SCRIITORILOR
„Literatura română — a spus în 

cuvîntui său Fănuș Neagu — 
teren al îndoielii cu vreo 20 de ani 
în urmă, cunoaște astăzi, prin grija 
Partidului Comunist Român și a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o dez
voltare armonioasă și. uneori, clipe 
de glorie ce se vor înscrie în conștiin
ța posterității". „Proza, cîmpul în care 
cred că pot să umblu neîmpiedicat
— a continuat el — pune în spațiul 
romanesc, în ultimii ani, multă pa
timă, bucurie, idei fosforescente. 
Revigorată, setea de frumusețe și de 
adevăr a dus la apariția unor romane 
purtînd pecetea acestui timp dăruit 
luptei și muncii, dar și unor pasiuni 
contradictorii".

„Scriitorii adevărați din România 
n-au putut niciodată, și cu atît mai 
puțin astăzi, să privească lumea prin 
gaura cheii. Trădarea principiilor fun
damentale ale artei duce, inevitabil, 
la o desfrunzire timpurie. Partidul 
nostru comunist ne cere un cîntec 
amplu și răscolitor, și cînd ne cere 
acest lucru ' partidul reînnobilează 
literatura și cu funcția ei de nega
ție. Căci nu trebuie să uităm nici 
o clipă că în societatea socialistă 
găsim uneori, sub aparența binelui, 
bălți stătute, fumegai și bulbocire 
mic-burgheză, înțepenire, nepăsare 
sau îmbuibare și obtuzitate".

„Ca urmași ai Văcăreștilor — a 
spus apoi scriitorul — noi toți ne-am 
închinat viața creșterii limbii româ
nești. mierea și mărgăritarul acestui 
neam. Chiar cînd locuim într-o pa
săre, cum zic poeții, sîntem datori să 
ne aflăm în toate cuvintele, în aro
ma șl în destinul lor. Altminteri, ră- 
mînem cel mult ca niște ruine, cum 
zicea Creangă, înconjurate de ful
gere și pustiu".

„Eu cred — a continuat scriitorul
— că singură limba maternă e dă
tătoare de nemurire, cred că numai 
în limba ta poți găsi chiar și argu
mentul imposibilului. Ajuns sub un 
proțap de stele străine, un cineva 
gîngav, care nu știa măcar să pri
vească Luna, și-a pus cu fața la 
perete laptele supt de la maică-sa șl 
l-a împușcat în ceafă, blestemînd 
limba română care nu i-a adus glo
rie universală, de parcă limba româ
nă ar fi vinovată că dumnezeu l-a 
adus pe lume fără talent".

în încheiere, vorbitorul a spus : 
„Trebuie să afirm răspicat, sincer și 
cu recunoștință că ne bucurăm de 
respect și iubire din partea partidu
lui și statului, a secretarului său ge
neral. Sînt, acestea, garanții că lite
ratura română de azi va binemerita 
omagiul viitorimii. Căci, asa cum 
spune poetul, noi sîntem nu numai 
urmașii iluștrilor noștri înaintași, ci 
și strămoșii celor ce ne vor urma.

Cred în lumina literaturii române, 
cred în acest lucru, așa cum cred că 
steaua către care tinde să ajungă 
coloana nesfîrșită a lui Brâncuși îm
prumută în numele lor chip de 
pasăre liră, roagă Luna să-i țină 
locul și coboară pe un stîlp de prid
vor oltenesc, unde stă și privește 
bine în jur ca să povestească apoi 
celorlalte stele din cer despre mi
racolul sărutului și făgăduința tăce
rii din acest colț răcoritor al pămîn
tului".

în cuvîntui său, Dinu Flămînd 
s-a referit la problemele tinerilor 
scriitori „Vreau să spun — a arătat 
el. între altele, — că în repetate 
ocazii am auzit de la oameni vîrst- 
nicl, de la scriitori pe care îi respec
tăm în mod profund relatări despre 
perioada tinereții lor, despre acele 
cenacluri frumoase, despre acele în- 
tîlniri care stăruie în amintire. Nu 
mai departe decît acum vreo zece 
sau cincisprezece ani exista un ce
naclu al tinerilor scriitori din toată 
tara ce se întrunea la Sinaia. Nu au 
dezbătut mari lucruri, nu au pus 
tara la cale, dar s-au întîlnit și au 
discutat și probabil că avîntul lor a 
primit atunci un nou impuls. Mă 
gîndesc că asemenea simple formule 
organizatorice pe care secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. le încuraja în cuvîntui 
său adresat nouă, pentru că 
ele sînt viabile și dovedesc 
eficiență, ar fi primul, pas in a da 
șansa scriitorilor să discute despre 
problemele lor care uneori sînt mi
nore, alteori majore, dar sînt ale 
lor. De aceea, cred că vechile for
mule pot fi reînviate cu profit nu 
numai pentru tinerii scriitori, dar și 
pentru scriitorii de alte vîrste. Vreau 
să spun că aceste cerințe sînt izvo- 
rîte, îmi sînt sugerate de respectul 
pe care știu că .îl au toți tinerii scrii
tori față de marii noștri scriitori în 
viață. Acest respect aș vrea să-1 ve
dem răsplătit într-un fel de o gene
rozitate mai mare". în acest con
text, vorbitorul s-a referit în mod 
critic la revista „Luceafărul", care 
nu încurajează, după opinia sa, pe 
tinerii scriitori.

Hedi Hauser s* *a ocupat în in
tervenția sa de literatura pentru 
copii si tineret. „Pot să asigur, con
ferința — a spus ea — că scriitorii 
germani autohtoni care s-au ^dedicat 
literaturii pentru copii vor răspunde 
apelului adresat scriitorilor de către 
secretarul general al partidului la 
această conferință, de a crea cărți 
bune, foarte bune, și se vor pune și 
pe mai departe în slujba servirii 
educației prin artă a tinerei genera
ții, că vor contribui și pe mai de
parte la modelarea fragedelor vlăs
tare, ca să devină mîine cetățeni 
demni ai zilelor care vor veni, ai țe
lurilor spre care tindem".

• Opera Română : File de istorie 
— 11, Flautul fermecat — 19.
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Oameni și șoareci — 10.30, 
Marele soldat — 19,30, (sala mică) :

La începutul cuvîntulul său, 
Ion Băieșu s-a referit la necesi
tatea întăririi democrației în viața 
Uniunii scriitorilor, făcînd o serie 
de propuneri privind noul statut su
pus discuției.

în continuare, oprindu-se la unele 
aspecte ale activității creatorilor de 
literatură, el s-a pronunțat pentru 
înființarea unei secțiuni de satiră și 
umor a Asociației scriitorilor din 
București, care ar putea să îndrume 
și cenaclurile, și brigăzile artistice de 
agitație din Capitală. Ca argument 
în sprijinul acestei propuneri, Ion 
Băieșu s-a referit la succesul pe 
care îl cunoaște cenaclul umoriștilor 
al Uniunii scriitorilor. „Am fost și noi 
în foajrte multe județe, în școli, în 
uzine, m cluburi, la sate și de fie
care dată ne-am bucurat de parti
ciparea a 40—50 de scriitori și actori 
de prestigiu". Scriitorul a formulat, 
de asemenea, propunerea de a se 
înființa sau profila o casă de filme 
pentru producția de comedii cinema
tografice : „Cred că există suficiente 
forțe scriitoricești și regizorale, pen
tru a satisface măcar o bună parte 
din nevoia teribilă de comic a pu
blicului nostru".

Dumitru M. Ion «-a ocupat în 
cuvîntui său de activitatea revistei 
..Luceafărul", organ al Uniunii seri-, 
itorilor, „menită să fie o revistă li
terară care să promoveze și să evi
dențieze literatura tinerilor scriitori 
în contextul amplu al literaturii ro
mâne contemporane, să fie un re
ceptor sensibil al celor mai va
loroase creații ale tinerilor". Vor
bitorul a' evaluat în mod critic 
activitatea „Luceafărului", enunțînd, 
totodată, o serie de propuneri. „Lu
ceafărul" — a spus vorbitorul — tre
buie să devină o revistă cu un profil 
distinct, să fie cu adevărat dedicată 
literaturii tinerilor scriitori (așa cum 
s-a preconizat încă de la înființarea 
ei),, o revistă cu o înaltă ținută ar
tistică, care să promoveze o litera
tură angajată, puternic ancorată în 
realitățile României socialiste. „Lu
ceafărul" să. devină un vast șantier 
de lucru care să releve pregnant tot 
ceea ce este mai valoros în poezia, 
proza, publicistica și critica noastră 
actuală, să fie expresia vie a unui 
schimb de experiență a tuturor ge
nerațiilor de scriitori. „Luceafărul" 
să promoveze cu disoernămînt lite
ratura tinerilor care bat la porțile 
afirmării, să facă loc în paginile sale 
scriitorilor adevărați".

Evocînd tradițiile culturale ale 
Clujului-Napoca. „orașul care este 
și istorie", D. R. PopesCU srăta 
că „această istorie este astăzi aceea 
a unității prin gînduri, prin meditație 
și prin scris a celor care creează în 
limba lui Arghezi sau în aceea a lui 
Ady", fiindcă aici „istoria este azi 
un sentiment al patriei comune". 
Dezvoltînd această idee, vorbitorul 
sublinia: „patriotismul înseamnă
în primul rînd cunoașterea locului 
unde te afli, a șirului de oameni din 
care te tragi și al oamenilor cu care 
zi de zi îți împărți viața". „Pentru că 
patriotismul este. în primul rînd. o 
parte a dragostei față de oameni, 
oamenii fiind florile pămîntului. 
după cum spunea un distins roman
cier român".

„Patriotismul — a declarat scriito
rul — nu se vinde la kilogram, nici 
nu se cumpără, este în primul rînd o 
datorie față de tine însuți, față de 
munca ta și existența ta. e un act de 
cunoaștere a rostului tău și al po
porului tău în lume, al începutului, 
al prezentului și' al viitorului. Pa
triotismul, fiind deci un proces de 
cunoaștere și autocunoaștere, este o 
constantă a vieții, a fost și este o 
constantă a literaturii. Pornită din 
izvoare curate și profunde, cum ne 
recomanda secretarul general al 
partidului, tovarășul Nițolae 
Ceaușescu, literatura pe care o cre
ăm acum, pe care o vom gîndi mîi
ne. confrați în scris și în răspundere, 
să fie deci și ea mărturia acestei 
limbi comune, a societății noastre 
socialiste, exemplu prin adevăr, dem
nitate și idee, pentru toți cei ce ne 
vor urma".

Arătînd că în orașul „Mirabilei 
semințe" se petrece si o „minunată 
alchimie". în care „poezia lui Arghezi 
și Blaga intră în dialog cu aceea a 
lui Petijfl și Ady", iar operele scri
itorilor contemporani se citesc in 
ambele limbi, vorbitorul sublinia că 
se „continuă, astfel, în mod strălucit, 
o tradiție ce făcea ca, în Inima Tran
silvaniei, intelectualii români și 
maghiari să se cunoască temeinic".

în intervenția sa, Ion Lăncrănjan 
a insistat asupra ideii că, în perioada 
care a trecut de la precedenta con
ferință, „literatura română contem
porană a fost marcată de un proces 
evident de maturizare, și de clarifi
care ideologică și artistică". „Acest 
proces, aflat în curs de' desfășurare
— a subliniat el — a fost și este re
zultatul indicațiilor conducerii de 
partid. începînd cu istoricele Teze 
din iulie 1971 și continuînd cu expu
nerea secretarului general al partidu
lui nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. la Congresul educației și 
culturii, de anul trecut. El reprezin
tă, totodată, rezultatul efortului 
depus de scriitori în acest sens, con
tribuția principală dînd-o scriitorii 
care au militat cu consecvență pen
tru o orientare realistă a literaturii, 
pentru o abordare curajoasă și res
ponsabilă a realităților sociale de azi, 
pentru intensificarea caracterului pa
triotic al literaturii, pentru o adevă
rată diversitate de stiluri".

Pornind de la această idee, vorbi
torul a veștejit ceea ce a numit 
„principala slăbiciune a vieții noastre 
literare — inconstanța". Aceasta — 
a fost de părere vorbitor,ul — „a 
dăunat și dăunează valorii, a șubre- 
zit-o și o șubrezește, a făcut și face 
ca literatura bună și adevărată să nu 
se afle întotdeauna unde îi este locul
— în centrul atenției, în foca

rul viu și primenitor al obiecti
vitătii, singurul care poate emi
te emulație și efervescență. Se 
va vedea astfel, dacă vom arunca o 
privire cit de cît cuprinzătoare în 
urmă, că atunci cînd s-a alunecat 
spre proletcultism și spre schema
tism, în perioada anterioară, așadar, 
partea aceasta a literaturii a fost 
cea mai vitregită — a fost vitregit 
realismul, a fost vitregită diversitatea 
de stiluri, au fost vitregite valorile 
autentice, în favoarea „produselor" 
de un anumit tip. Iar mai apoi, cînd 
s-a alunecat în direcția cealaltă, mo
dernistă și neomodernistă.' cînd au 
ocupat scena falsele efervescențe și 
sincronizările de ocazie, tot partea 
aceasta a literaturii a avut de su
ferit."

Trebuie precizat — a spus el — că 
aceste pendulări au fost și sînt 
create de un fel de „balast literar", 
sînt inițiate și duse pînă la capăt de 
către oameni cu o scăzută „<Jensi- 
tate literară".

în acest context, vorbitorul a adus 
o serie de critici activității conduce
rii Uniunii scriitorilor, revistelor 
și editurilor.

în cuvîntui său, Ștefan Augustin 
Doinaș a semnalat în mod critic 
„alergia irațională" față de anumite 
cuvinte din bogatul fond al limbii 
române la „anumite organisme de 
utilitate socială, al căror rol este 
acela de a furniza poezia bună". 
Citind iluștrii înaintași, „care ne-au 
învățat ce înseamnă magia poetică", 
vorbitorul a furnizat o serie de 
exemple de regretabile Intervenții 
„pudibonde" asupra unor texte poe
tice.

„Președintele tării a rostit ieri de 

Din cuvîntui participanților la dezbateri
la această tribună cuvinte de maxi
mă înțelegere fată de munca noastră 
— a spus vorbitorul în încheiere. 
Ideea lor de bază a fost expusă lim
pede și categoric". Ele conțin — a 
continuat el — „un adevăr care ne 
onorează, un adevăr cu atît mai va
labil cu cît e vorba de poezie, struc
tură verbală sublimă, dar fragilă, în 
contextul căreia cea mai mică inge
rință, străină de spiritul ei duce la 
compromis și la rutină".

rostită 
tăra-

în intervenția sa, Letay Lajos 
cuvîntarea 
Congresului 
socialiste, tovarășul

spunea: „în
la închiderea

. nilor României _______  _____
Nicolae Ceaușescu a făcut aprecieri 
foarte semnificative asupra geniului 
creator de limbă al poporului și. 
ceea ce este de nedespărțit de aceas
ta. asupra rolului limbii în formarea 
societății, precum și a națiunii socia
liste. Vă rog să-mi permiteți ca la 
conferința noastră să leg de aceste 
aprecieri ale conducătorului poporu
lui nostru scurtul meu cuvînt. Căci 
este vorba în acest caz despre unealta 
noastră de muncă : limba, a cărei 
cultivare este o datorie a noastră".

„Ar trebui — a continuat el — să 
desprind și să desprindem azi multe 
și deosebite idei din aceste aprecieri. 
De exemplu, despre rolul limbii în 
păstrarea celor mai sfinte tradiții ale 
noastre și în nașterea celor mai nobile 
inovații. Sau despre rolul limbii în 
formarea existentei sociale, și a mo
delării. reînnoirii vieții sufletești. 
Cred însă că trebuie să mă refer azi 
la un singur aspect al acestor proble
me : cum a devenit și devine și azi, 
zi cu zi. arta limbii, literatura noastră, 
„limba unității", așa cum spune to
varășul Nicolae' Ceaușescu. Cum slu
jește în această tară literatura noas
tră — cea scrisă în românește, la fel 
ca cea scrisă în ungurește sau în ger
mană — cauza unității de nezdrunci
nat a României socialiste". Făcînd o 
revelatoare trecere în revistă a 
operelor în care români și maghiari 
sînt alături, luptă împreună pentru 
aceleași scopuri, scriitorul a arătat că 
„literatura noastră din România este 
vlăstarul destinului comun, în care cei 
mai.» buni întotdeauna au vorbit și 
vorbesc despre acest destin comun ca 
de al lor propriu în fața lumii întregi". 
El s-a referit. în acest sens, la loan 
Alexandru și Kânyadi Sandor, Nichita 
Stănescu și Szilăgyi Domokos, „cu 
toate deosebirile lor de tradiție și de 
instrument, de limbă, de anumite tră
sături estetice comune, care izvorăsc 
din soarta noastră comună".

„Chemarea caldă de ieri a tovară
șului Nicolae Ceaușescu — a spus 
vorbitorul — ne-a îndemnat iarăși să 
ne concentrăm si mai mult . asupra 
sarcinilor noastre specifice scriitori
cești. Aceasta se referă și la sarcina 
noastră de a căuta, de a accentua tot 
ceea ce e comun în viata noastră, 
în munca noastră — contribuind prin 
scrisul nostru la unitatea de nezdrun
cinat a poporului, pentru care scriem, 
pentru care trăim".

Scriitorul loan Grigorescu « 
adus un cald omagiu marilor înain
tași. de la care actuala generație a 
învățat, amintind cuvintele adresate 
de Sadoveanu tinerilor condeieri : 
„Fiți sobri și păstrati-vă curați ca 
niște preoți ai unei misiuni sacre !“. 
„Din păcate, a relevat vorbitorul, nu 
toți au înțeles să fie «curați și sobri», 
ținta unora nefiind atît scrisul, cît a- 
tacul împotriva celor care scriu".

Apoi. Ioan Grigorescu a pledat pen
tru o mai frecventă prezentă a scri
itorilor adevărat! pe genericele filme
lor artistice, propunînd un atelier 
comun de creație al cineaștilor și scri
itorilor. O altă propunere avansată de 
vorbitor a fost aceea a elaborării unor 
ediții populare, pentru marele public, 
a cărților de valoare, reeditarea lor 
cu promptitudine.

în final, vorbitorul a spus :
„La deschiderea lucrărilor conferin

ței noastre, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne reamintea de necesita
tea adăpării direct de la izvor și nu 
de la ulcior. Da, acolo se află adevă
rata apă vie din poveste. A o afla, a 
o descoperi, a-i înmulți vadurile în
seamnă a da sănătate nu numai arte
lor noastre, ci și sufletului poporului. 
Fără îndoială, există în breasla noas
tră destui creatori care știu bine pe 
ce drumuri se ajunge la astfel de iz
voare. Au făcut-o înaintea lor toți 
marii intelectuali ai națiunii. Toți cei 
ce au știut să rămînă sobri și curați 
ca niște adevărați slujitori ai unei 
misiuni sacre. Putem scrie în mai 
multe limbi materne, dar, așa cum ne 
spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
trebuie să rostim limba unică a su
fletului poporului". .

Pledind pentru caracterul militant 
al artei, criticul Romul Munteanu 
releva că „arta patriotică trebuie să-și 
aibă pulsul ei firesc, care duce 
spre adevăratele capodopere ale ge
nului". „Ne sînt prea scumpe senti
mentele de dragoste de țară, ne iu
bim prea mult istoria pentru a nu ne 
îndurera faptul că aura lor excepțio
nală este manipulată și desacralizată 
de scriitori fără vocație". „Bătaia lite
raturii este pentru eternitate. Dacă 
construim edificii pentru milenii, să 
lăsăm și artei aceste mari privilegii, 
pe care nu le-a luat nimeni decît. 
uneori, prejudecățile noastre" — a 
remarcat vorbitorul. „Să nu-i mai 
transformăm — a adăugat el — pe 
unii scriitori stimabili din generația 
celor clasicizați în statui în viață, 
fiindcă unora gipsul monumen
tului. le-a ajuns la brîu și le împiedi

că mersul firesc în viață, îi transfor
mă în dictatori infailibili ai literelor 
românești".

La intervenția sa, Ion NicoIeSCU 
a făcut, între altele, unele observații 
la proiectul de statut, subliniind ne
cesitatea întăririi legăturii uniunii cu 
masele de cititori. El a relevat că 
„valoarea și calitatea de scriitor nu 
ne-o putem acorda unul altuia" și ele 
trebuie dobîndite prin recunoașterea 
operelor de către masele de cititori.

Mircea Radu lacoban a rele
vat în cuvîntui său necesitatea întă
ririi Uniunii scriitorilor, a creșterii 
prestigiului ei.

Menționînd că „fiecare scriitor sa
lută ideea eliminării popasurilor 
inutile pe traiectoria oricărui ma
nuscris", vorbitorul a ținut să subli
nieze „o realitate de necontestat", și 
anume aceea că în ultimii ani au 
apărut nu puține cărți foarte cura
joase. foarte sincere, foarte deschi
se, cărți care. în urmă cu 15 ani, nu 
puteau să apară".

Semnalînd. între altele, faptul că 
unii membri ai uniunii beneficiază 
de fondurile sale fără a crea de 
multi ani nimic, el a făcut o serie 
de propuneri privind îmbunătățirea 
activității fondului literar, pentru a 
evita risipirea banilor instituției.

Vorbitorul a pledat, de asemenea, 
pentru întărirea climatului de prin
cipialitate în cadrul uniunii.

„Poetul este o ființă a iubirii In
tru sfințenia pămîntului patern și 
mărturisirea adevărului în patria lui 
prin poezie este știința inimii" — a 
spus în intervenția sa Ioan Ale
xandru.

„Omul rămlne — a continuat el — 
în matca libertății ce i-a dăruit-o 
copilăria sa. el viețuie în poporul 
matcă ce a știut să păstreze în ex
periența sa de milenii pacea, frumo
sul. viața, libertatea".

„A cînta numai natura si pe tine 
însuti nu este suficient — a subli
niat el — iar a cînta umanitatea în 
general nu este posibil fără să cazi 
în gol. fiindcă e vorba de iubire, iar 
iubirea este pentru aproape, pentru 
omul patriei talfe. înainte de toate. 
Este evident pentru oricine că ste
jarul pleacă în univers nu de prin 
alte stele, ci dintr-o biată sămînfă 
și încă muritoare a pămîntului na
tal". J

„Un cîstig neprețuit îndeajuns al 
acestor ani ai patriei noastre — a 
spus el — este restituirea obiectului 
vital al ființei și scrisului nostru : 
istoria poporului român, voievozii și 
jertfitorii săi. cu ctitoriile ce îmbracă 
fata văzută și nevăzută a acestui 
zbuciumat si cinstit pămînt românesc, 
care a cultivat viata în adînc. rămî- 
nînd în bună cuviință, mai degrabă 
modest, dar familial si întru iubire si 
ospitalitate, știind că și în cele umile 
și nebăgate în seamă sălășluiește mă
reția".

„Preocuparea fundamentală a poe
tului — a spus el — va fi limba ro
mână. pe care o va cultiva îngrijin- 
du-se ca expresiile folosite în cîn- 
tarea sa să fie purtătoare ale adevă
rului istoric al ființării poporului 
nostru. Limba română rostită de poet 
trebuie să se desfășoare în aceste 
înălțări si nobilări în care să se re
găsească virtuțile înaintașilor, iubi
rea fată de prezent si nădăjduitorul 
mîine".

„Poporul nostru este prea muncitor 
și-și revendică o intelectualitate mult 
prea serioasă și una cu aspirațiile 
lui ca să se lase hrănit cu surogate. 
Amatorismul în poezie și în arte 
plastice, lăutărismul în muzică, de 
un sentimentalism străin poporului, 
sînt fenomene parazitare care trebuie 
recunoscute ca atare, pe fibra orga
nică. ziditoare întru viată".

,.Sîntem aici. în această patrie, ală
turi de toti oamenii de bine, alături 
de conducătorul României socialiste 
pe drumul creșterii bunăstării spi
rituale și materiale a poporului nos
tru. iar sinceritatea si spiritul critic 
sînt semnul vocației noastre, de oa
meni angajați la greul istoriei, pe 
care poporul nostru si-o făurește cu 
răbdare și înțelepciune aici, pe pă- 
mintul strămoșilor noștri" — a în
cheiat el,

„E normal ca societatea să inter
vină în actul de decizie al scriitoru
lui preferințele sale — a subliniat 
Paul Anghel. N°i aceste prefe
rințe le numim comandă socială. Și, 
din acest punct de vedere, trebuie 
să spun clar, de la această tribună, 
că scriitorii din România au înțeles 
cu sinceritate, cu o bună credință 
exemplară actul de comandă socială 
al acestei lumi spcialiste, al a- 
cestei țări care se numește Româ
nia de cînd România și-a dat 
actul de naștere ca tară socia
listă". „Nici unuia dintre noi nu 
ni se poate face un reproș — a con
tinuat el. Dimpotrivă, cel din afară, 
cei ostili României și. cei ostili nouă 
ne fac reproșuri pentru actul de ade
ziune fundamentală pe care l-am 
subscris la început și pe care î’l sub
scriem cu fiecare act care se cheamă 
pagină de literatură creată aici. Noi 
sîntem legați de această tară nu prin 
îndemnuri, ci prin structura noastră, 
prin pămîntul căruia îi aparținem și 
prin limba pe care o vorbim".

„Literatura din România — a 
Încheiat vorbitorul — literatura 
României contemporane este aptă 
să-și. facă cu prisosință datoria față 
de societatea noastră. Angajamentul, 
contractul care îi leagă pe literații 

români de poporul căruia ei îi apar
țin este un contract imprescriptibil, 
este esențialul existentei lor".

In cuvîntui său, Marin Preda 
a făcut unele reflecții asupra con
diției de scriitor. „Nivelăm gropile și 
construim mirifice orașe în care, prin 
efortul uman, vin lumina electrică, 
apa caldă, confortul în plin ger și 
viscol. La adăpost, un om scoate din 
bibliotecă o carte și începe s-o ci
tească. Ei bine, a venit rîndul nostru. 
Cine sîntem noi ? Sîntem scriitori. 
Iată de ce m-am simțit ispitit să abor
dez problema acestei condiții". Vor
bitorul a amintit că există o lege a 
drepturilor de autor, „o cucerire a 
principiilor care au stat la baza re
voluției noastre culturale", lege care 
„s-a îmbunătățit în două etape, între 
care în ultima, prin grija personală a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu".

Vorbitorul și-a încheiat cuvîntui 
print.r-un elogiu pentru cititori. Rele- 
vînd faptul că. ia cartea românească 
de calitate, un tiraj de 100 000 exem
plare a devenit astăzi insuficient, el 
a încheiat : „E un semn că literatura 
noastră este în plină înflorire. Urez 
generațiilor tinere succes in această 
întîlnîre cu un cititor avid de cul
tură. care își are puțini egali în 
lume".

„Secretarul general al Partidului 
Comunist Român a vorbit în cuvîn
tarea sa despre deschiderea literatu
rii române către lume. Noțiunea de 
patriotism înseamnă multe lucruri, 
dar cred că include și bucuria, mîn- 
dria ca o operă creată pe acest pă
mînt al nostru de străbunii noștri 
anonimi — cum e cazul „Mioriței" — 
sau de șirurile de părinți spirituali, 
mai apropiați, do care vorbea Geo 
Bogza, este iubită și înțeleasă în 
lume" — spunea Catinca Ralea, 
care releva că în aceasta „rezidă 
rostul traducătorilor de literatură 
care recreează în altă limbă alte 
opere literare". „Am stat de vorbă cu 
personalități din lumea literelor din 
alte țări și mi-au vorbit cu admira
ție despre operele românești care 
ajung pînă la ei". Ea a cerut. în 
acest context, să se facă mai mult 
pentru mai buna cunoaștere a valo
rilor perene ale literaturii române 
clasice si contemporane în lume.

Vorbitoarea a pledat. în continua
re. pentru intensificarea activității 
de traducere în limba română a ce
lor mai valoroase opere din tezaurul 
literaturii universale, eliminîndu-se 
literatura de proastă calitate care-si 
mai găsește uneori tălmăcirea în ro
mânește. „A dărui publicului lumina 
cunoașterii operelor universale — a 
spus ea — devine indispensabilă, iar 
a o renaște în cea mai frumoasă și 
măiestrită limbă românească, este 
tot un act de patriotism".

Eugen Jebeleanu « semnalat, în 
cuvîntui său. că tirajele nu sînt sta
bilite întotdeauna după criteriile va
lorii estetice a lucrărilor care văd lu
mina tiparului.

„Am să vă dau citeva exemple. Al. 
Philippide. marele nostru coleg, care 
din păcate nu a putut să fie prezent 
în mijlocul nostru, la operele lui a- 
părute în editura ,.Minerva" are un 
tiraj de 1 350 exemplare. Radu 
Boureanu tot 1 350, Mihai Beniuc tot 
1 350 de exemplare ș.a.m.d. Iar pen
tru tineri între 20—25 de ani, ca și 
tineri care se apropie de 40 de ani, 
tirajul este între .400 și 800 de exem
plare. In schimb, pentru romane po
lițiste — 100 000 exemplare. De ase
menea, 12 500 exemplare pentru tra
tate de bridge. N-am nimic împotriva 
bridge-ului și nici împotriva șahului. 
Dar să ne întrebăm : e bine așa ? Pă
rerea mea e că nu este bine. Trebuie 
să dăm Cezarului ce este al Cezaru
lui. și scriitorului adevărat ceea ce 
este al lui".

în cuvîntui său, Ion Hobana 
s-a referit la unele aspecte ale 
activității organizațiilor de partid 
de la Uniunea scriitorilor. ' ară
tînd că munca de partid a fost 
orientată cu precădere spre stimu
larea și promovarea unei literaturi 
pătrunse de suflul înnoitor al uma
nismului socialist și caracterizate 
printr-o viziune artistică superioară, 
în centrul atenției s-a situat, de ase
menea, intensificarea contactului 
membrilor organizației, al tuturor 
scriitorilor, cu cititorii. Numeroasele 
acțiuni au oferit iubitorilor de lite
ratură posibilitatea de a-i cunoaște 
nemijlocit pe cei care scriu pentru 
ei, de a se realiza acea legătură de 
la inimă la inimă, fără de care nu 
se pot zămisli opere neatinse de len
ta eroziune a timpului. Aceste întîl- 
niri s-au transformat deseori în dis
cuții pasionante nu numai despre 
izbînzi și neîmpliniri literare, ci și 
despre sfera largă a problemelor 
care îi frămîntă deopotrivă pe scrii
tori și cititori, angajați în vastul pro
ces de prefacere materială și spiri
tuală a pămîntului românesc.

în legătură cu climatul literar, vor
bitorul și-a exprimat regretul față 
de persistența în critica literară a 
polemicilor mărunte și a atacurilor 
la persoană, subliniind că probleme
le creației și ale vieții scriitoricești 
pot fi abordate fără, ocolișuri, în 
toată complexitatea lor, pe tărîmul 
argumentelor și al respectului reci
proc.

în încheiere, vorbitorul s-a referit 
la unele aspecte ale propagării lite
raturii noastre peste hotare. Ară
tînd că Uniunea scriitorilor s-a stră
duit să impulsioneze apariția în alte 
țări a unor creații valoroase din di
ferite genuri, alcătuind culegeri, e- 
laborînd sumare, intensificînd legă
turile cu traducătorii de literatură 
română de pretutindeni, vorbitorul a 
remarcat că din programul de tra
duceri în limbi de circulate a unor 
opere reprezentative, prea puține ti
tluri au văzut lumina tiparului. „Răs- 
pîndirea valorilor noastre literare în 
lume — a spus el — este o operă 
profund patriotică pentru care me
rită să facem sacrificii — să-i con
sacram, de pildă, o parte din bene
ficiile anuale ale sistemului edito
rial".

literatura, cît și viata, ne 
esența ființei umane, care 
manifestă cu toată preg- 

situații excepționale, dra- 
Exemplificînd această idee,

„Dacă e să numim cel mai esențial 
dintre lucrurile care ne sînt comune 
ca scriitori și ca oameni, ceea ce ne 
leagă pe toți într-o mare prietenie, 
vom spune că acest lucru este pre
zentul nostru socialist atît de divers 
și plin de avînt. acest timp luminos, 
plin de omenie, dar și trepidant tot
odată, pe care îl trăim și-l făurim 
și care este principala noastră sur
să de inspirație" — a spus. în cuvîn
tui său, Anton Breitenhofer. 
„Marea literatură — a subliniat el 
— a fost dintotdeauna strîns legată 
de realitățile vieții, pentru că am
bele, atît 
dezvăluie 
adesea se 
nanța în _ 
matice". _ 
vorbitorul a spus : „Cine dorește să 
priceapă adevăratul sens al rapor
turilor umane în întunecatul ev me
diu nu are decît să citească cele
bra nuvelă a lui Heinrich von Kleist 
«Cutremurul din Chile» și va vedea 
că eroii acestei povestiri tragice nu 
au fost victime ale cutremurului ce 
s-a abătut asupra orașului Santiago, 
ei "au devenit victimele ignorantei 
oarbe, ale unei societăți antiumane. Cu 
totul altfel s-au petrecut lucrurile la 
noi ! Oricît de tragice și de dure
roase au fost urmările seismului din 
4 martie, trebuie să reținem totuși 
că tocmai în acele zile 
s-a evidențiat în toată măreția 
ființa adevărată a 
noi. unde eroismul 
nească au dobîndit 
să. Acest umanism 
largă bază de masă 
sibil în nici o altă societate 
societatea noastră socialistă".

„în anii care au trecut de la ul
tima Conferință națională a scriito
rilor — a apreciat vorbitorul — li
teratura noastră a înregistrat reali
zări remarcabile în reprezentarea ar
tistică a realității ce ne înconjoară. 
Si dacă spun literatura noastră, mă 
gîndesc la cărțile scrise în limbile ro
mână. germană, maghiară si în lim
bile altor naționalități conlocuitoare. 
Căci toate aceste cărți tes imaginea 
de astăzi a patriei noastre umane, 
ele toate constituie cîte o contribu
ție specifică, inedită la 
mun al culturii noastre 
„Și literatura germană 
noastră înregistrează o 
continuă — a subliniat 
rut cărți semnate de scriitori consa
crate dar si de poeți, prozatori și 
critici literari tineri — care tratează, 
conform tradițiilor literaturii germa
ne din România, aspecte specifice ale 
spiritualității populației germane din 
tara noastră, o spiritualitate care 
nu există decît aici. Dar aceste cărți 
oglindesc în același timp si condițiile 
generale ale vieții noastre de azi pe 
aceste meleaguri, adică ceea ce ne 
este comun, indiferent de faptul dacă 
limba noastră maternă este germana, 
româna, maghiara sau sîrbo-croata".

dramatice 
ei 

oamenilor de la 
șl căldura ome- 
caracter de ma- 
al faptei cu o 

nu ar fi fost po- 
decît

tezaurul co- 
socialiste". 
din tara 
dezvoltare 

el. Au apă-

Organele de conducere ale Uniunii scriitorilor
Noul Consiliu al Uniunii scriito

rilor, format din 91I de membri, a 
ales. în prima sa ședință plenară, 
biroul uniunii.

Biroul este format din 27 de mem
bri.

Președinte al Uniunii scriitorilor a 
fost ales George Macovescu, vice
președinți — Constantin Chiriță, 
Laurențiu Fulga. Dumitru Radu Po
pescu, Marin Preda, Franz Storch,

Dorin Tudoran s-a referit, în 
intervenția sa. la probleme ale „inte
grării optime a scriitorilor in viata 
cetății", la condiția lor socială, rele- 
vînd faptul, că. în nenumărate rîn- 
duri, secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. a sub
liniat încrederea de care se bucură 
scriitorii în societatea noastră.

Referindu-se la necesitatea condu
cerii de către partid a literaturii, vor
bitorul a arătat că „scriitorul, artistul 
României socialiste înțelege foarte 
bine că tocmai nobila slujire a intere
selor primordiale ale patriei sale re
prezintă condiția creatorului". în acest 
context, el a criticat unele aspecte 
din activitatea unor funcționari cul
turali. modul cum înțeleg aceștia să-și 
îndeplinească sarcinile ce le revin in 
raporturile lor cu scriitorii.

Criticul Mihai Ungheanu, Iri 
cuvîntui său. și-a exprimat dez
acordul cu faptul că darea de 
seamă a uniunii la această conferin
ță nu amintește numele unor scriitori 
care fac cinste literaturii române 
contemporane, omițînd titluri repre
zentative ale operelor acestei perioa
de. „Avem dreptul — a spus el — să 
vorbim de o viață literară plenară cu 
realizări de excepție, susținute de o 
tradiție literară remarcabilă. Mo
mentul actual al literaturii ro
mâne îndreptățește speranțele cele 
mai frumoase prin scrierile tuturor 
generațiilor și a evidenția acest lucru 
prin nominalizări înseamnă a exprima 
încrederea în destinul literaturii ro
mâne".

în continuare, vorbitorul a citat o 
serie de scrieri remarcabile ale ulti
milor ani. opere aparținind unor au
tori din diferite generații, remarried 
că evoluția noilor promoții lite 
este un fapt din cele mai îmbucură 
toare. demn de atenția unei conferin
țe naționale a scriitorilor.

Subliniind că „respectul pentru va
loarea literară și pentru talent tre
buie să rămînă un criteriu decisiv de 
apreciere", vorbitorul a subliniat că, 
„în evaluarea unor opere, unii critici 
nu s-au arătat la înălțimea misiunii 
estetice și politice ce le revine", men- 
ționînd că „acolo unde există și me
saj politic, și valoare literară a te 
face că vezi doar Imperfecțiunile, 
printr-o interpretare exclusiv esteti
zantă, înseamnă a declina responsa
bilitatea integrală a actului critic".

După ce a formulat unele observații 
privind statutul Uniunii scriitorilor, 
vorbitorul a făcut ample referiri la 
profilul etic al scriitorului, care tre
buie să facă cinste întregii obști.

Huszar Sandor, ,n intervenția 
sa. a vorbit despre literatura maghia
ră din România, despre tradițiile sale, 
subliniind că această literatură, „le
gată cu mii de fire de cea româneas
că, este și a fost prin natura sa o 
literatură prin care o naționalitate 
se căuta pe sine și îsi căuta căile 
care duc mai aproape de poporul 
român". El a amintit că prima carte 
autentică în limba maghiară despre 
lupta Partidului Comunist Român a 
scris-o Nagy Istvan, iar singura re
vistă în limba maghiară, marxistă, 
funcționa la Cluj sub conducerea lui 
Gaal Gabor și se numea „Korunk".

„Fiți siguri — a spus vorbitorul — 
că această literatură, care are un 
trecut atît de glorios și de uman, vă 
este devotată. Cred într-o literatură 
în care, pe lingă realizările econo
mice și sociale, generațiile viitoare 
vor retrăi acest sentiment de stimă 
și respect, de frăție și devotament, 
care caracterizează și leagă literatura 
română de cea a naționalităților 
conlocuitoare".

în Intervenția sa, poeta Ileana 
Mâlăncioiu 8 spus, printre altele : 
„Poporul român citește cărțile, și 
sînt fericită că trăiesc într-o țară 
unde cărțile bune nu zac în librării". 
„Am fost profund emoționată Să Con
stat că. după catastrofa din 4 martie, 
oamenii își căutau în moloz cărțile, 
că. în librării și la standuri impro
vizate, se vindeau, în acele clipe gre
le. cărți. Nu există nici o îndoială că 
legătura dintre scriitor și popor este 
un fapt real, de necontestat". „în 
ceea ce are esențial profesia mea, ur
măresc ceea ce face clasa muncitoa
re și țărănimea muncitoare și iau mo
dele de la ele".

în continuare, vorbitoarea a pledat 
pentru o mai atentă, o mai plină de 
grijă încurajare 'a tinerilor creatori, 
care trebuie să se bucure nu de ,..un 
statut social de favoare", ci de o 
apreciere justă a contribuției lor 1/ 
dezvoltarea culturii materiale și spi 
rituale a țării.

Poetul Leonid Dimov * von if, 
despre datoria scriitorilor pent.’b 
păstrarea nealterată a frumuseților 
limbii noastre. „Să ne închipuim 
deci, că drept în rîndul din față, 
nevăzuți în jețurile lor de purpură 
și lumină, stau și ne ascultă croni
carii șl Văcăreștii. Eminescu, Băl- 
cescu și toți aceia care, dăruindu-ne 
limba, ne-au lăsat și datoria de a o 
creste, nicidecum a o știrbi".

Siitd Andras, secretari Domokos Geza 
si Ion Hobana, iar ca membri — Ale
xandru Bălăci, George Bălăită. Ana 
Blandiana, Geo Bogza, Radu Bourea
nu, Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Ovid 
S. Crohmălniceanu, MirCea Dinescu, 
Anghel Dumbrăveanu, Geo Dumi
trescu, Eugen Jebeieanu, Letay Lajos, 
Mircea Malița. Ioanichie Olteanu, 
Octavian Paler, Nichita Stănescu, 
Constantin Toiu. Ion Vlad.

cinema
• Călătoriile Iui 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 Ondină — 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,
LUCEAFĂRUL — 9,15; 11,30; 13,45; 
16; 18,30; 20,45, la grădină — 20, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,30, GRĂDINA CAPITOL
— 19,45, FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• 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.
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.
• Parada surprizelor : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20.
• Mușcă și fugi : GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, GRĂ
DINA TITAN — 20, EFORIE — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Ruslan și Liudmila : COTRO- 
CENI — 10; 13; 16; 19.
• Hamlet — 9,45, Nanuk — 18,30, 
Farmecul discret al burgheziei —
20,30 : CINEMATECA.
• Sfîrșitul legendei : BUCEGI — 
9; 11,15; 13.15; 15,30; 17,45; 20, la 
grădină — 20.
• Republica din Uzice : LIRA — 
9; 12; 16; 19,30, la grădină — 19,30.
• Diavolii din Spartivento : 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 la 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. 
O Așii înălțimilor : VOLGA — 9; 
11,15; 13,30; 15.,45; 18; 20,15, GRĂ
DINA MOȘILOR — 20.

• Zori în flăcări : FERENTARI 
— 20.
e Misterul lui Herodot — 10; 12; 
14, Șatra — 16; 18; 20 : PACEA.
• O bătălie de neuitat : VIITO
RUL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20,15.
• Hollywood, Hollywood : MIO
RIȚA — 9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 
20.
• Astă-seară dansăm în familie : 
POPULAR — 15.30; 18; 20.15.
• Africa Express : MUNCA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18: 20,15.
e Căluțul cocoșat — 9.30; 11,30; 14, 
Podul fetelor ♦— 16; 18; 20 : FLA
CĂRA.
A Lumea circului : COSMOS — 
9,30; 12,30; 16; 19, FERENTARI — 
9; 11,45; 14; 17.
• Copil de suflet : GRĂDINA 
FLACĂRA — 20.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
GRĂDINA UNIREA — 20.

teatre 

1907 — 11, Să nu-ți faci prăvălie 
cu scară — 19.30, (sala Atelier) : 
Pîine amară — 19.
• Filarmonica ,.George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„După-amiezile muzicale ale tine
retului". Recital de violoncel : Șer- 
ban Nichifor — 18. (Ateneul Ro
mân) : Recital extraordinar : Dml- 
trii Bașkirov — pian — 20.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 10,30, Eternele 
iubiri — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Vara trecută la 
Ciulimsk — 10,30, Nu sîntem îngeri
— 19,30.
• Teatrul „C. I, Nottara" (sala 
Magheru) : Lady X — 10,30, Ulcio
rul sfărîmat — Ț9.30, (sala Studio): 
Micul infern —/ 19.
• Teatrul Glulești : Da sau Nu —
19,30.
• Teatrul „I. Vasllescu" : Recltîn- 
du-1 pe Shakespeare — 11, Fortul
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveș
tile de aur — 10, Nota zero la pur
tare — 17.
• Teatrul „Țăndărică" (la casa de 
cultură „Petdfi Săndor") : Tigrișo- 
rul Petre — 11.
• ' Circul București: Cu circul 
nu-i de glumit — 10; 16; 19,30.

t V
DUMINICA, 29 MAI

PROGRAMUL I
8,00 Tot înainte 1
8,50 Film serial pentru copii : „Toate 

pînzele sus !". Ultimul episod : 
„Aventura nu s-a sfîrșit".

9.45 Pentru căminul dumneavoastră 
10,00 Viața satului
11.45 Bucuriile muzicii
12.30 De strajă patriei
13,00 Telex
13,05 Album duminical
15,00 Fotbal : Sport Club Bacău—Dina

mo București. (Campionatul națio
nal divizia A). Transmisiune direc
tă de la Bacău

16,50 Medalion George Vraca
17,05 Șah mat în... 15 minute I
17,20 Film serial : „Din tainele mărilor"
18,10 Cîntec tînăr — muzică ușoară ro

mânească
18.30 Inteligențele artificiale și limitele 

lor
19,00 Micul ecran pentru cel mici — în- 

tîlnire cu profesorul ABC

19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 File de Istorie. „Uniți în cuget 

și-n simțiri". Participarea transil
vănenilor la .războiul de indepen
dență

20,10 Film artistic : „Ce înseamnă să 
fii... onest". Premieră pe țară. Pro
ducție a studiourilor engleze

21.45 Melodii... zîmbete... flori
22,25 Telejurnal
22,25 închiderea programului

PROGRAMUL II
10,00 Concert educativ realizat cu con

cursul Filarmonicii „George E- 
nescu".

11.45 închiderea programului.

LUNI, 30 MAI
PROGRAMUL I

’ 16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16.30 Emisiune în limba maghiară
19,00 „Am fost, sîntem, vom fi" — emi

siune de versuri
19,20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Panoramic

20.30 Cîntarea României. Festivalul crea
ției șl hărniciei — faza interjude
țeană

21,00 Roman-folleton : „Sub stele* 1
21.55 Cadran mondial
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL H
16.30 Cenacluri ale tineretului din Capi

tală
17,00 Pentru căminul dumneavoastră
17.15 întîlnîre cu satira și umorul
17.50 Radiații de atomi — documentar 

TV. Producție a Studiourilor „Al. 
Sahla"

18,00 Bucureștlul necunoscut
18.30 Reportaj TV : Titulescu în memo

ria Genevei
18.55 Eroi îndrăgiți de copii : Heidi
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Actualitatea bucureșteană : Mu

zeele în casa științei
20.15 Film serial : „Un șerif la New 

York"
21,25 Tineri soliști de muzică populară
21.55 Emisiune de știință : Planeta cu

rată
22.20 închiderea programului
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Vizita unei delegații de activiști de partid

] Omenie
în mijlocul străzii, unei bă- 

trine i s-a făcut rău. Văzînd-o I căzută, s-a adunat tn preajmă-i 
ciopor de lume. Cineva i-a luat 
pulsul : „Nu mai bate" — a I rostit el, înfiorat parcă de pro
pria voce care-i suna străină In 
auz. „Un doctor ! Nu-i nici un 
doctor pe-aici Spre locul cu I pricina a Început să alerge un 
bărbat, strigind : „Dati-vă la o 
parte. E nevoie de aer". Apoi

Is-a aplecat asupra bătrînei și 
l-a făcut respirație artificială. 
Secundele treceau greu. încet, 
încet, pulsul a Început să revină.

IBătrîna fusese salvată...
Cititoarea noastră Sofia Mir

cea ne scrie : „Am aflat că omul 
Ide omenie care a salvat-o pe bă- 

trină este medicul bucureștean 
Dumitru Hontu".

| încotro?
I Autoturismul l-AG-1145 cir

cula pe o stradă din municipiul 
Sibiu. Pe aceeași stradă se afla 
ți un echipa) al miliției, care aI oprit sus-zisul autoturism pen- 

' tru un control obișnuit:
— Actele mașinii, vă rog !

ICei doi din autoturism au 
început să se uite pieziș unul la 
altul. Dîndu-le „timp de gindi- 

re“, echipajul „virează" Intre ba- 
Irea in altă direcție :

— Încotro, fraților ?
La care, cei doi din autotu- 

Irism au răspuns într-un glas :
— Dar de unde știți că sîntem 

frați ?

I Echipajul habar n-avea că sînt 
frați, pini nu le-a verificat 
actele de identitate: Ion Fe- 
restean și Alexandru Ferestean.

IDoi frați din Lunca Ilvei, care 
furaseră autoturismul din Pi
tești, plecind cu el la o plim- 

Ibare prin tari. Acum staționea
ză. Si impart rigorile legii, tot... 
frățește.

| Tot cu

și de stat din
în perioada 6—28 mai. o delegație 

de activiști de partid si de stat din 
Republica Populară Chineză, condu
să de tovarășul Peng Meng-yu. se
cretar general-adjunct al Comitetu
lui provincial Tziansi al P.C. Chinez, 
a făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Oaspeții chinezi au vizitat obiec
tive economice, social-culturale și 
turistice din Capitală și din jude
țele Ilfov. Argeș. Vîlcea, Sibiu. Co- 
vasna. Brașov, au avut. întîlniri la 
comitetele județene și municipale 
de partid din județele vizitate, cu 
oameni ai muncii. Cu prilejul vizi
tei, oaspeții au participat, de aseme
nea, la manifestările consacrate ani-

R. P. Chineză
versării centenarului Independenței 
de stat a României.

La încheierea vizitei, delegația de 
activiști de partid și de stat din 
R.P. Chineză a fost primită de to
varășul Emil Bobu. membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România.

La convorbire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, de caldă 
prietenie. a participat Dumitru 
Turcuș. adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost de -față Li Tin-cluan. amba
sadorul R.P. Chineze la București.

Sosirea în Capitală a trimisului special 
al președintelui Republicii Afganistan
Sîmbătă la amiază a sosit în Ca

pitală Mohammad Naim, trimisul 
special al președintelui Republicii 
Afganistan, Mohammad Daoud, care, 
la invitația Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, face 
o vizită oficială în țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni,

oaspetele a fost 'întîmpinat de Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului 
de Stat, Cornel Pacoste, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent dr. Aii Ahmad Po- 
pal, ambasadorul Republicii Afga
nistan la București.

(Agerpres)

Întîlnire la C. C. al P. C. R.

CV PRILEJUL CENTENARULUI
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Vizita ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Mongole

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I
I

musca pe... 
parbriz

„Urmare a «Faptului Divers» 
din 4 mai, vă informăm că atit 
persoanele nominalizate, cit și 
alțiclienți restanțieri ai între
prinderii de difuzare a materiale
lor sportive, care «uitaseră» să-șl 
achite ratele la mașinile «Dacia 
1 300» pe care și le cumpăra
seră, au depus imediat sumele 
respective". Semnează : director 
ing. A. Brebenel și contabil-șef 
A. Ardelean. Prin aoeeași adre
să primită ieri la redacție, 
conducerea I.D.M.S. ne anunță 
că, din păcate, mai sînt încă 
„uituci" care nu au citit, pesem
ne, nota respectivă sau țin mor
țiș să-șl vadă numele în această 
rubrică. în fruntea listei — 
Gheorghe Marulis, care din 1975 
și pină acum nu și-a mai plătit 
rata la limuzină, suma restantă 
ridicîndu-se la peste 18 000 lei. 
Cînd și-a cumpărat-o lucra la 
cooperativa de consum din Călu- 
găreni — Ilfov, apoi și-a schim
bat mereu locul de muncă și do
miciliul. Iată și pe alții : Gelu 
Manica. de la Autobaza Urziceni, 
cu o restanță de 6 227 lei. Dicu 
Marin din Orbească — Teleor
man (9 600 lei), Mișu Slrbulescu 
din București, str. Cariagdi 14, 
(6 750 lei), Ilie Ion, tot din Bucu
rești, Aleea Vlăsiei nr. 4 (6 400 
lei), Rozalia Andronicescu, anga
jată la Spitalul din Cîmpulung 
Moldovenesc (3 873 lei) și Vasile 
Smadici din aceeași localitate, 
str. Sirenei 6 (3 482 lei) și alții.

...Ce ar fi dacă forurile da 
resort — ministerele de Finan
țe. Comerț Interior — ar elabo
ra reglementările necesare pen
tru ca respectivele autoturisme 
să fie date în urmărirea orga
nelor de miliție ? Nu e chiar 
foarte mare deosebire între ma
șina furată din stradă și cea 
„sustrasă" cu acte neplătite I

I
I
I
I
I
I
I

I

Sîmbătă dimineața a sosit în Ca
pitală ministrul afacerilor externe al 
Republicii Populare Mongole. Man- 
galîn Dughersuren, care, la invitația 
ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, Geor
ge Macovescu, face o vizită oficială 
de prietenie în țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, oaspe
tele a fost salutat de George Maco
vescu, Constantin Oancea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenți Traian Gârbă, am
basadorul României la Ulan Bator, 
și Giambyn Niamaa, ambasadorul 
Mongoliei la București.

★
Sîmbătă după-amiază au Început 

convorbirile între ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste Româ
nia, George Macovescu. și ministrul 
afacerilor externe al Republicii Popu
lare Mongole, Mangalîn Dughersuren.

S-au relevat cu satisfacție bunele 
relații statornicite între România și 
Mongolia, subllniindu-se însemnăta
tea deosebită pe care au avut-o în- 
tîlnirile și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceausescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășul Jumjaaghiin Țe- 
denbal. prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Re
publicii Populare Mongole. înțelege
rile convenite cu aceste prilejuri pen
tru permanenta amplificare a legătu
rilor bilaterale, pentru dezvoltarea 
conlucrării pe multiple planuri. S-a 
exprimat dorința comună de a întări 
și în viitor raporturile de prietenie 
și colaborare. în interesul ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii și 
socialismului.

Au fost abordate, totodată, aspecte 
ale vieții politice internaționale.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a oferit, sîmbătă. un 
dejun în onoarea ministrului afaceri
lor externe al Republicii Populare 
Mongole, Mangalîn Dughersuren, și a 
persoanelor care îl însoțesc.

Au participat Janos Fazekas, vlce- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului interior. Suzana 
Gâdea. ministrul educației și învăță- 
mintului. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ion 
Stoian, adjunct al ministrului comer
țului exterior și cooperării economi
ce internaționale, alte persoane ofi
ciale.

Au luat parte ambasadorul Româ
niei la Ulan Bator si ambasadorul 
Mongoliei la București.

în timpul dejunului, miniștrii de 
externe al celor două țări au toastat 
în sănătatea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu si a tovarășului Jumjaa
ghiin Țedenbal. pentru continua în
tărire a prieteniei și colaborării ro
mân o-mongole.

★
în aceeași zi. ministrul afacerilor 

externe al Republicii Populare Mon
gole, Mangalîn Dughersuren. a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului si a patriei, pentru socialism.

Oaspetele a depus, de asemenea, o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor sovietici.

în cursul zilei, ministrul de externe 
al Mongoliei a vizitat Muzeul de 
istorie al Republicii Socialiste Româ
nia si cartiere din Capitală.

(Agerpres)

Tovarășii Cornel Burtică, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. și Ștefan An
drei. membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.. au avut, vineri, o întîlnire 
cu delegația Mișcării Radicalilor de 
Stînga (M.R.S.) din Franța, care e- 
fectuează o vizită în tara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R. La întîlnire 
a participat tovarășa Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Din delegația M.R.S. fac parte 
Jean Denis Bredin. vicepreședinte al 
M.R.S., Guy Gennesseaux, membru 
al Biroului Național, secretar națio

nal al M.R.S.. și Nicolas Alfonsi, 
membru al Biroului Național al 
M.R.S.

în cadrul Intîlniril s-a realizat o in
formare reciprocă în legătură cu ac
tivitatea și preocupările actuale ale 
P.C.R. și M.R.S. și s-a efectuat un 
schimb de opinii asupra unor proble
me ale vieții internaționale. De ase
menea. au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea. în continuare, a 
legăturilor de prietenie si colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Mișcarea Radicalilor de Stînga din 
Franța.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte
guvernamentale româno-bulgare de colaborare economică 

si tehnico-stiintifică« • •

Sosirea în Capitală a președintelui
Partidului Muncitoresc Norvegian

în zilele de 26—28 rriai, la Bucu- " 
rești au avut loc lucrările celei de-a 
XIII-a sesiuni a Comisiei mixte gu
vernamentale româno-bulgare de co
laborare economică șl tehnico-științi- 
fică.

Delegația română a fost condusă 
de tovarășul Leonte Răutu, membru 
al Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele părții 
române în comisie, iar delegația bul
gară de tovarășul Andrei Lucanov, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele părții bulgare 
în comisie. .

în cadrul lucrărilor s-a examinat 
activitatea de cooperare economică 
și tehnico-științifică desfășurată în 
perioada de la sesiunea precedentă a 
comisiei si pînă acum, relevîndu-se 
că relațiile economice româno-bul
gare se dezvoltă continuu, în spiri
tul indicațiilor și măsurilor stabili
te cu prilejul întilnirilor și con
vorbirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări, 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Todor Jivkov.

Cu prilejul sesiunii au fost sem
nate noi documente de cooperare e- 
conomică și tehnico-științifică în do

meniile industriei construcțiilor de 
mașini și industriei chimice.

în baza rezultatelor obținute și a 
analizei efectuate, la sesiune s-au 
convenit măsurile necesare pentru 
finalizarea altor acțiuni de colabo
rare și cooperare economică și teh
nico-științifică în domeniile ener
giei electrice, industriei construcții
lor de mașini, industriei chimice, 
agriculturii, transporturilor și în 
alte domenii de interes reciproc.

O atenție deosebită a fost acordată 
dezvoltării în continuare a schimbu
rilor de mărfuri, convenindu-se mă
suri pentru lărgirea și diversificarea 
acestora, atît. în anul 1977. cit și în 
perioada pină în anul 1980.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească și de 
înțelegere reciprocă.

★
în timpul șederii în România, to

varășul Andrei Lucanov, vicepre
ședinte al "Consiliului de Miniștri al 
R. P. Bulgaria, a vizitat obiective 
economice din București și Brașov.

★
Sîmbătă după-amiază. delegația 

bulgară a părăsit Capitala.
(Agerpres)

Sîmbătă a sosit în Capitală Reiulf 
Steen, președintele Partidului Mun
citoresc Norvegian, care, la invitația 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, face o vizită în țara 
noastră. Oaspetele este însotit de 
Bjorn Tore Godal, secretar cu pro

bleme Internationale ale partidului.
La sosire, oaspetele a fost salutat 

de tovarășul Emil Bobu. membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. membru al Bi
roului' Executiv al Consiliului Na
țional al F.U.S.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 30, 

31 mai și 1 iunie. în țară : Vreme 
răcoroasă lă început, apoi în curs de 
încălzire. Cerul va fi variabil, vor cădea 
averse locale de ploaie, mai ales la în

ceputul Intervalului. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit, temperaturile mi
nime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, 
izolat mai coborîte în estul Transilva
niei și în nordul țării, iar maximele 
între 16 și 26 de grade. în București : 
Vreme răcoroasă la început, apoi în 
curs de încălzire. Cer variabil, favora
bil ploii. în prima parte a intervalului. 
Vînt slab pînă la moderat, temperatura 
în creștere ușoară.

INDEPENDENȚEI

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului Republicii Socialiste România

Cu prilejul aniversării Centenarului proclamării României ca stat in
dependent, vă transmitem. In numele partidului și guvernului nostru si al în
tregului nostru popor, felicitări frățești, pe care dorim să le transmitem și 
întregului popor român.

Salutînd istoricul eveniment, care a marcat un important jalon în lupta 
seculară a națiunii române pentru obținerea deplinei sale libertăți și inde
pendente. exprimăm, totodată, călduroase urări pentru obținerea unor noi 
șl tot mai mari «uccese în construcția noii societăți în patria dumneavoastră 
socialistă.

FIDEL CASTRO RUZ 
Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 

Președintele Consiliului de Stat 
și al Guvernului Republicii Cuba

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Cu ocazia sărbătoririi centenarului Independenței României, vă exprim 
dumneavoastră și poporului român sentimentele mele de prietenie, precum 
și ale întregului popor gabonez.

Doresc Excelenței Voastre noi victorii în dezvoltarea frumoasei dumnea
voastră țări.

EL HADJ OMAR BONGO
Președintele Republicii Gaboneze

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Stimate tovarășe,
Cu prilejul centenarului Independenței României, vă trimitem dumnea

voastră și prin mijlocirea dumneavoastră Partidului Comunist Român, gu
vernului și poporului Republicii Socialiste România, felicitările cordiale și 
călduroase ale Partidului Comunist Mexican.

în urmă cu o sută de ani, în ziua de 9 mai 1877, corpul legislativ al 
României a proclamat independența deplină a țării dumneavoastră, punînd 
astfel capăt dominației multiseculare a imperiului otoman.

Proclamarea Republicii Socialiste România în 1965 a Însemnat încoro
narea profundelor transformări efectuate în societatea română, care se bucură 
in prezent de numeroase realizări economice și culturale și care reafirmă 
participarea sa independentă și activă la viața internațională.

Centenarul Independenței României are o însemnătate internațională, 
pentru că inspiră lupta țărilor dependente în vederea eliberării lor de 6ub 
dominația imperialistă, pentru importanța pe care o capătă în noile condi
ții istorice în care România construiește cu succes societatea socialistă.

Reînnoindu-vă felicitările noastre, urăm partidului și poporului dumnea
voastră noi succese in dezvoltarea societății socialiste, precum și în politica 
externă a guvernului dumneavoastră, care apără pacea, destinderea interna
țională, autodeterminarea și cooperarea între popoare.

Proletari din toate țările, uniți-vă I

ARNOLDO MARTINEZ VERDUGO
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Mexican

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Poporul și Guvernul Republicii Sri Lanka ml s^ alătură In a adresa 
Excelenței Voastre, guvernului și poporului țării dumneavoastră, mulțumiri 
pentru amabilul mesaj de felicitare trimis cu prilejul celei de-a V-a aniver
sări a proclamării Republicii Sri Lanka.

WILLIAM GOPALLAWA
Președintele Republicii Sri Lanka

Oile fără
I „cioban"

Vestea s-a răsptndit ca fulge-

Irul prin satul Gherteniș. jude
țul Caraș-Severin t „Fraților, a 
dat norocul peste noi. A venit

Iin sat un maistru in ale ciobă- 
niei. Zice că umblă cu oile de 
cînd era de-o șchioapă și că a-

Icolo. la el, in Vrancea, a răs
puns de o turmă de trei ori mai 
mare ca a noastră".

Tinăr. chipeș, jovial. loan Ni- 
Icolaescu a reușit să clștige re

pede încrederea sătenilor, dar 
si... banii acestora, sub formă de 

I arvună. „Să nu-mi ziceți mie pe 
nume — le spunea el — dacă 
anul ăsta n-o să aveți brinză și 
lină cit n-ați avut de cînd sin- 

Iteți. Am metodele mele si o să 
vă arăt ce pot"...

$i le-a „arătat" : a dispărut 
I peste noapte, de parcă a intrat 

în pămint. Dacă mai apare pe 
undeva, puneți mina pe el, să 
vadă că nu peste tot e stină 
nepăzită...

Imprudență
Toată suflarea ^satului Galșa, 

județul Arad, a sărit să stingă 
I focul izbucnit in ograda unui 

gospodar. Dar cu toată interven
ția lor promptă și a pompierilor 

I militari, o fetiță a gazdei și una 
a vecinilor. în virstă de 4 și, 
respectiv, 5 ani, n-au mai putut 
fi salvate.

IDupă cum ne scrie locotenent- 
colonelul Pavel Vese. de la Gru
pul de pompieri al județului 

Arad, cele două fetițe fuseseră 
lăsate de părinți, care plecaseră 

Ila treburile lor, în grija unei 
fete mai mari, dar și ea în 
virstă de numai 10 ani. Aceasta. 

Iluindu-se cu joaca. împreună cu 
alți școlari de virstă ei, a „uitat" 
de țele două fetițe, care s-au 
jucat cu chibriturile, pină s-a 

1 aprins un maldăr de paie...
O întâmplare tragică, un nou 

avertisment pe adresa părinților
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Rubrică realizată de 
Petre POPA

L_
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" J

Perfectarea unor acorduri 
de cooperare economică
La București s-a semnat sîmbătă 

Protocolul privind realizarea unei ac
țiuni de cooperare pe termen lung 
pentru livrarea către România de 
cărbune cocsificabil ce urmează să 
fie produs de industria minieră ame
ricană.

Protocolul a fost semnat de Bujor 
Almășan, ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului Exterior șl 
Cooperării Economice Internaționale, 
și dr. Armand Hammer, președintele 
Consiliului de administrație al cor
porației „Occidental Petroleum".

La semnare au luat parte Ion Pă
tau. viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
alte persoane oficiale române, pre
cum si ambasadorul Statelor Unite 
ale Americii la București. Harry 
G. Barnes jr.. și membri al amba
sadei.

După semnarea documentului, dr. A. 
Hammer a subliniat. într-o conferin
ță de presă, importanta înțelegerii 
convenite — pentru perioada urmă
toare si în perspectivă — pentru lăr
girea continuă a relațiilor de" colabo
rare economică si cooperare în pro
ducție dintre România si S.U.A.

Referindu-se la întrevederea acor
dată de președintele Nicolae 
Ceaușescu. omul de afaceri american 
a evidențiat personalitatea marcantă 
a șefului statului român, apreciind că 
discuțiile avute au fost sincere si 
deosebit de constructive.

★
La București s-a semnat, sîmbătă, 

un protocol de cooperare pe termen 
lung între ..British Aerospace Corpo
ration" si industria aeronautică ro
mână. privind fabricarea în România 
a avionului BAC 1-11.

Dbcumentul a fost semnat, din 
partea română, de Bujor Almășan, 
ministru secretar de stat la Ministe
rul Comerțului Exterior și Cooperă
rii Economice Internaționale, iar din 
partea britanică de Allen Greenwood, 
vicepreședinte al corporației „Bri
tish Aerospace".

La semnare au luat parte Ion Pă- 
tan, viceprim-ministru al guvernului, 
ministrul comerțului exterior și coo
perării economice internaționale. 
Gheorghe Boldur. adjunct al minis
trului industriei construcțiilor de 
mașini, precum și specialiști din in
dustria aeronautică română.

După semnarea protocolului. Allen 
Greenwood a făcut o scurtă declara
ție unui redactor al Agerpres. cu 
privire la semnificația documentului 
încheiat si perspectivele cooperării 
bilaterale în industria aeronautică.

„A fost un mare privilegiu și o 
mare bucurie pentru mine — a spus 
el — să fiu primit de președintele 
Nicolae Ceaușescu. Am . avut cu 
domnia-sa o discuție extrem de prie
tenească si am plecat cu convingerea 
că si în continuare cooperarea dintre 
industria aeronautică română și cea 
britanică se va desfășura în cele mai 
bune condiții si va da frumoase re
zultate".

Allen Greenwood a arătat, pe de 
altă parte, că. deși vizita a fost de 
scurtă durată și 6-a aflat pentru pri
ma dată în România, este puternic 
impresionat de realizările poporului 
român în diverse domenii de activi
tate. de ospitalitatea si prietenia cu 
care a fost primit.

(Agerpres)
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Campionatele europene de lupte greco-romane

Un strălucit succes
al sportivilor români
• 3 medalii de aur, două de argint 

și două de bronz • Locul întîi pe națiuni
Campionatele europene de lupte 

greco-romane. desfășurate timp de 
trei zile în sala sporturilor .,Kemal 
AtatUrk" din orașul Bursa, s-au în
cheiat sîmbătă seara cu un strălucit 
succes al sportivilor din echipa 
României, care s-au situat pe locul 
întîi pe națiuni, cucerind trei medalii 
de aur — prin Constantin Alexandru, 
Ion Păun și Ion Draica — două de 
argint — Nicu Gingă și Ștefan Rusu 
— si două de bronz — Mihai Boțilă 
si Victor Dolipschi. Bine pregătiți fi
zic si tehnic, dovedind o mare tena
citate si luptlnd cu ardoare pentru 
culorile sportive românești, luptăto
rii noștri au întrecut concurenți deo
sebit de puternici, considerați ca mari 
favoriti înainte de începerea campio
natelor. Este pentru prima oară cînd 
echipa României se situează pe locul 
întîi. înaintea unor formații reduta
bile cum sînt cele ale U.R.S.S., Bul
gariei. Finlandei. Cehoslovaciei.

Revelația întrecerilor de la Bursa 
a fost tînărul luptător român Ion Drai
ca — campion de juniori al țării noas
tre și debutant la o competiție de o 
asemenea anvergură. Dind dovadă de 
o forță puțin obișnuită pentru un 
luptător de vîrsta lui. punîndu-si In 
valoare Iscusința si suplețea. Ion 
Draica a obținut medalia de aur la 
categoria 82 kg. după ce a învins 
luptători renumiti cum sînt : Anatoli 
Nazarenko (U.R.S.S.). campion olim
pic si mondial, bulgarul Savo Hris- 
tov și suedezul Leif Ericsson, La 
vîrsta de numai 19 ani. Ion Draica 
realizează, astfel, una dintre cele mai 
mari surprize din istoria campionate
lor europene de greco-romane.

Remarcabilă este si performanta Iul 
Constantin Alexandru (24 ani), care

îsi înscrie numele pentru a 3-a oară 
în palmaresul laureatilor campiona
telor europene : fostul elev al școlii 
de lupte din Constanta. actual com
ponent al clubului Steaua, a mai fost 
campion mondial de juniori în anul 
1973 la Miami Beach și vicecampion 
mondial de seniori în anul 1973 la 
Katowice.

A 3-a medalie de aur a echipei 
române a fost cîștigată de Ion Păun, 
originar din comuna Drăganu. jude
țul Argeș. în prezent membru al clu
bului Dinamo Bdcurești. în vîrstă de 
26 de ani. Ion Păun își adjudecă pri
mul său titlu de campion ăl Europei 
la categoria 62 kg. după ce anul tre
cut se clasase Pe locul doi la campio
natele desfășurate la Leningrad. 
Campion national în anul 1976. Ion 
Păun a fost campion balcanic în 
anul 1970.

Iată lista noilor campioni europeni 
de lupte greco-romane : categ. 48 
kg : Constantin Alexandru (Româ
nia) : categ. 52 kg : Josef Racz (Un
garia) ; categ. 57 kg : Rutti Ijjola 
(Finlanda) ; categ. 62 kg : Ion Păun 
(România) ; categ. 68 kg : Suren Nal- 
badian (U.R.S.S.) ; categ. 74 kg : V. 
Macha (Cehoslovacia) ; categ. "82 kg: 
Ion Draica (România) : categ. 90 kg : 
Csaba Hegedus (Ungaria) ; categ. 100 
kg : Nikolai Bolboșin (U.R.S.S.) ; 
categ. peste 100 kg: Niko Dinev 
(Bulgaria).

Clasamentul pe medalii : 1. — 
Roprânia — 3 medalii de aur, 2 me
dalii de argint, 2 medalii de bronz ; 
2. — U.R.S.S. — 2 medalii de aur, 4 
medalii de argint, 3 medalii de 
bronz ; 3. — Ungaria — 2 medalii de 
aur. Bulgaria, Finlanda și Cehoslova
cia au obținut cite o medalie de aur.

CAMPIONATELE EUROPENE DE POPICE

Șapte medtilii (dintre care două de aur) 
pentru tinerii noștri reprezentanți

Sportivii români au încheiat cu 
frumoase succese cea de-a V-a edi
ție a campionatelor europene de po
pice pentru juniori (de fapt, tineri 
pină la 23 de ani), desfășurată în 
cursul acestei săptămîni la Zagreb.

în întrecerea pe echipe, băieții 
noștri au dominat competiția, cuce
rind medalia de aur și titlul de cam
pioni europeni cu un avans conclu
dent : 5 927 puncte — față de 5 224 
(locul al doilea — echipa Iugoslaviei) 
și 5 210 (locul al treilea — echipa 
R. F. Germania).

Cel mai eficient jucător din echipa 
României — Alexandru Tudor — și-a 
adjudecat titlul continental si la pro
ba individuală (2 753 puncte, fată de 
2 677 cite a reușit al doilea clasat).

Celelalte cinci medalii au fost cu
cerite Ia probele de echipe fete și 
pe perechi — fete și băieți (trei de 
argint, două de bronz).

Felicitîndu-i pe tinerii noștri re
prezentanți pentru aceste frumoase 
performante, le urăm multe succese 
și in viitoarele lor evoluții sportive.

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

Azi-primele gale. Succes tricolorilor!
După vizita medicală si efectuarea 

probei cintarului. am aflat cu preci
zie numărul total si pe categorii al 
concurentilor la titluri si medalii 
europene. Vor boxa în campionatele 
de la Halle 146 de boxeri, din 27 de 
țări; Unele surprize s-au petrecut 
chiar înaintea tragerii la sorti — care 
s-a desfășurat ieri Ia ora amiezii. 
Astfel, la categoria 67 kg.. Jokhin 
Bachfeld (R.D.G.), campion olimpic 
în 1976. a devenit indisponibil si a 
fost Înlocuit în formația țării-gazdă. 
O indisponibilitate de ultim moment 
a intervenit si în formația U.R.S.S.. 
care a sosit la Halle fără Vasili So
lomin (60 kg.), vechiul rival al renu
mitului nostru pugilist Simion Cu- 
tov. Această indisponibilitate reduce 
la trei numărul echipelor în formație 
completă — România. R.D.G. si Po
lonia

Tragerea la sorți a avut loc chiar 
pe ringul din mijlocul sălii unde se 
vor disputa meciurile. Ea s-a desfă
șurat în prezenta îmnuternicitilor 
tuturor delegațiilor participante la 
întreceri, chiar si a acelora care au 
numai cite un singur boxer înscris — 
ceea ce face parte din practica mul
tor federații internaționale.

Iată primele partide pe care le vor 
susține boxerii noștri : în paranteză
— numărul de concurenți înscriși la 
categoria respectivă...

La categoria 48 kg. (10 oorcurenti): 
Alexandru Turei — Kluev (U.R.S.S.), 
miercuri. 1 iunie. în gala de la ora 16
— meci care va fi transmis in direct 
de televiziunea noastră. La 51 kg. 
(11) : Ibrahim Faredin — Alisanovic 
(Iugoslavia), duminică. 29 mai. gala 
de după-amiază. La 54 kg (14) : Teo
dor Dinu — Wawrzynjak (Polonia), 
miercuri 1 iunie. în gala de la ora 16. 
în transmisie TV directă. La 57 kg. 
(14) : Titi Tudor — De La Sagra Ca
brera (Spania), duminică 29 mai. în 
gala de seară. La 60 kg (12) : Simion

Cuțov—Gilbody (Anglia), luni 30 mai, 
în gala de seară. La 63,5 kg (15) : 
Calistrat Cuțov—Karlson (Norvegia), 
luni 30 mai. în gala de seară. La 
67 kg (16) : Vasile Cicu—Osicka (Ce
hoslovacia). duminică. 29 mai. în gala 
de după-amiază. La 71 kg (16) ; 
Vasile Didea—Savcenko (U.R.S.S.), 
marți 31 mai. In gala de seară. La 
75 kg (15) : Constantin Chiracu—Ma-

Corespondență 
din Halle

gielse (Olanda), marți. 31 mai,, în 
gala de după-amiază, în transmisie 
TV directă. La 81 kg (10) : Ion 
Gyorfi—Peters (R.F.G.), marți. 31 
mai. în gala de seară. La categoria 
peste 81 kg (13) : Mircea Dan Si
mon—Nielsen (Danemarca), luni. 30 
mai, in gala de după-amiază.

Recapitulînd : cîte trei boxeri ro
mâni vor intra in luptă duminică, 
luni și marți, iar ceilalți doi în ziua 
de miercuri.

După cum se vede, unii dintre re
prezentanții noștri vor avea meciuri 
mai dificile de la bun început sau 
in etapa imediat următoare, cum stau 
lucrurile, de exemplu, pentru Ale
xandru Turei. Ibrahim Faredin (care, 
în caz de victorie în primul meci,

ar putea avea în continuare drept 
adversar pe Tkacenko — U.R.S.S.) 
sau Vasile Didea. Oricum, boxerii 
români sînt pregătiți pentru meciu
rile dificile și, ceea ce am constatat 
imediat după comunicarea rezultate
lor tragerii la sorți, sînt foarte în
crezători în forțele proprii, doritori 
să reprezinte cu demnitate culorile 
sportive ale României la aceste cam
pionate.

O conferință de presă ce a urmat 
tragerilor la sorți a pus fată în fată 
pe conducătorii E.A.B.A. cu ziariștii. 
Johanes Hofman (Olanda), președin
tele E.A.B.A.. a declarat printre al
tele : „Nu pot să vă promit că nu vor 
fi decizii greșite. însă fiți siguri că 
vom face totul pentru ca cei mai buni 
să invingă". Să sperăm că si cei 25 
de arbitri au recepționat cu toții 
profesiunea de credință a președinte
lui E.A.B.A. și că vor demonstra la 
fiecare meci în parte deplina corecti
tudine Incit. Intr-adevăr, cei mai buni 
să fie declarați învingători.

Ieri seara, la Teatrul Prieteniei din 
Halle a avut loc și frumoasa festivitate 
de deschidere a campionatelor euro
pene. Astăzi încep galele, cîte două 
pe zi. la capătul cărora antrenori și 
sportivi speră în răsplata cuvenită 
pe măsura muncii depuse de-a lungul 
unui timp îndelungat de pregătire. 
Să le urăm deci mult succes trico
lorilor noștri I

Valeriu MIRONESCU

SCRIMA. Echipele României și R.S.F.S. Ruse 
se întîlnesc la Satu Mare

FOTBAL: Divizia A

Azi, etapa a 28-a
în cadrul campionatului diviziei A 

de fotbal se vor desfășura, astăzi, 
partidele etapei a 28-a. Cele două 
meciuri din Capitală se vor disputa 
pe stadioane diferite, după următo
rul program : Steaua — F.C.M. Ga
lați (stadionul „Steaua") și Sportul 
studențesc — U. T. Arad (stadionul 
Republicii).

în țară se vor desfășura următoa
rele jocuri : Jiul Petroșani — Poli
tehnica Iași ; Politehnica Timișoara 
— Progresul ; F. C. Bihor — Uni
versitatea Craiova ; A.S.A. Tg. Mu
reș — Rapid ; F. C. Argeș Pitești — 
F. C. Corvinul Hunedoara ; S. C. Ba
cău — Dinamo ; F. C. Constanța — 
F.C.M. Reșița. Cu excepția jocului 
S. C. Bacău — Dinamo, televizat în 
direct la ora 15, toate celelalte întîl
niri vor începe la ora 17.

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate meciurile etapei. Transmisia 
se va efectua , pe programul I, în ca
drul emisiunii „Sport și muzică", cu 
Începere de la ora 16,30.

Cu Începere de ieri, sîmbătă. și 
pînă la 1 iunie, în municipiul Satu 
Mare se desfășoară întîlnirea inter
națională de scrimă intre reprezen
tativele României și R.S.F.S. Ruse, 
în cadrul căreia vor evolua și cițiva 
deținători de titluri supreme in ie
rarhia mondială a acestui sport.

întrecerea marchează și inaugura
rea noii și modernei săli de scrimă 
din Satu Mare — cea mai mare d« 
acest gen din țară. Impunătorul edi
ficiu. cu o capacitate de peste 200 de 
locuri, are un amfiteatru pentru

spectatori dotat cu instalații mo
derne de semnalizare, arbitraj și 
microclimat artificial, vestiare etc. 
și se înscrie ca o binemeritată răs
plată și recunoaștere a succeselor 
prestigioase pe plan intern și inter
național obținute de-a lungul anilor 
de școala sătmăreană de scrimă con- 

»dusă de antrenorul emerit Al. Csi- 
pler — școală care va’beneficia, deci, 
de condiții optime pentru o și mai 
viguroasă afirmare a valorii sale 
recunoscute. (Octav Grumeza).

A

In cîte va
• învingînd cu 7—6. 3—6. 6—1. 6—7, 

6—1 pe vest-germanui Karl Meiler. 
campionul român Ilie Năstase s-a 
calificat pentru turul patru al pro
bei de simplu bărbați din cadrul 
campionatelor internaționale de te
nis ale Franței.

• în turul doi a] probei de simplu 
femei din cadrul campionatelor in 
ternaționale de tenis ale Franței, ce 
se desfășoară la Paris, jucătoarei 
româncă Florența Mihai a învins-o 
cu 4—6, 6—3, 6—2 pe Lesley Charles 
(Anglia).

• La Belfast, in cadrul campiona
tului interbritanic de fotbal, selec
ționata Angliei a învins cu scorul de 
2—1 (1—1) formația Irlandei de Nord.

• Turneul internațional de șah de 
la Las Palmas a fost ciștigat de cam
pionul mondial Anatoli Karpov

rînduri
(U.R.S.S.) cu 13,5 puncte din 15 po
sibile. urmat de Larsen (Danemarca) 
— 11 puncte. Timman (Olanda) — 10 
puncte. Tal (U.R.S.S.) — 9 puncte etc.

o Turneul de fotbal U.E.F.A., re
zervat echipelor de juniori, se va 
disputa in anul 1978. în Polonia. între 
4—14 mai. Pentru preliminarii s-au 
înscris 32 de echipe, formația Româ
niei urmînd să-și dispute calificarea 
cu selecționata Iugoslaviei.

o Astăzi. în Capitală, un interesant 
cuplaj rugbistic pe terenul central 
din Parcul copilului : ora 9 — R.C. 
Grivița roșie — Politehnica Iași (în 
cadrul diviziei A) : ora 10,30 — Lotul 
României — Selecționata Capitalei. 
Acest meci constituie o ultimă verifi
care a echipei naționale in vederea 
intîlnirii amicale Franța — România 
ce va avea -loc la 4 iunie la Paris.
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DEZBATERILE DIN CONSILIUL DE SECURITATE

România sprijină propunerile 
țărilor africane privind extinderea

sancțiunilor economice
împotriva regimurilor rasiste

NAȚIUNILE UNITE. — După cum s-a anunțat, Consiliul de Secu
ritate a adoptat in unanimitate o rezoluție, avind coautori toți mem
brii acestui organ, intre care și România, prin care se decide ca toate 
statele membre să interzică transferul sau folosirea de fonduri apar- 

scopul finanțării- birourilor sau insti-Unind regimului din Rhodesia in 
tutiilor rhodesiene din străinătate.

La insistenta țărilor africane ș! 
socialiste, membre ale Consiliului de 
Securitate, și după îndelungate ne
gocieri s-a hotărit întrunirea con
siliului, înainte de 11 noiembrie a.c.. 
pentru a lua in discuție aplicarea de 
noi sancțiuni împotriva regimului de 
la Salisbury, în conformitate cu ar
ticolul 41 ar Cartei, care, în afară de 
întreruperea relațiilor economice, 
diplomatice și consulare, prevede și 
suspendarea totală sau parțială 
comunicațiilor feroviare, i 
aeriene, poștale, telefonice, 
fice și a altor mijloace de 
care.

Luînd cuvîntul în cadrul 
rilor. reprezentantul. României, am
basadorul Ion Datcu, a declarat că 
astăzi, la 11 ani după instituirea de

a 
maritime, 
. telegra- 
! comuni-

dezbate-

către O.N.U. a primelor sancțiuni e- 
conomice împotriva regimului ilegal 
de la Salisbury, se constată că a- 
ceastă acțiune a Consiliului de Secu
ritate nu a dat rezultatele așteptate.

Menținerea la putere a lui Ian 
Smith, în ciuda sancțiunilor econo
mice hotărîte de O.N.U., se explică 
prin faptul că măsurile luate au fost 
insuficiente și. pe deasupra, au fost 
încălcate în mod sistematic. în spe
cial de către Africa de Sud. prin in
termediul căreia se desfășoară în 
prezent comerțul rhodesian. De 
aceea. România sprijină propunerile 
țărilor africane urmărind extindere» 
sancțiunilor economice la Africa de 
Sud și aplicarea integrală fată de 
Rhodesia a prevederilor articolului 
41 al Cartei O.N.U.

Reuniunea reprezentanților statelor din „prima linie" 
în urma reuniunii de două zile a 

miniștrilor de interne și apărării ță
rilor din „prima linie" desfășurată 
în capitala zambiană. participanții 
au precizat că orice atac al regimu
rilor rasiste din Rhodesia și Africa 
de Sud. îndreptat împotriva uneia 
din țările respective, va fi conside
rat ca un atac îndreptat împotriva 
tuturor.

Președintele Zambiei, Kenneth Ka- 
unda, a reafirmat că țara sa se află 
pe picior de război ca urmare a a- 
menințărilor de invazie proferate de 
regimul minoritar rhodesian, sub pre
textul atacării bazelor Z.A.P.U. afla
te pe teritoriul zambian.

★
într-o declarație comună, reluată 

de Agenția Reuter, reprezentanți de 
frunte ai bisericilor din Namibia au 
acuzat autoritățile sud-africane care 
ocupă ilegal teritoriul namibian 
tortura este o practică curentă 
timpul interogatoriilor deținutilor 
restați pentru opoziția lor față
regimul de apartheid. De asemenea, 
sint condamnate practicile rasiștilor

că 
în 
a- 
de

de privare de libertate pe perioade 
nedefinite de timp, fără nici o ju
decată, a persoanelor cu vederi pro
gresiste. care luptă pentru liberta
tea și independenta acestui teritoriu 
ocupat ilegal de Africa de Sud.

★
CAPETOWN. — Primul ministru al 

regimului sud-african, Johannes Vor- 
ster, a respins, sîmbătă, categoric, 
respectarea principiului „un om, un 
vot" pentru care se pronunță popu
lația de culoare, majoritară în țară. 
Această declarație, apreciază obser
vatorii de presă, reprezintă o nouă 
dovadă că regimul minoritar rasist 
de la Pretoria este hotărit să continue 
politica sa de discriminare rasială și 
de apartheid, de exploatare a 
populației de culoare, lipsită de cele 
mai elementare drept-uri politice.

O declarație similară a fost fă
cută recent și de Ian Smith, șeful 
regimului minoritar din Rhodesia, 
care s-a pronunțat împotriva acordă
rii dreptului de vot pentru africanii 
care au împlinit vîrsta de 18 ani.

„M.P.LA. va continua neabătut procesul revoluționar 
de edificare a societății socialiste"

Mesaj al președintelui Angolei adresat națiunii
LUANDA 28 (Agerpres). — Agos- 

tinho Neto, președintele 
Populare pentru Eliberarea Angolei, 
președinte al Republicii “ 
Angola, a adresat națiunii un mesaj 
radiodifuzat, in care, referindu-se la 
recentele dezordini puse la cale de 
agenți ai imperialismului și reac- 
țiunîi interne în dimineața zilei de 
27 mai la Luanda, a precizat că a- 
cestea nu au găsit nici un ecou in 
rîndurile poporului angolez. El a 
chemat oamenii muncii, întregul po
por să-și sporească 
fie gata să dea o ripostă 
căror acțiuni îndreptate 
M.P.L.A. și conducerii 
guvernului și a tuturor 
lor și organizațiilor de stat.
— a precizat președintele — va con
tinua și în viitor procesul revoluțio
nar vizînd edificarea societății so
cialiste.

Mișcării
Populare

vigilența și să 
fermă ori- 
împotriva 
sale, a 

instituții- 
M.P.L.A.,

Poporul angolez a ales calea dez
voltării socialiste, singura stavilă e- 
ficientă în fața expansiunii imperia
liste, a declarat președintele Agos- 
tinho Neto, într-un interviu acordat 
revistei „Afrique-Asie", editată la 
Paris. El a arătat că în Angola se 
înfăptuiesc cu succes transformări 
social-economice radicale, Se desfă
șoară o amplă mișcare pentru dez
voltarea producției industriale și a- 
gricole, se depășesc cu succes greu
tățile legate de moștenirea grea pe 
care a lăsat-o colonialismul. R. P. 
Angola s-a pronunțat întotdeauna 
pentru relații prietenești cu toate 
popoarele lumii, stabilind relații di
plomatice cu numeroase țări. Pre
ședintele a reafirmat hotărîrea țării 
sale de a continua lupta împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului și rasismului,

Lucrările Congresului Partidului
Comunist Mexican

Delegația Frontului 
primită de primul

Unității Socialiste 
ministru al Belgiei

Salutul transmis 
de Partidul Comunist Român

CIUDAD DE MEXICO. — în capi
tala Mexicului au continuat .lucrările 
Congresului al XVIII-lea al Parti
dului Comunist Mexican.

Tovarășul Valter. Roman, membru 
al C.C. al P.C.R., a transmis dele- 
gaților la congres, tuturor membrilor 
Partidului Comunist Mexican, oame
nilor muncii din Mexic un cald sa
lut de prietenie din partea Partidu
lui Comunist Român, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu mesajul de 
solidaritate militantă al membrilor

\_____________

partidului nostru. Reprezentantul 
P.C.R. a exprimat satisfacția fată de 
evoluția ascendentă a relațiilor de 
prietenie, colaborare și solidaritate 
statornicite între Partidul Comunist 
Român și Partidul Comunist Mexi
can. față de dezvoltarea actuală a 
relațiilor de colaborare prietenească 
dintre România și Mexic care slu
jesc intereselor ambelor popoare, 
cauzei păcii,' progresului și înțelege
rii internaționale. Cuvîntul de salut 
a fost primit cu viu interes și căl
dură de participanții la congres.

BRUXELLES 28 
legația Frontului 
condusă de Mihai Dalea. membru 
supleant al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, a fost primită de 
primul ministru al Belgiei. Leo Tin- 
demans.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. președintele Republicii 
Socialiste România. președintele 
Frontului Unității Socialiste, au fost 
transmise primului ministru un me
saj de salut și cele mai bune urări.

Mulțumind pentru mesaj, primul 
ministru a

(Agerpres). — De- 
Unitătii Socialiste,

Nicolae Ceausescu unpreședintelui
salut prietenesc și urările cele mai 
calde, evidențiind cu satisfacție dia
logul fructuos, la cel mai înalt nivel, 
între cele două țări, prilejuit de vizita 
șefului statului român în Belgia și a 
regelui Baudouin în România, dorința, 
reciproc împărtășită, de continuă 
dezvoltare, pe multiple planuri, a bu
nelor relații româno-belgiene. în spi
ritul Declarației 
semnată în 1972.

solemne comune,

★
delegația Frontului

rugat să se transmită

Sîmbătă. seara.
Unității Socialiste s-a înapoiat în 
Capitală.

DE PRETUTINDENI
• FOC CU... APA. 

Aprinzătorul unui aparat încărcat 
cu apă dă o flacără cu o tempera
tură de 2 000 de grade. Este vor
ba de un aparat de topire, tăie
re și sudură rapidă, conceput 
la Institutul de sudură electrică 
al Academiei de științe a R.S.S. 
Ucrainene. Aparatul funcționea
ză pe baza unui proces cunos
cut de mult — electroliza apei, 
respectiv descompunerea ei in 
oxigen și hidrogen.

Manifestări consacrate 
Independenței de

Centenarului Independenței de Stat 
a României continuă să-i fie dedicate, 
în diverse țări, multiple și variate 
manifestări.

La Kiev. în unul din pavilioanele 
Complexului permanent expozițional 
al realizărilor economiei naționale a 
Ucrainei, a -fost deschisă o expoziție 
fotodocumentară consacrată eveni
mentului.

La Pekes, Ungaria, a fost organi
zată o expoziție cu tema, „Lupta 
poporului român pentru independentă 
oglindită în opera artiștilor plastici". 
Cu același prilej au fost proiectate 
filmele „România azi" și „Poarta al
bastră a țării".

La Palatul Taranco din Montevi
deo (Uruguay) a avut loc o ceremo
nie oficială la care au particiDat re
prezentanți ai Consiliului de Stat, ai

aniversării centenarului 
stat a României
Ministrului Relațiilor Externe, Mi
nisterului Educației și Culturii, ofițeri 
superiori, precum și membri ai cor
pului diplomatic. Ambasadorul Româ
niei în Uruguay. Valeriu Pop, a vor
bit despre semnificația evenimentu- 
lui._despre politica internă și externă 
a țării noastre. Au fost prezentate 
filmele documentare „Glasuri de in
dependentă" și „România azi".

în orașul Holon din Israel a avut 
loc o adunare festivă la care amba
sadorul țării noastre, Ion Covaci, 
Plnhas Eilon, primarul orașului, și 
Iosef Tzhadok. secretarul sindicate
lor locale, au vorbit despre semnifi
cația istorică a evenimentului. Au 
fost prezentate filme românești de 
scurt metraj și a avut loc inaugura
rea unei expoziții.

Convorbiri
iugoslave—vest-germane
BELGRAD 28 (Agerpres). — în ca

drul convorbirilor oficiale dintre pre
ședintele Iugoslaviei. Iosip Broz Tito, 
și cancelarul vest-german. Helmut 
Schmidt, a fost acordată o atenție 
deosebită situației din Europa în con
textul apropiatei reuniuni de la Bel
grad a reprezentanților țărilor partici
pante la Conferința pentru securitate 
și cooperare în Europa. De asemenea, 
au fost abordate probleme ale rela
țiilor economice internaționale în 
preajma reluării dialogului Nord — 
Sud — anunță agenția Taniug. Pre
ședintele Tito a declarat că Iugosla
via, ca tară nealiniată, așteaptă ca 
această conferință să soluționeze fa
vorabil cererile țărilor în curs de dez
voltare și să se soldeze cu rezultate 
pozitive.

S-a procedat, totodată. Ia un schimb 
de păreri asupra evoluției situației 
actuale din Africa și din Orientul 
Mijlociu, precum și asupra unor pro
bleme privind folosirea în scopuri 
pașnice a energiei nucleare.

MADRID. — Agenția France Presse 
informează că peste 50 000 de per
soane au participat, vineri seara, la 
un miting electoral organizat la Ma
drid de Partidul Comunist din Spa
nia. .Cu acest prilej a luat cuvîntul 
Santiago Carrillo, secretar general al 
P.C.S.

a R. P. Polone în R. D. Germană

în sprijinul 
consolidării procesului

este de 
prilejul 
țărilor 
pentru

de destindere în Europa
BELGRAD. — Tntr-un interviu a- 

cordat revistei iugoslave „Nin". mi
nistrul de externe al Spaniei. Mar
celino Oreja, a declarat că 
așteptat ca. la Belgrad, cu 
reuniunii reprezentanților 
participante la Conferința
securitate și cooperare în Europa, să 
fie examinate măsuri și inițiative 
menite să promoveze spiritul de la 
Helsinki, precum și aspecte legate 
de lărgirea prevederilor documentu
lui final. „Firește, nu este vorba de 
o revizuire a Actului final, ci de noi 
acorduri, susceptibile să perfecțio
neze ceea ce a fost deja realizat".

BERLIN 28 (Agerpres). — Sîmbătă 
a sosit la Berlin delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Polone, 
condusă de Edward Gierek. prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P.. care, la 
invitația C.C. al P.S.U.G., a Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de Miniș
tri ale R. D. Germane, întreprinde o 
vizită oficială de prietenie în această

tară. în după-amiaza aceleiași zile a 
avut loc o convorbire între Erich Ho
necker. secretar general al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., și Edward Gierek. A- 
gentia A.D.N. precizează că. în cursul 
vizitei, urmează să fie semnat noul 
tratat de prietenie, colaborare si asis
tentă mutuală dintre cele două țări.

Reuniunea interguvernamentală de la Kuweit pe tema :

„Cooperarea tehnică între tarile
în curs de dezvoltare44

KUWEIT. — în Kuweit se desfășoară 
lucrările reuniunii regionale intergu- 
vernamentale pentru țările arabe din 
zona Asiei de vest, pe tema „Coope
rarea tehnică între țările în curs de 
dezvoltare", organizată de Programul 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.), în cooperare cu guvernul 
kuweitian și Comisia economică a 
O.N.U. pentru țările din Asia de vest.

Reprezentantul român a arătat că 
prezenta tării noastre la reuniunea 
din 'Kuweit este o expresie a dorin
ței României, ca tară socialistă și, în 
același timp. în curs de dezvoltare, 
membră a ..Grupului celor 77“, de a 
lărgi relațiile de cooperare cu cele
lalte țări în curs de dezvoltare, in-

clusiv cu cele din Asia de vest, de 
a conlucra activ cu acestea in lupta 
pentru lichidarea decalajelor care le 
despart de statele dezvoltate. Au 
fost evidențiate bunele raporturi de 
cooperare bilaterală economică și 
tehnică stabilite între România si 
țările arabe din Asia de vest, care 
se desfășoară în baza unor acorduri 
de cooperare economică, tehnică și 
științifică. încheiate cu prilejul întîl- 
nirilor dintre președintele Nicolae 
Ceausescu și conducătorii statelor 
respective, menționîndu-se unele ac
țiuni de cooperare dintre România si 
aceste țări, precum și dorința Româ
niei de a extinde conlucrarea cu ță
rile din zonă.

agențiile de presă transmit
Acord comercial româno*  

malian. Barnako 3 fost semnat 
Acordul comercial pe termen lung 
între România și Mali, care prevede 
dezvoltarea schimburilor comerciale 
și economice, creșterea și diversifi
carea acestora.

în capitala U.R.S.S. s au 
întrunit Consiliile Băncii inter
naționale de colaborare economică 
(B.I.C.E.) și ale Băncii internaționa
le de investiții, la care au luat par
te reprezentanții țărilor în consiliile 
celor două bănci, precum și repre
zentantul Băncii de stat a Republi
cii Socialiste Vietnam. A fost adop
tată hotărîrea privind primirea R.S. 
Vietnam ca membru al Băncii inter
naționale de colaborare economică 
și al Băncii internaționale de inves
tiții.

întrevedere. Todor Jivkov- 
prim-secretar al C.C. al P.C. Bul
gar. președintele Consiliului de Stat 
al R.P. Bulgaria, a avut o întreve
dere cu secretarul general al C.C. al 
P.C. din Salvador. Jorge Shafik 
Handal. Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de informații privind pre
ocupările celor două partide si unele 
probleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

La Praga au luat sBr?it lucră
rile Congresului al IX-lea al Mișcă
rii sindicale revoluționare din Ceho
slovacia. Congresul a adoptat o ho- 
tărîre privind sarcinile sindicatelor în 
construcția societății socialiste dez
voltate în Cehoslovacia. Sindicatele 
din România au fost reprezentate la 
congres de o delegație condusă de 
Pavel Ștefan, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R. Ca președinte al 
Consiliului Central al Mișcării sindi
cale revoluționare cehoslovace a fost 
reales Karel Hoffmann.

Conferință, p«tfcip*ntii  ia 
lucrările conferinței diplomatice pen
tru reafirmarea și dezvoltarea drep
tului internațional aplicabil în con
flictele armate — ale cărei dezbateri 
au Iod la Geneva — au convenit în 
unanimitate asupra articolului care 
definește instituția mercenariatului. 
Potrivit proiectului de articol con
venit. mercenarii capturați nu se 
vor bucura de tratamentul aplicat 
prizonierilor de război în baza con
vențiilor de la Geneva din 1949. Un 
alt articol pus de acord se referă la 
limitarea atacurilor desfășurate în 
timpul conflictelor armate la obiec
tivele strict militare.

Mangalin Dughersuren, la invitația 
omologului său. Milos Minici. Cele 
două părți au procedat, de aseme
nea, la examinarea unor probleme 
internaționale actuale.

Negocieri. Geneva s-au Jn- 
cheiat negocierile dintre țările pro
ducătoare și cele importatoare 
zahăr vizînd elaborarea unui 
acord internațional privind ____
produs. în cadrul âctualel runde de 
negocieri, care a durat șase săptă- 
mîni și nu s-a încheiat cu rezultate 
concludente, țările în curs de dez
voltare producătoare de zahăr au 
formulat critici severe în legătură 
cu pozițiile pe care s-au situat sta
tele membre ale Pieței comune în 
timpul tratativelor.

de 
nou 

acest

• ÎMPOTRIVA po
luării CU MERCUR. 
La Lausanne, Elveția, a fost pre
zentată în premieră mondială o 
invenție menită să ajute la com
baterea poluării cauzate de 
mercur. Este vorba de niște plăci 
cu dimensiunea de un metru pă
trat. cîntărind numai 1,5 kilogra
me, a căror compoziție n-a fost 
dezvăluită. Plăcile au capacita
tea de absorbție ionică, efectul 
lor fiind comparabil cu cel al 
magnetului care atrage anumite 
particule metalice. Aceste plăci 
pot atrage mercurul din apele 
rîurilor și mărilor.

• PENTRU PROTEJA
REA OPERELOR DE 
ARTĂ. Ministrul italian Mario / 
Pedini a avansat propunerea . ’ 
pictorii să-și lase amprentele., 
digitale pe tablourile lor, pen
tru a scăpa de flagelul traficului 
de picturi falsificate. Numai din 
1974, peste 5 300 de tablouri fal
se au fost depistate, de poliția 
italiană și 249 de traficanți de
feriți tribunalelor. Amprentele 
digitale ale pictorilor, care vor 
accepta să-și identifice astfel 
operele, ar urma să fie păstrate 
într-un registru special. în ve
derea eventualelor confruntări.

• CUPTOR CU PLAS
MĂ. La uzina de oțeluri spe
ciale din Freithal (R.D.G.) a fost 1 
montat un cuptor cu plasmă 
pentru topirea oțelului, care 
permite să se obțină un metal 
mai pur decît cel obișnuit.

• CĂPȘUNI Șl BANA
NE SINTETICE. De curind> 
o echipă de degustători s-a pro
nunțat asupra calității fructelor ( 
artificiale fabricate de un labo
rator din Cambridge. Concluzia 
lor : înlocuitorii constituie rivali 
redutabili pentru fructele natu
rale. Calificativele bune se da
torează în mare parte amelioră
rii din ultima vreme a calității 
fructelor produse de laborator. 
Astfel, jeleului pe bază de sub
stanțe de origine vegetală și 
animală — ca analginatul de so
diu, pectina, gelatina — i s-au 
adăugat coloranți și substanțe 
aromatice și, în plus, 1 «-a dat o 
consistență asemănătoare fructe
lor în stare naturală. Cercetăto
rii se străduiesc să amelioreze 
în continuare „textura" acestora, 
pentru a putea introduce alte 
elemente nutritive suplimentare, 
fără a altera aspectul „fructelor" 
lor.

0 contribuție înseninată ia dezvoltarea
colaborării româno italiene, la cauza securității

Exproprieri.
nală petrolieră din Ecuador (C.E.P.E.) 
a preluat totalitatea acțiunilor deți
nute în tară de firma nord-ameri- 
cană „Gulf Oii", care deținea 37,5 
la sută din capitalul consorțiului e- 
cuadorian al petrolului. în același 
timp. în Peru au fost expropriate bu
nurile apartinînd companiei transna
ționale „Marcona Mining Corpora
tion".

Intîlnire. Primul ministru al 
Portugaliei, Mario Soares, a primit 
o delegație a Confederației Generale 
a Muncitorilor Portughezi — Inter- 
sindicala Națională, care a expus 
punctul, de vedere al oamenilor mun
cii din Portugalia privind situația 
social-economică din țară. Ei au re
levat că în urma creșterii costului 
vieții, a șomajului, a lipsei unor 
contracte colective echitabile, a în
ghețării salariilor situația oamenilor 
muncii se înrăutățește. Primul mi
nistru si delegația sindicală au con
venit să aibă o nouă întîlhire Ia 31 
mai.

și cooperării pe continentul european
Comunicat comun. Mongo

lia si Iugoslavia se pronunță pentru 
lărgirea 
dîncirea 
arată în 
blicității
zitei efectuate în Iugoslavia de mi
nistrul mongol al afacerilor externe,

cooperării bilaterale si 
relațiilor de prietenie, 
comunicatul comun dat pu
ia Belgrad la încheierea vîr

a- 
se

Prietenia dintre popoare este, in
contestabil. unul dintre cele mai no
bile sentimente umane. în acest sens 
se pot releva cu satisfacție vitalitatea 
și prospețimea tradiționalei prietenii 
româno-italiene. bazată pe comuni
tatea originii latine și ps afinități 
de limbă, pe solidaritatea și colabo
rarea în decunsul istoriei dintre ex- 
pohenții forțelor înaintate ale celor 
două popoare în lupta lor pentru 
realizarea idealurilor de libertate și 
independentă națională. Aceste legă
turi prietenești au cunoscut. îndeo
sebi în ultimii ani. o dezvoltare con
tinuă.

O însemnătate deosebită în aceas
tă evoluție pozitivă au avut-o vizita pe 
care președintele Nicolae Ceaușescu 
a efectuat-o în primăvara anului 1973 
în Italia. întilnirea de la Helsinki a 
președintelui României cu primul 
ministru al Republicii Italiene, alte 
contacte între factorii de răspunde
re din cele două țări. Acum, cronica 
relațiilor de prietenie dintre România 
și Italia a consemnat un nou și im
portant eveniment : vizita în tara 
noastră a președintelui Consiliului de 
Miniștri al Italiei. Giulio Andreotti, 
însoțit de ministrul de externe. Ar
naldo Forlani.

Ca un moment dominant al a- 
cestei prime vizite a unui prim-mi- 
nistru italian în România s-au în
scris primirea si convorbirile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu
oaspetele italian și la care a luat 
parte primul ministru al guvernului 
român. Manea Mănescu. Desfășurate 
într-o ambiantă de caldă cordialitate 
si conlucrare, aceste întâlniri, ca si 
întreg ansamblul convorbirilor ofi
ciale româno-italiene. au pus în evi
dentă. spre satisfacția ambelor părți, 
cursul ascendent înregistrat în rapor
turile reciproce — pe plan politic, 
economic, tehnico-științific. cultural 
si in alte domenii — in spiritul De
clarației solemne comune încheiate 
la Roma în. mai 1973.

Convorbirile au relevat. In același

cu

timp, convingerea celor două țări 
că potențialul economiilor, relațiile 
tradiționale -de prietenie dintre po
poarele noastre, cit și apropierea geo
grafică oferă condiții propice pentru 
intensificarea și diversificarea în 
continuare a conlucrării reciproc a- 
vantajoase. Și intr-adevăr se poate 
spune că vizita a prilejuit identifi
carea unor noi și largi zone pentru 
extinderea 
prospectate,

- intensificare 
ple planuri, 
îndeosebi în 
portante, < 
mașini, metalurgia, chimia Si petro
chimia. sectoarele minier și petrolier. 
S-a stabilit, de asemenea, să se dez
volte în continuare colaborarea și 
contactele în domeniul culturii, 
științei, al schimbului de informații, 
turistic si sportiv. în vederea unei 
mai bune cunoașteri a valorilor cul
turii si civilizației din cele două țări, 
al apropierii și înțelegerii 
poarele român și italian.

în același sens, pornind de la ro
lul deosebit al tineretului 
contemporană, de la necesitatea mai 
bunei cunoașteri și conlucrări a ti
nerei generații, de la importanta pro
movării în rîndul acesteia a idealu
rilor de pace, respect reciproc și în
țelegere între popoare, cele două 
părți au adoptat o Declarație eu 
privire Ia colaborarea româno-ita- 
liană în domeniul tineretului. Pre
vederile acestei declarații, de na
tură să stimuleze contactele și co
laborarea ne multiple planuri între 
tineretul român și cel italian, se în
scriu ca o contribuție a celor două 
țări ne linia înfăptuirii prevederilor 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate si cooperare în Europa. în 
spiritul documentelor adoptate de 
O.N.U. și alte organisme internațio
nale cu privire la formarea tineretu
lui în spiritul nobilelor idealuri ale 
păcii și înțelegerii între popoare — 
teluri pentru înfăptuirea cărora

cooperării. Au fost 
astfel, posibilități de 
a cooperării pe multi- 
inclusiv pe terțe piețe, 

.. sectoare economice im- 
cum sint construcțiile de

între co

in lumea

România a militat consecvent, pre- 
zentînd numeroase inițiative de larg 
răsunet internațional.

Referindu-se la rezultatele vizitei 
pe plan bilateral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu releva : „S-au realizat în
țelegeri bune. Am convingerea că în 
perioada următoare vom obține pro
grese mult mai substanțiale în dez
voltarea cooperării în producție, a 
schimburilor economice. De aseme
nea. sint convins că si în domeniul 
Științei, culturii, al schimburilor la 
diferite niveluri, inclusiv dintre 
populația țărilor noastre, vom obține 
o intensificare. Iată de ce apreciez 
că vizita președintelui Consiliului de 
Miniștri. Andreotti, a celorlalți co
laboratori ai săi, a ministrului de ex
terne va putea să deschidă perspec
tive bune". în același sens, subliniind 
că vizita sa în tara noastră a avut loc 
în condițiile unei evoluții ascendente 
a raporturilor de prietenie și colabo- 

. rare dintre Italia si România, pre
mierul Giulio Andreotti a declarat: 

„Vizita mea a avut semnificația prie
teniei, aceea de omagiu adus Româ
niei în 
toreste 
stat, a 
a unui . ..
de a înainta cit mai mult în direcția 
cooperării multiple".

Desfășurîndu-se în preajma apro
piatei reuniuni de la Belgrad, schim
bul de păreri în problemele vieții in
ternaționale a acordat. în mod firesc, 
o atenție deosebită problemelor secu
rității europene, adincirii procesului 
de destindere, astfel incit acesta să 
capete un caracter durabil si să de
vină ireversibil. în acest sens. în ca
drul convorbirilor s-a. subliniat ne
cesitatea respectării și aplicării inte
grale. de către toate statele semna
tare. a Actului final de la Hel
sinki în totalitatea și unitatea. pre
vederilor acestuia. O importantă 
de prim ordin revine în acest ca
dru viitoarei reuniuni de la Belgrad 
a statelor europene, cele două țări

momentul în care îsi sărbă- 
centenarul Independentei de 
fost un prilej de reafirmare 
angajament comun — acela

fiind hotărîte să acționeze In mod 
consecvent pentru ca această reuniu
ne să nu constituie un teren de con
fruntări. ci să ducă la soluții con
structive. la dezvoltarea colaborării 
dintre statele, europene în toate do
meniile.

Așa cum tara noastră a relevat In 
repetate rinduri. destinderea și secu
ritatea în Europa, ca și în lume, pot 
fi cu adevărat trainice și de durată 
numai întregindu-se destinderea po
litică prin destinderea militară, nu
mai prin adoptarea unor măsuri e- 
fective de dezarmare si în primul 
rînd de dezarmare nucleară —- dia
logul româno-italian evidențiind în 
acest sens importanta sesiunii ex
traordinare a O.N.U., din 1978. con
sacrată dezarmării. Se cuvine, de ase
menea. a fi subliniat că opiniile ce
lor două părți au coincis și în alte 
probleme cardinale ale vieții inter
naționale. cum ar fi respectarea de 
către toate statele în relațiile lor in
ternaționale a normelor și principiilor 
dreptului internațional și Cartei 
O.N.U.. înscrise și în Declarația so
lemnă comună a celor două țări, 
conjugarea eforturilor tuturor state
lor pentru eliminarea colonialismu
lui, a discriminării rasiale și politicii 
de apartheid, pentru instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale, 
juste și echitabile, pentru creșterea 
eficacității O.N.U. în viata interna
țională. ca si in chestiuni legale de 
solutionarea situației 
Mijlociu și din. Cipru.

întreaga desfășurare 
mului ministru italian, 
rodnice, salutate cu căldură de o- 
pinia publică din tară noastră, se în
scriu ca un aport prețios la dezvol
tarea relațiilor dintre România și Ita
lia. corespunzător intereselor celor 
două țări și popoare, colaborării și 
păcii în Europa si în lume.

Practici inumane ale 
rasiștilor. Mai multe mii de afri* 
cani_ bolnavi mintal sint folosiți ca 
forță de muncă neplătită în întreprin
derile societății particulare sud-afri- 
cane care recrutează muncitori pe 
lingă Ministerul Sănătății al guvernu
lui rasist de la Pretoria — se arată 
într-un raport al Organizației Mon
diale a Sănătății. După cum a decla
rat un purtător de cuvînt al O.U.A. 
la Dar Es Salaam, viitoarea reuniune 
a comitetului va condamna „această 
practică barbară și inumană" care a- 
fectează, se crede, 8 000—9 000 bol
navi mintal.

• „RECORDURI" NE
DORITE. Violența mereu pre
zentă pe micul ecran preocupă 
tot mai mult opinia publică nord- 
americană prin proporțiile atinse. 
Un studiu al „Fundației Ford", de 
pildă, arată că. în medie, un co
pil de 14 ani din S.U.A. a asistat 
pînă la această virstă la aproxi
mativ 18 000 de crime „comise" 
pe micul ecran.

• LONGEVITATE..; AU
TOMOBILISTICĂ. FwdT“ 
a fost primul tip de automobil 
american fabricat în mai mult I 
de 15 milioane de unități. Deși 
acest tip de automobil a ieșit din 
fabricație cu 50 de ani în urmă 
chiar și tn prezent pe piața ame
ricană se mai află în circulație 
circa 100 000 automobile „Ford- 
T“. Acesta este un exemplu unic 
de... longevitate automobilistică. 
Viteza maximă atinsă de aceste 
vehicule este doar de 60 km pe 
oră, iar consumul, de 13 litri 
benzină la 100 km...

din Orientul

a vizitei pri- 
rezultatele ei

Radu BOGDAN

Demonstrație antiguvernamentala la Seul 
pentru democratizarea vieții interne și abolirea măsurilor 

excepționale
SEUL 28 (Agerpres).' — O mare 

demonstrație antiguvernamentală a 
avut loc la Seul în sprijinul cereri
lor pentru revocarea măsurilor de 
urgentă si democratizarea vieții in
terne din Coreea de sud. informează 
agenția A.C.T.C. Demonstrația, la 
care au participat peste 600 de per
soane. a fost organizată de Partidul 
Democrat Unificat — de opoziție — 
la încheierea lucrărilor celui de-al

IV-lea Congres al acestui partid. în 
rezoluția adoptată de participanții la 
acest congres se face apel la unirea 
forțelor pentru democratizarea vieții 
interne, punerea în libertate a deti- 
nuților politici, garantarea libertății 
de activitate legală a partidelor po
litice. abolirea măsurilor excepționa
le. Forțe de poliție au reprimat de
monstrația. rănind mai multe per
soane și arestînd peste 30.

ORIENTUL MIJLOCIU
• Consultări egipteano-palestinene • Contacte americano- 

saudite • La Nairobi se va
CAIRO 28 (Agerpres). — Președin

tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 
Yasser Arafat, a părăsit simbătă 
Cairo, la sfîrșitul unei vizite de trei 
zile întreprinse în Egipt. în cursul că
reia a avut convorbiri cu președintele 
Anwar El Sadat în legătură cu evo
luția situației din zonă și cu privire 
la Conferința de la Geneva pentru 
pace în Orientul Mijlociu, informea
ză agenția M.E.N. Yasser Arafat a a- 
vut, de asemenea, convorbiri cu Is
mail Fahmi. vicepremier și ministru 
de externe al Egiptului.

deschide un birou al O.E.P.
al Arabiei Saudite. Fahd Abdul Aziz, 
se arată că în cursul convorbirilor au 
fost abordate probleme privind 
Orientul Mijlociu si prețul petrolului. 
Prințul Fahd Abdul Aziz a prezen
tat punctul de vedere arab, potrivit 
căruia „restabilirea drepturilor 
gitime" ale poporului 
constituie calea sigură 
securitate și stabilitate

Președintele Carter, adaugă comu
nicatul. a apreciat politica petrolieră 
a Arabiei Saudite.

le-
palestinean 

spre pace, 
în regiune.

WASHINGTON 28 (Agerpres). — 
în comunicatul comun publicat la 
încheierea vizitei oficiale întreprinse 
în Statele Unite de prințul moștenitor

NAIROBI 28 (Agerpres). — Gu
vernul Kenyei a făcut cunoscut Or
ganizației pentru Eliberarea Palesti
nei (O.E.P.) că este de acord cu 
deschiderea la Nairobi a unui birou 
al O.E.P.

• VITAMINA B 6 IN 
HRANA GRAVIDELOR. 
După cercetări îndelungate, me
dicii austrieci Lothar Reinken și 
Hendrik Zieglauer au stabilit că 
evoluția optimă a sarcinii la fe
meile gravide este asigurată 
dacă în hrana lor zilnică se a- 
daugă 3—5 miligrame de vita
mina B 6. Ei au constatat, in 
același timp, că mărirea rațio
nală a dozei de vitamina B 6 
contribuie la sporirea greutății 
noului-născut. în perioada sar
cinii, necesitățile de vitamina B 
6 ale organismului cresc, întru- 
cît se transmite fătului o mare 
cantitate din această vitamină.

• CÎINI INDEZIRABILI. 
Responsabilii serviciilor de e- 
carisaj din marile orașe vest- 
germane întrevăd posibilitatea 
de a interzice accesul ciinilor în 
acele centre urbane unde, după 
datele actuale, ar exista circa 3 
milioane de ciini ce murdăresc 
străzile și spațiile verzi dincolo 
de orice limite, devenind un a- 
devărat pericol pentru sănătatea 
cetățenilor. Conform anchetei 
întreprinse de revista „Technis- 
che Umwelt-Magazin". la Ham
burg serviciile de salubritate 
cheltuiesc anual 18 milioane de 
mărci pentru curățirea străzilor 
murdărite de cei peste 40 000 de 
ciini.
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