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Măreața operă revoluționară 
înfăptuită de popor, condusă de partid 
IZVORUL VIU AL CREAȚIEI 

CULTURAL-ARTISTICE
„Să realizăm un cincinal al revoluției umaniste, al revoluției 

pentru o literatură nouă, cu adevărat umană, demnă de poporul 
nostru, de măreața epocă pe care o trăim".

NICOLAE CEAUȘESCU

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
NI CO L AE CE AU Ș ESC lT
t ... . - -....... . . ...... , ....- ' ■ ■■■■«

Ministrul adjunct al petrolului din Kuweit
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni 30 mai a.c., pe Mah
mud Khalil Al-Adassani, adjunct al 
ministrului petrolului din Kuweit, 
care face o vizită în tara noastră.

La primire a luat parte Ion Pă- 
țan, viceprim-ministru al guvernu
lui, ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale.

Oaspetele a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu. poporului român, 
din partea emirului statului Kuweit, 
șeic Sabah al Salem Al-Sabah, a 
prințului moștenitor și prim-minis- 
tru al guvernului, șeic Jaber Al-Ah-

Trimisul special
Tovarășul Nicolae Ceausescu, pre

ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. a primit, luni după-amiază. pe 
Mohammad Naim, trimisul special al 
președintelui Republicii Afganistan. 
Mohammad Daoud, care, la invitația 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, face o vizită ofi
cială în tara noastră.

La primire a luat parte Ștefan 
Voitec. vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

A fost prezent dr. Aii Ahmad 
Popal. ambasadorul Afganistanului la 
București.

Oaspetele a înmînat președintelui 
Nicolae Ceaușescu un mesai de prie
tenie din partea președintelui Mo
hammad Daoud și a transmis șefului 
statului român urări de sănătate si

med Al-Jaber Al-Sabah, un mesaj 
de prietenie și stimă.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat, la rîndul său, 
emirului Kuweitului și prințului 
moștenitor și prim-ministru al gu
vernului un cald salut și cele mai 
bune urări, iar poporului kuweitian 
urări de progres si prosperitate.

In timpul întrevederii a fost ex
primată satisfacția pentru evoluția 
pozitivă a relațiilor de colaborare 
dintre cele două țări, dorința de a 
aprofunda aceste relații în avanta
jul ambelor state, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

în cursul discuției s-a procedat la 
o analiză a stadiului colaborării ro- 
mâno-kuweitiene în domeniul in
dustriei petroliere și a fost afirmată 
hotărîrea comună de a se acționa 
pentru dezvoltarea acestei conlucrări, 
pentru concretizarea acordurilor și 
înțelegerilor stabilite cu ocazia dia
logului la nivel înalt româno-kuwei- 
tian. S-a apreciat că există toate 
condițiile pentru ca relațiile în a- 
cest domeniu să se extindă și mai 
mult, să se situeze la nivelul posibi
lităților pe care le oferă economiile 
celor două țări.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

al președintelui Republicii Afganistan
fericire, de prosperitate si progres 
poporului român. în mesai se expri
mă dorința ca relațiile de prietenie si 
colaborare dintre Afganistan si 
România să se dezvolte în conti
nuare. în avantajul reciproc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru mesai si a adresat 
președintelui Afganistanului un salut 
cordial. împreună cu cele mai bune 
urări de pace si prosperitate Po
porului afgan prieten. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete 
să transmită șefului statului afgan 
că împărtășește dorința ca relațiile 
româno-afgane să cunoască un curs 
continuu ascendent, spre binele 
ambelor țări si popoare, al cauzei 
păcii si colaborării internaționale.

în timpul întrevederii s-a făcut 
un schimb de vederi asupra unor 
probleme referitoare la dezvoltarea, 
pe baze reciproc avantajoase, a 
schimburilor economice, a cooperării 
în producție, precum si a colaborării 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

întrevederea a evidențiat, totodată, 
Interesul pentru aprofundarea con
lucrării româno-afgane pe plan in
ternațional pentru soluționarea. în 
interesul tuturor popoarelor, a pro
blemelor care confruntă omenirea, 
pentru edificarea unei noi ordini eco
nomice mondiale.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Participăm în aceste zile la eveni
mente remarcabile in viata culturală 
a tării, la manifestarea plenară, in 
cadrul unor vaste acțiuni, a energiilor 
creatoare ale întregii noastre națiuni, 
ale omului nou. ale capacității lui de 
creație si înnoire. Festivalul național 
..Cîntarea României", manifestare de 
o amploare fără precedent a spiritu
lui creator al maselor, a marilor re
surse artistice ale poporului nostru — 
ajuns în etapa sa finală — oferă do
vezi strălucite ale spiritului de crea
ție ce animă inepuizabilul tezaur al 
talentelor din ponor. In acest con
text, de o mare efervescență artistică, 
a avut loc. recent. Conferința națio
nală a scriitorilor. Prezenta tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la lucrările 
conferinței, ampla cuvîntare rostită

cu acest prilej arată atentia deose
bită pe care partidul nostru, secreta
rul său general o acordă în perma
nență vieții culturale a patriei, dez
voltării neîntrerupte a literaturii si 
artei în cadrul unei politici culturale 
consecvente, clarvăzătoare. Apreciind 
contribuția frontului scriitoricesc la 
educarea omului nou, prin operele 
realizate, prin întreaga activitate 
pusă în slujba telurilor nobile ale 
partidului comunist, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta: „Scriitorii din toate 
generațiile, fără deosebire de națio
nalitate — români, maghiari, ger
mani. sîrbi si de alte naționalități — 
au dat societății opere literare de va
loare. în toate genurile creației si 
într-o mare diversitate de stiluri, care 
poartă amprenta spiritului nou. re-

voluționar. ce animă societatea noas
tră. a preocupărilor si aspirațiilor po
porului. a mărețelor sale succese în 
edificarea orînduirii socialiste pe pă- 
mintul României".

Desfășurată intr-un climat de res
ponsabilitate fată de destinul si ros
tul actual al scrisului, recenta Con
ferință națională a scriitorilor a d-ez- 
bătut problemele creației literare și 
ale perfecționării vieții obștești a 
scriitorilor, sarcinile lor specifice, 
precum si îndatoririle nobile ce 
decurg din participarea oamenilor de 
litere — alături de toți cei care 
creează în patria noastră — cu 
noi și valoroase lucrări la marele 
Festivar național „Cintarea Româ
niei". Eveniment cu profundă sem
nificație in viața literară a tă

rii, pentru întreaga cultură so
cialistă, forumul scriitorilor a sub
liniat cu putere adeziunea tuturor 
slujitorilor scrisului la munca și nă
zuințele poporului român care, sub 
conducerea Partidului Comunist 
Român, a secretarului său general, 
înfăptuiește cu hotărire grandioasele 
sarcini stabilite de Congresul al 
XI-lea. înscrise în Programul parti
dului.

Constituie desigur un motiv de 
mindrie și un temei al adevăratei 
demnități a scriitorului român con
temporan rolul înalt și activ pe care 
societatea, poporul însuși îl atribuie 
artei, literaturii ca formă de mani
festare a conștiinței sociale, locul im-

(Continuare în pag. a Il-a)

Cum îndrumă 
organizația de partid activitatea 

consiliului oamenilor muncii 
® în forul democrației muncitorești - spiritul și metodele activității de 
partid • Periodic, analize la comitetul de partid • O îndatorire 
și 0 necesitate: informarea asupra activității fiecărui comunist din 

consiliul oamenilor muncii
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La adresa inițială 
a viitoarelor case

Acum doisprezece 
ani. cînd lua naștere 
poligonul de prefabri
cate din Timisoara, o 
adevărată fabrică de 
case, se realizau 10-^12 
panouri in 24 de ore. 
Acum, intr-un singur 
schimb de opt ore. 
aceeași echipă produce 
25 de panouri. în 
matrițele pentru turnat 
betonul. fierarii ist 
fac. agili, lucrul lor. 
intinzind plasele meta
lice. iar aburistii si 
betoniștii urmăresc să 
pregătească cit mai 
bine „patul" viitorului 
panou, pe care aburul 
îl va închega intr-un 
timp record, alcătuind 
din el peretele durabil 
al unei viitoare case.

Cită dăruire si pri
cepere întîlnesti la 
acești muncitori care 
își fac meseria lor fără 
să aibă cîtuși de puțin 
orgoliul că. vezi dum
neata. de fapt ei sînt 
creatorii adevărati ai 
acestor viitoare case 
ce se ridică în diferite 
localități ale țării 1 A- 
lexandru Crișan e un 
bărbat mărunțel, vor
băreț, venit aici de 
prin părțile Sălaju
lui încă din 1961. 
„Noi cunoaștem beto
nul, zice el, șugubăț, 
asa cum iși cunoaște 
brutarul aluatul. Cînd 
nu e cum trebuie, 
inapoi cu el". Lazăr 
Augustin, și el descins 
la Timișoara tot din 
părțile Sălajului, a fă
cut agricultură la el în 
sat. iar acum fabrică 
betoane. Viorel Das- 
călu sau Lazăr Pop au 
fost „elevii" lui Crișan. 
Ei și-ați însusit mese
ria de betonisti aici. în 
aerul aspru al șantie
rului. învătînd taina 
betonului pentru a o 
.transmite, la rîndul 
lor. celor veniti după 
ei. Majoritatea lor fii 
de țărani, veniti din 
diverse puncte ale tă
rii. ei și-au unit hăr
nicia cu voința de a

deveni buni meseriași 
și oameni adevărati. cu 
o viguroasă conștiință 
muncitorească.

Iată-1 pe loan Lo- 
bonț, electrician la 
macarale, cit de se
rios și grav vorbește 
el despre necesitatea 
funcționării ireproșa
bile a utilajelor de pe 
șantier. Sau loan 
Anabrinc. macaragis- 
tul. fost muncitor trac
torist. care exclamă 
cu mîndrie : ..Aici, la 
noi. macaraua e baza !“ 
Și de ce să nu-1 crezi, 
cînd privești la colosul 
de metal ce-si plimbă 
brațul uriaș care prin
de aceste panouri de 
prefabricate. Alături de 
toți, uniți de o minte 
ageră si fermă, se im
pune figura maistru
lui Pavel Forca. venit 
de prin Caras-Severin. 
cu o scoală profesio
nală la bază și cu o 
alta. tehnică. de 
maiștri. E un tînăr cu 
un frumos palmares 
în meserie.

Cînd seara a cuprins 
vastul teritoriu al 
Grupului de șantiere 
nr. 4 al Trustului 
de construcții timișo
rean, una din feres
trele birourilor tehni
ce a rămas. în conti
nuare. luminată. Am 
intrat si am făcut cu
noștință cu directorul, 
inginerul Nicolae Jin- 
ca. Lucrează aici, pe 
acest poligon, din 1965. 
cind a apărut în cimp 
prima statie de betoa
ne. Poligonul de pre
fabricate producea pe 
atunci 1,5 apartamen
te pe zi. Astăzi s-a 
ajuns zilnic la 16— 
18 apartamente. îmi 
schițează perspectiva 
îndrăzneață de a creș
te această producție cu 
încă vreo citeva mii pe 
an. adăugind, în ace
lași timp, că grupul 
său de șantiere va li
vra Bucureștiului și zo
nelor sinistrate 500 de 
apartamente peste cele

promise. Specialist cu
fundat în probleme
le tehnice, el se simte 
si sentimental legat 
de lucrările ne care 
colectivul său le în
scrie in noua urbanis
tică. Trecind adeseori 
prin cartiere care s-au 
înăltat pe locul unor 
maidane. îl încearcă o 
tăinuită efnotie. știind 
că acele ziduri de be
ton. acele clădiri, cu 
balcoanele pline de 
flori, au prins viată in 
stația sa de betoane. 
Și îi place să spună : 
„Aștept, mereu, ca un
deva pe un loc gol să 
înalț o casă. Aștept să 
crească apoi florile in 
preajma caselor. Și 
să se împlinească un 
vis de om. asa cum 
se împlinește un nou 
cartier". Ajutat de un 
inginer-șef tinăr și 
energic. ca Nicolae 
Mares, fecior de moț 
descins de prin părți
le Bradului, directo
rul Nicolae Jinca știe 
că pentru îndeplinirea 
acestor planuri însu- 
fletitoare se cere o 
neobosită strădanie. în 
primul rînd o îndru
mare si o coordonare 
perfectă a celor peste 
50 de puncte de lucru 
ale grupului de șan
tiere. Disciplină, răs
pundere. eficientă spo
rită.

în cizmele lor de 
cauciuc, pline de no
roiul șantierelor, cei 
doi conducători ai 
grupului mai rămî- 
neau incă să lucreze 
la ora cind eu îi pără
seam. De-acum. noap
tea cădea cu repezi
ciune peste oraș. Doar 
luminile mișcătoare 
ale macaralei și ale 
statiei de betoane lă
sau să se întrevadă 
că. acolo, activitatea 
continuă fără preget ; 
că. acolo, oamenii pre
găteau noi case pen
tru cei ce vor primi, 
mîine, cheile lor.

Ion ARIEȘANU

Festivalul național 

„CÎNTAREA ROMÂNIEI" 

in etapa republicană
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Rezultatele merituoase obținute de 
întreprinderea de utilaj chimic din 
Ploiești exprimă efortul susținut al 
tuturor angajaților — in fruntea căro
ra s-au situat, cu îndemnul mobili
zator și cu fapta exemplară, comu
niștii — oglindind. în același timp, 
perfecționarea continuă a activității 
forului de conducere colectivă. Consi
liul oamenilor muncii de aici se do
vedește a fi una din formele de ma
nifestare puternică a democratici 
muncitorești, de participare activă a 
oamenilor muncii la conducerea și or
ganizarea producției, a vieții ceonomi- 
eo-sucfâle din adiate.

O influentă 'puternică în îndepli
nirea cu răspundere sporită a atri
buțiilor care revin consiliului oame
nilor muncii arc faptul că la I.U.C. 
din Ploiești toti membrii consiliului 
sint comuniști, mulți dintre ei făcînd 
parte din organele de partid alese 
— birourile organizațiilor de bază

sau comitetele de partid. Prin 
intermediul acestor cadre — cu au
toritate si competentă profesională 
recunoscută — organizația de partid

La întreprinderea 
de utilaj chimic 

Ploiești

exercită o puternică înrîurire poli
tică. imprimă m acțivitutea organu
lui de conducere colectivă stilul si 
metodele de acțiune proprii muncii 
de partid — dinamism, climat de e- 
xigentă si răspundere, operativitate, 
eficientă.

Din discuțiile pe care le-am avut 
cu membrii consiliului s-au conturat 
citeva aspecte pozitive ale activității

încredere deplină în om, 
în forța educativă a societății

Zilele acestea a fost dat publicită
ții un document cu multiple și ma
jore semnificații sociale: Hotărîrea 
Comitetului Politic Executiv al C.C.
al P.C.R. cu privire la creșterea ro
lului unităților socialiste, al organi
zațiilor obștești, al maselor populare 
în respectarea legalității, sancționa
rea și reeducarea prin muncă a per
soanelor care comit abateri și încăl
cări de Ia normele de conviețuire 
socială și legile tării. Importantul 
ansamblu de măsuri. întîmpinat cu 
aprobare și satisfacție de opinia 
noastră publică, evidențiază încă o 
dată afirmarea tot mai pregnantă 
și sfera de manifestare mereu mai 
largă a două dintre obiectivele fun
damentale ale politicii Partidului 
Comunist Român: traducerea în viață 
a umanismului revoluționar și adîn- 
cirea continuă a democratismului
orînduirii noastre 
numai o orînduire

socialiste. Căci 
autentic uma

nistă, animată de o profundă grijă 
pentru om, real interesată de des
tinul fiecărui membru al ei. de for
marea armonioasă a personalității 
umane, și numai o orînduire auten
tic democratică, care deschide cimp 
larg participării plenare a fiecărui 
.cetățean la întreaga viață socială, 
este capabilă să lărgească într-o ase
menea măsură prerogativele privind 
înfăptuirea principiilor legalității so
cialiste incit, practic, la această acti
vitate să fie chemată întreaga socie
tate.

O mare încredere în om, în forța 
de influențare obștească a societății, 
în maturitatea morală a fiecărui co
lectiv de muncă, în spiritul de justi
ție al celor ce muncesc, ca și în ca
pacitatea de reeducare și reintegrare 
în viața socială a celor care au avut

anumite abateri sau au săvîrșit în
călcări ale legii, străbate prevederile 
acestei hotăriri menite să înscrie o 
pagină riouă, necunoscută de jurisdic
ția „clasică". Dreptul burghez, de ieri 
și de azi. care consfințește „sacrele" 
funcții de exploatare și oprimare în 
folosul clasei dominante, nu oferă 
decît soluții represive (privațiune de 
libertate, amenzi, faimoasa eliberare 
pe cauțiune), chiar în cazul abate
rilor minore. Destinul tragic al unui 
Jean Valjean, eroul celebrului roman 
„Mizerabilii" de Victor Hugo, tîrît la 
fundul societății, pentru „crima" de 
a fi îndrăznit, răzbit de foame, să 
întindă mina după o biată buca
tă de pîine, are încă și astăzi va
loare de simbol, de o accentuată ac
tualitate în lumea banului, pentru 
conținutul și mijloacele nemiloase 
ale justiției antipopulare.

Diametral opusă acestor procedee 
— care, proslăvind justiția .„oarbă", 
transformă o greșeală accidentală in
tr-un stigmat pe viață și fac din oa
meni recuperabili proscriși, paria 
ai societății — legislația noastră so
cialistă, inițiată de partid, dînd ex
presie unor noi raporturi sociale 
și umane, creează condiții și posibi
lități aparte pentru reeducarea celor 
ce au săvîrșit abateri care nu pre
zintă un grad ridicat de pericol so
cial. Reeducarea prin muncă. în so
cietate și nu în afara ei. Sub directa, 
rodnica influență a celor ce muncesc, 
în ambianta morală a factorilor e- 
ducativi și cu o atenție specială, e- 
moționantă, față de tinerii căzuți 
în greșeală. în climatul modelator al 
principiilor de etică și echitate care 
ne călăuzesc. Iată sensul înalt uma
nist al hotărîrii Comitetului Politic 
Executiv care, în lumina prevederilor

Programului adoptat de cel de-al XI- 
lea Congres al partidului, acordă co
lectivelor de oameni ai muncii, orga
nizațiilor obștești un rol educativ 
sporii și atribuții de o mare com
plexitate și răspundere menite, pe 
de o parte, să intensifice activitatea 
de prevenire și combatere a abate
rilor, iar, pe de altă parte, să ajute 
la îndreptarea celor care au comis 
anumite încălcări ale legii.

întreprinderea, șantierul, ogorul, mi
nunății lor oameni care au transformat 
din temelii o țară sînt acum chemați 
să contribuie, cu aceeași fermitate și 
pricepere — îndelung verificată în 
practica muncii — la transformarea 
unor oameni vremelnic aflați în de
rivă, la întărirea legalității, la cul
tivarea înaltelor valori morale ale 
orinduirii noastre. Este, implicit, și 
răspunsul oferit de viață la în
trebarea pe care ar putea-o pune 
cineva din afară, care nu 
ne cunoaște : dar sînt oare capabile 
colectivele de muncă să-și asume 
asemenea responsabilități fără pre
cedent ? Sînt, fiindcă societatea so
cialistă românească dispune astăzi 
de o forță morală fără precedent. 
Forță născută pe temeliile transfor
mărilor structurale din toate dome
niile vieții economice, sociale și spi
rituale. Forță generos alimentată de 
creșterea continuă a conștiinței re
voluționare a oamenilor, rezultat al 
muncii educative desfășurate de 
partid, de organizațiile de masă și 
obștești, de întreaga societate.

Pornind de la această realitate ca
racteristică societății socialiste ac
tuale și în perspectivă, în care ca
drul nou creat, superior, de respec
tare a legalității, a normelor de con
viețuire socială se conjugă fericit

cu activitatea educativă desfășurată, 
sub conducerea organizațiilor de 
partid, în toate unitățile socialiste, 
la fiecare loc de muncă, de către 
milioanele de pedagogi în salopetă, 
hotărirea recentă orientează clar a- 
ceastă activitate în scopul de a duce 
„la ridicarea continuă a conștiinței 
socialiste a maselor, la combaterea 
manifestărilor retrograde fată de 
muncă și societate, a oricăror mani
festări ale ideologiei burgheze, la 
educarea cetățenilor în spiritul prin
cipiilor eticii și echității socialiste, al 
trăsăturilor care caracterizează omul 
societății socialiste". Sînt sarcini de 
mare amplitudine politică si morală, 
menite să polarizeze energiile și com
petențele organizațiilor de partid, ale 
organizațiilor sindicale, de tineret, 
femei și celorlalte organizații ob
ștești, precum și responsabilitatea 
sporită a școlii și a familiei. Un vast 
și însuflețitor program de acțiune 
concretă, nuanțată, a cărui finalita
te o constituie formarea omului nou, 
animat de spirit revoluționar și de 
fierbinte patriotism — așa cum îl 
prefigurează, la scara întregului po
por. Codul etic comunist.

Cînd anumite cercuri agită steril 
„problemele umanitare", fals și 
trunchiat puse în lumea lor incapa
bilă să asigure, pentru imensa ma
joritate, elementarele drepturi ale 
omului, un astfel de program, inspi
rat de grija față de destinul oricărui 
om — sortit în alte părți să fie bru
tal aruncat la periferia societății — 
se recomandă de la sine și drept un 
argument reconfortant al umanismu
lui autentic, al umanismului nostru 
revoluționar.

Victor VĂNTU

acestuia : sînt clar precizate și deli
mitate sarcinile consiliului si cele ale 
biroului executiv ; tematica ședințe
lor de consiliu cuprinde problemele 
prioritare, de cea mai mare însem
nătate pentru activitatea curentă și 
de perspectivă a întreprinderii ; 
pentru a se asigura conținutul ca
litativ al dezbaterilor și o pregătire 
temeinică a acestora, materialele sînt 
difuzate din timp și cunoscute de 
toti participanta : se pune accentul 
pe soluțiile realiste, eficiente. Poate 
fi remarcată, de asemenea, preocu
parea constantă pentru asigurarea u- 
nei evidente riguroase a propuneri
lor — formulate de înșiși membrii con
siliului oamenilor muncii sau de cei
lalți angajați. Faptele sînt concluden- 
te : multe din cele 97 de propuneri 
făcute in cadrul adunărilor generale 
ale oamenilor muncii din iarnă au 
și fost traduse în fapt. în acest con
text se cere relevată și grija pentru 
o publicitate corespunzătoare, pa
nourile cu răspunsuri Ia propune
rile muncitorilor, existente in toate 
sectoarele, fiind ținute la zi. după 
cum răspunsurile sint comunicate, de 
regulă, si in adunările grupelor sin
dicale.

Cu toate acestea, nu se poate a- 
firma că atit în stilul și metodele 
de muncă ale consiliului oamenilor 
muncii, cit mai ales in felul cum 
este acesta îndrumat de către orga
nizația de partid, nu ar mai fi loc 
pentru îmbunătățiri, unele absolut 
necesare. Bunăoară, n-a putut fi în- 
tilnită aici practica analizei periodi
ce de către comitetul de partid a 
activității consiliului oamenilor mun
cii, cu scopul de a-1 sprijini efec
tiv în orientarea preocupărilor și 
perfecționarea modalităților sale de 
acțiune. Nici anul trecut, nici anul 
acesta, o asemenea analiză nu a a- 
vut loc. îndrumarea și ajutorul acor
date consiliului de comitetul de 
partid nu se pot limita doar la pre
gătirea adunărilor generale ale oa
menilor muncii sau la elaborarea ma
terialelor supuse dezbaterii. Consti
tuind un sprijin indiscutabil, ele nu 
exclud însă posibilitatea si cerința 
acordării unui ajutor mai substan
țial. permanent consiliului oameni
lor muncii.

Maria BABOIAN 
Constantin CĂPRARU

(Continuare în pag. a Il-a)

Publicăm 
în pagina a lll-a 

Proiectul Legii 
privind rolul 
și atribuțiile 
maistrului 
în producție

Pitoresc, armonie arhitectonica, explozie vegetala — iatâ un panoramic recent al 'Timișparei în continuă înnoire Foto : E. Dichiseam
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de colt »
Cea mai mare pasiune a grădi

narului Ion Botorogea de la sera 
întreprinderii de mecanică fină 
din Sinaia este vestita floare 
de colt, considerată o podoabă a 
naturii: De mai bine de zece ani, 
el se ocupă de aclimatizarea a- 
cestei flori, adică de „coborirea" 
ei de la altitudini de peste 2 000 
de metri, unde îi priește de mi
nune. După atitea strădanii, anul 
trecut a reușit să 
seră_ un răsad, 
plantat apoi în 
tinind citeva tufe. Din săminta 
strinsă. Botorogea și-a format a- 
cum un răsad bogat, pe care îl 
pregătește pentru a-1 planta in 
grădină. El speră ca in acest an 
să ..recolteze" cel puțin 300—400 
de tufe cu cite 40-50 de flori fie
care. Și încă ceva : floarea de 
colt din grădina lui este la fel 
de frumoasă, dar cu petale mult 
mai mari decit suratele ei cres
cute sus. pe piscurile Bucegilor.

producă 
pe care 
grădină.

in 
l-a 
ob-
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99Rușinos",
nevoie mare
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Pină nu de mult. Vasile îanoș 
din Rm. Vilcea a lucrat ca bul
dozerist pe un șantier din orașul 
Ocnele Mari. Dar intr-o zi, el 
și-a părăsit buldozerul și nici 
nu s-a mai angajat în altă parte.

— Ce ai de gînd să faci. Vasi- 
lică ? — l-au întrebat colegii.

— Am eu gînduri mari, ce știți 
voi ?

Colegii știu acum că V.I. nu 
vrea să mai muncească. în mo
mentul cind l-au chemat să vină 
din nou la buldozer, in mijlocul 
lor, el le-a răspuns:

— Aș veni eu. dar mi-e rușine 
că am plecat. Așa că...

Așa că „rușinosul" Vasilică stă 
și zace. Si nu-i este deloc ru
șine că trăiește din retribuția so
ției. nu-i e rușine că umblă te
leleu prin bodegi, nu-i e rușine 
că face scandaluri in bloc...

Fie ca măcar acum, cind va 
citi aceste rinduri. să-și simtă 
usturimea obrazului.

Capra... 
discordiei

I
I
I
I
I
I
I
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De luni de zile, doi frați (Ion 
și Gheorghe) din satul Cuceu, 
județul Sălaj, bat drumurile tri
bunalului. Pricina : o capră pe 
care Gheorghe i-a dăruit-o frate
lui său Ion. Dar Ion (nu se știe 
exact din ce motive) a început 
să-i „scoată vorbe" prin sat fra
telui său Gheorghe. iar Gheorghe 
l-a avertizat că dacă nu se poto
lește îi ia inapoi capra. Auzind 
despre ce este vorba, soția lui 
Ion a dus capra la cumnățelul 
ei. după care a deschis acțiune 
la comisia de judecată pe motiv 
că el, cumnățelul. i-ar fi furat 
capra. De la comisia de judecată, 
cei doi frați au ajuns la procu
ratură. iar de la procuratură, la 
tribunal... Și uite-așa. cu chel
tuielile pe la avocați si cu tim
pul pierdut pe la judecătorie, 
capra a ajuns să coste cit o vacă.

Potoliți-vă. oameni buni 1 

Simplu ca... 
amenda
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Șeful depozitului de produse 
alimentare din cadrul Direcției 
comerciale județene Satu Mare, 
pe nume Gheorghe Mateșan. a 
fost amendat de Centrul sanitar 
antiepidemic. Motivul : trei lu
crători din subordinea lui au 
fost găsiți fără echipament de 
protecție. în timp ce descurcau 
carne intr-un magazin ali
mentar.

— Degeaba m-ați amendat. 
Oamenii folosiți la descărcatul 
produselor alimentare sînt me
reu alții, drept care nu le pot 
încredința în gestiune echipa
mentul de protecție. Asta-i si
tuația. Altă soluție nu există.

Chiar așa ? Neîncrezători in 
scepticismul lui. ne-am adresat 
șefei serviciului comercial din

I
I
I
1
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I
I
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șefei serviciului comercial 
Direcția comercială. Lucia Na- 
doși. care ne-a declarat : 
mendarea lui Mateșan ne-a 
și pe noi pe gînduri și am găsit 
soluția : echipamentele de pro
tecție vor fi gestionate de în
suși... șeful depozitului".

Două capete 
...lipsă

Control inopinat la ferma to- 
otehnică Milaș, din cadrul 
întreprinderii agricole de stat 
Teaca (Bistrita-Năsăud). La nu
mărătoare au ieșit lipsă... două 
capete bovine, 
tează de ieri, 
din ziua de 13 
dată la care au

„A- 
pus i

i
I
I
I

Craiova : Un vast șantier
al construcției și reconstrucției

Peste 600 de familii s-au mutat în apartamente noi 
Circa 5 000 de locuințe reparate • Meseriașii•

satelor în sprijinul constructorilor • Activiștii de 
partid prezenți în toate „punctele fierbinți” ale recon 

strucției

După ploile din ultimele zile

CULTURILE PRĂSITOARE

Biroul Comitetului județean Dolj 
al P.C.R. și comandamentul jude
țean au analizat stadiul lucrărilor de 
construcție si reconstrucție’ a Craio- 
vei. stabilind un plan de măsuri și 
responsabilități precise pentru impul
sionarea muncii pe toate șantierele, 
în prezent, mii de constructori, spe
cialiști, proiectanți, activiști de par
tid, meseriași de la sate desfășoară 
o muhcă neobosită pentru a înde
plini. punct cu punct, măsurile stabi
lite. Sarcina numărul unu : planul de 
locuințe revenit Doljului in acest an 
(5 437 de apartamente) — cel mai bo
gat din întreaga perioadă a construc
ției socialiste — să fie realizat inte
gral.

„Lucrări trainice, de calitate. in 
ritmul nevoilor actuale ale popu
lației" — acesta este cuvîntul de or
dine al miilor de lucrători de pe cele 
opt șantiere de locuințe și de pe alte 
zeci si zeci de șantiere ale recon
strucției. O însuflețită întrecere, o 
amplă desfășurare de forțe, după un . 
bine organizat program de „zi-lumi- 
nă“. Participarea viitorilor locatari 
la înălțarea noilor blocuri, urmă
rirea zilnică, pe bază de grafic, 
a stadiului lucrărilor, sporirea conti
nuă a producției de prefabricate, spri-

jinul celor 900 de meseriași veniți de 
la sate sînt numai o parte din acțiu
nile întreprinse în ultimul timp. Pină 
acum — după cum ne spune tovarășul 
Ștefan Negreț, primarul municipiu
lui Craiova — peste 600 de familii 
s-au mutat in apartamente noi, con
fortabile.

Sosim, odată cu zorile. în cartierul 
Craiovița Nouă. Evenimentul zilei : 
terminarea celui de-al 365-lea apar
tament din acest an. din care 140 
predate înainte de termen. Ingi
nerul Mircea Irimia ne prezintă 
programul de lucru din ziua de 30 
mai al celor 701 constructori și 22 
de specialiști ai șantierului numărul 
1 : „începem, cu o săptămînă în a- 
vans. lucrările de fundații la blocul 
66 ; continuăm turnarea betoanelor 
si montarea prefabricatelor la blocu
rile 147-D, 150-E. 55-B. 121-C și 
123 B : executăm lucrări de finisaj la 
blocurile 47 A. 121 B și 43 B — toate 
trei aflate în avans față de grafice ; 
se recepționează blocul 53 A„.“.

— Datorită sprijinului acordat de 
beneficiarii blocului 53 A — munci
torii de la Combinatul chimic Craio
va — și unei bune organizări a mun
cii a fost posibilă predarea acestui 
bloc cu aproape 100 de zile mai de-

j&J-- <

au nevoie de întreținere 
exemplară

Aprecierile meteorologilor

Ce recomandă

Stadiul ,,la zi“

specialiștii

al lucrărilor

vreme decît prevăzusem — ne spune 
Tudor Popescu, inginerul-sef al șan
tierului.

După cum am aflat de la reprezen
tanții combinatului chimic prezenți 
pe șantier la recepție, in zilele ime
diat următoare, alțe 65 de familii de 
chimiști se vor muta în apartamente

Imagini de pe șantierele noilor locuințe din Craiova

Cum îndrumă organizația de partid
activitatea consiliului oamenilor muncii

(Urmare din pag. I)
La I.U.C. Ploiești sînt exprimate 

Insă păreri potrivit cărora aseme
nea analize nu s-ar fi impus cu 
necesitate. întrucit in fiecare luni au 
loc. la comitetul de partid. discuții 
operative de sinteză privind proble
mele săptăminii încheiate si progra
mul săptăminii in curs, organizm- 
du-se totodată și analize comune ale 
comitetului de partid și consiliului 
oamenilor muncii, cu care ocazie sint 
aduse in dezbatere sarcinile concre
te ale îndeplinirii planului, crește
rii productivității muncii, promovă
rii progresului tehnic, reducerii cos
turilor, ridicării calității, exportului 
etc. Analizele comune reprezintă, in
tr-adevăr. o experiență bună, ele sint 
necesare întrucit și-au dovedit uti
litatea și eficiența, dar nu pot su
plini controlul de partid siste
matic, analiza exigentă a stilului și 
metodelor de muncă ale consiliului 
în întregul său. a modului cum își 
îndeplinesc sarcinile concrete comu
niștii membri ai organului de con
ducere colectivă.

Bunăoară, un aspect ce ar fi tre
buit să fie în centrul atenției comi
tetului de partid este componenta 
comisiilor pe domenii. Aceste orga
nisme obștești — chemate să sprijine 
consiliile in elaborarea și aplicarea 
măsurilor ce se impun pentru ridi
carea la un nivel calitativ superior a 
activității economice — ar putea să 
contribuie în mai mare măsură în
deosebi la valorificarea potențialului 
material și uman din întreprindere. 
Ne bizuim afirmația pe faptul că. 
deși numărul membrilor comisiilor 
pe domenii nu este limitat, in patru 
din cele cinci comisii s-a optat, in 
mod stereotip pentru numărul de'11 : 
din totalul membrilor, 32 sint ingineri 
și doar 11 muncitori. O asemenea 
proporție pare cu atit mai de neînțe
les, cu cit din cei circa 1 000 de parti
cipant! la inițiativa „Fiecare specia
list — un cadru de concepție", peste 
600 provin din rîndul muncitorilor, 
maiștrilor. De ce atunci nu ar putea 
fi atrași mai multi dintre aceștia la 
studiile și analizele efectuate îndeo
sebi de comisiile pentru stimularea 
creației tehnice, pentru mecanizare și-

organizare, pentru calitate ? Cine alt
cineva dacă nu organizația de partid 
trebuie să asigure, prin măsuri or
ganizatorice corespunzătoare, valori
ficarea deplină a potențialului de 
creație tehnică ai muncitorilor, mai
ștrilor, inginerilor, atragerea acesto
ra — și prin cadrul organizat pe ca- 
re-1 oferă comisiile pe domenii — la 
soluționarea problemelor complexe 
cu care se confruntă întreprinderea ?

Sau un alt aspect, privind mo
dul cum își exercită mandatul repre
zentanții oamenilor muncii. Dacă și 
aici ar fi fost încetățenită practica 
— folosită de multe organizații — 
de a cere acestor tovarăși să 
informeze periodic organizațiile de 
bază din care fac parte despre mun
ca lor in consiliu, probabil ar fi fost 
prevenită situația ca unii dintre ei 
să nu mai fie propuși — ctim s-a 
întimplat si la recentele alegeri.

în general, atragerea la o parti
cipare mai activă în consiliu a re
prezentanților aleși ai oamenilor 
muncii — chemați să contribuie efec
tiv și cu toată responsabilitatea la 
elaborarea si fundamentarea decizii
lor — se impune ca un obiectiv de 
prim ordin al activității organizato
rice și politico-educative a comite
tului de partid. Cu prilejul discu
țiilor avute in. întreprindere, ni s-a 
repetat stăruitor : „De fiecare dată, 
tovarășul director insistă ca absolut 
toți membrii consiliului să se 
nunte cu privire la problemele 
în discuție și nu formulează 
cluziile înainte de a fi cerut 
ror părerea". Solicitudinea și 
ceptivitatea. climatul de conlucra
re din consiliu sînt, desigur, bine
venite și strict necesare. Cu toate 
acestea, un șir de reprezentanți 
ai oamenilor muncii — între care și 
șeful de echipă Constantin Focșa. ab
solvent de liceu si al școlii de mai
ștri — ne-au spus deschis : „Putem 
să acționăm cu competentă, și în 
vorbe, și în fapte, cind se pune pro
blema reducerii consumului de me
tal. a îmbunătățirii calității muncii, 
întăririi disciplinei, dar nu ne pu
tem pronunța cu aceeași siguranță a- 
tunci cind este vorba de probleme 
economico-financiare complicate". De 
aici sarcina asumată din proprie ini-

pro
puse 
con- 

tutu- 
re-

tiativă de inginerul Adrian Horjea 
de a-1 ajuta pe muncitorul Gheorghe 
Buceac. recent ales in consiliul oa
menilor muncii, in descifrarea și a- 
profundarea temelor puse in discu
ție. Precum si concluzia, de interes 
mai larg a altui meAbru al consi
liului oamenilor muncii, contabilul- 
șef Ion Rusu : „Trebuie .să ne îm
bunătățim in asemenea măsură sti
lul și metodele de lucru incit să de
terminăm întotdeauna opinii bine 
cintărite, temeinic argumentate, nu 
numai numărul de voturi necesar a- 
doptării unor decizii. Și la aceasta 
se poate ajunge printr-o stăruitoare 
instruire și pregătire a tuturor mem
brilor consiliului oamenilor muncii în 
domeniul economico-financiar — adi
că în special prin instruirea lor 
sistematică pentru cunoașterea a- 
prolundată a legilor și instruc
țiunilor care ne reglementează ac
tivitatea."

Opinie întru totul îndreptățită. 
Perfecționarea metodelor de muncă 
ale forurilor de conducere colectivă 
din toate unitățile economice ale o- 
rasului presupune, ca o condiție e- 
sentialâ. organizarea, în primul rînd 
prin grija Comitetului municipal de 
partid Ploiești, a unor cursuri de 
pregătire teoretică și practică cu deo
sebire pentru reprezentanții oameni
lor muncii, vizincf atit sfera dreptu
rilor si atribuțiilor lor. cit si însu
șirea unor tehnici si principii mo
derne de conducere, a unor noțiuni 
de economie industrială, finanțe, de 
organizare a producției. Aceasta de
oarece este de la sine ințeles că nu
mai oameni stăpîni pe cunoștințele lor 
sînt în măsură să se implice fără re
zerve în problemele întreprinderii. . 
ale obștii în general, să-și afirme un 
punct de vedere propriu pe deplin 
întemeiat. într-un spirit de înaltă 
responsabilitate politică și civică.

Iată de ce un rol de importanță co- 
vîrșitoare revine organizațiilor de 
partid, chemate să se preocupe sta
tornic de orientarea. îndrumarea și 
controlul permanent al activității 
consiliilor oamenilor muncii, in așa fel 
incit capacitatea acestora de a decide 
operativ, cu competență și a traduce 
în fapt hotăririle adoptate să spo
rească neîntrerupt.

în cealaltă parte a orașului, pe șan
tierul „Rovine", asistăm în aceeași 
zi. împreună cu tovarășul Ion Boto- 
fei, directorul trustului de construc
ții. la alte două evenimente : înce
perea cu 33 de zile mai devreme a 
lucrărilor la fundația blocului A 17 
și mutarea primilor locatari în blo
cul A 23, predat „la cheie" cu o 
lună mai devreme, acesta fiind cel 
de-al 30-lea bloc construit în an
samblul de locuințe „Rovine".

— Sincer să fiu. nu mă așteptam 
să primesc atît de repede casă nouă
— ne mărturisește. în timp ce-și a- 
ranjează mobila, locatarul aparta
mentului 10. Gheorghe Chimigea, 
tată a trei copii, a cărui locuință a 
fost foarte grav avariată. Ce să mai 
spun, sînt foarte fericit că primirea 
noului apartament coincide și cu mă
surile luate de partidul și statul nos
tru pentru mărirea retribuției în a- 
cest cincinal și a alocației de stat 
pentru copii. Față de aceste noi do
vezi ale grijii partidului, nu pot să 
răspund decit printr-o muncă mai 
spornică.

— Imediat după 4 martie, primăria 
mi-a asigurat o locuință provizorie 
și mi s-a spus că după 1 iulie o să 
primesc un apartament. Dar zilele a- 
cestea am fost anunțat 
C.F.R.. unde lucrez, să 
imediat la spațiu pentru 
partiția și cheile noului ... 
cu 3 camere în care am tot confortul
— ne spune locatarul Ion Bută.

Concomitent cu înălțarea în ritm 
rapid a noilor blocuri de locuințe, se 
acționează energic, fără răgaz, si pe 
șantierele reconstrucției. Pină acum 
au fost reparate circa 5 000 de imo
bile din vechiul fond de locuințe pro
prietate de stat și particulară afecta
te de seism. Ieri, 30 mai. o nouă fa
milie — cea a lui Petre Paraschives- 
cu — a revenit in locuința sa de pe • 
strada Vlad Țepeș nr. 5.

Acțiunea de construcție și recon
strucție. continuă.

la depoul 
mă prezint 
a primi re- 
apartament

Nicolae BABALAU
corespondentul „Scinteii"

ultimele zile a plouat abundent 
în toată tara. De ieri. în cea mai 
mare parte a tării, soarele strălucește 
din nou. vremea se încălzește. Referi
tor la evoluția vremii și influenta ei 
asupra dezvoltării culturilor, a făcut 
unele precizări tovarășul Octavian 
Berbecel, de la Institutul de meteoro
logie și hidrologie : „în săptămina 
22—30 mai. cele mai mari precipita
ții. care au însumat 50—80 litri de apă 
pe metrul pătrat, s-au înregistrat în 
nordul Bărăganului ; cite 30—50 litri
— în Transilvania și cea mal mare 
parte a Munteniei, sub 10 litri — in 
cimpia de vest, iar în restul țării — 
10—30 litri. Luna mai. din punctul de 
vedere al precipitațiilor, se apropie 
de normal. De remarcat că ploile au 
fost mai bine repartizate, asigurîndu- 
se aprovizionarea solului cu apă toc
mai în zonele unde deficitul de umi
ditate era mai accentuat și creindu-se 
astfel condiții pentru buna dezvoltare 
a plantelor. Prin urmare, trebuie in
tensificate lucrările agricole de 
sezon".

Ce trebuie Întreprins concret în a- 
ceastă direcție ? Ne-a răspuns tova
rășul dr. docent Gheorghe Șipoș. șef 
de secție la Institutul de cercetări 
pentru cereale și plante tehnice de la 
Fundulea : „Ploile din ultimele Zile 
au fost binevenite, deoarece în unele 
zone ale tării umiditatea din sol se 
diminuase simțitor. Efectul lor favo
rabil rezultă dintr-un calcul simplu. 
Pe cernoziom, o ploaie care însumea
ză un litru pe metru pătrat asigură, 
în funcție de starea solului, umezirea 
lui pe o adîncime de 0.5—1 cm. întru- 
cit în unele zone ploile au in-sumat 
50—80 litri de apă pe metrul pătrat, 
înseamnă că solul s-a umezit pe o 
adîncime de 25—40 cm. La cerealele 
păioase. creșterea umidității ajută la 
umplerea boabelor, dar favorizează și 
atacul de făinare. Cel mai mare efect 
îl au însă precipitațiile asupra dez
voltării culturilor brăsitoare — floa- 
rea-soarelui, porumb, sfeclă de zahăr 
și cartofi. Dar ploile duc. totodată, la 
înmulțirea buruienilor si la creșterea 
acestora. Iată de ce se impune să se 
acționeze cu toate forțele în vede
rea executării, fără întîrziere. a pra- 
șilelor mecanice, care să fie comple
tate cu cele manuale. Prin aceasta se 
asigură atit distrugerea buruienilor
— principalul efect al prăsitului — 
cit si afinarea solului la suprafață, 
păstrindu-se astfel umiditatea. Este 
deosebit de important ca. mai ales la 
prășitul mecanic, să se lucreze cu cea 
mai mare atenție, pentru a s6 pre
veni tăierea plantelor și rănirea ră
dăcinilor. Se) știa că pierderile de

plante cauzate de executarea neco
respunzătoare a lucrării cu cultivato
rul reduc densitatea plantelor cu 
5—15 la sută. Pentru a avea lanuri 
bine încheiate, 
rit de plante, 
jele, i 
reglate 
inteze 
ales în 
drepte.
și nu să smulgă buruienile, 
presupune ca toate cuțitele 
să fie bine ascuțite. în acest caz. se 
poate lucra la o adincime mică, evi- 
tîndu-se scormonirea profundă a so
lului și. deci, uscarea lui si vătăma
rea plantelor".

Prin urmare, in zilele care urmea
ză. Întreținerea culturilor trebuie să 
constituie una din acțiunile care să 
concentreze, în continuare, cea mai 
mare parte a utilajelor și a forței de 
muncă din agricultură. Care este 
stadiul executării acestor lucrări? 
Din datele centralizate la Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare 
rezultă că pină ieri, 30 mai, prașila 
a doua la sfecla de zahăr s-a făcut 
în proporție de 48 la sută mecanic 
și 82 la sută manual. La floarea-soa- 
relui, prașila a Il-a s-a făcut pe 45 
la sută din suprafețe mecanic, iar cea 
manuală —- pe 69 la sută. Porumbul 
a fost prășit pentru prima oară me
canic în proporție de 14 la sută, iar 
manual — 15 la sută.

La ministerul de resort se apre
ciază că, fată de timpul înain
tat în care ne aflăm, j . 
unități agricole lucrările de între
ținere a culturilor sint 
Avind în vedere că vremea se îmbu
nătățește, se cere ca în toate unită
țile agricole, printr-o temeinică or
ganizare a muncii, să se asigure e- 
xecutarea neîntirziată a lucrărilor de 
întreținere a culturilor — aceasta 
constituind o cale principală prin 
care se poate acționa în vederea ob
ținerii unor recolte mari la hectar. 
Efectuarea la timp și de bună cali
tate a acestor lucrări constituie un 
criteriu principal de apreciere a ati
tudinii înaintate față de muncă a 
lucrătorilor din agricultură, a răs
punderii conducerilor de unități a- 
gricole pentru recolta acestui an. 
Iată de ce. organele și organizațiile 
de partid de la sate, în lumina sar
cinilor subliniate la recentul Congres 
al țărănimii, au datoria să desfășoare 
ample acțiuni politico-educative pen
tru a mobiliza larg pe. toți coopera
torii și mecanizatorii in vederea e- 
fectuării fără întîrziere a prașilelor. 
Nicăieri, pe nici o parcelă, să nu 
lăsăm ca buruienile să dijmuiască 
in vșetțn fel recolta!

cu un număr spo- 
se cere ca utila- 
cultivatorul, 6ă fie 

îna- 
mai 
sint 
taie 

ceea ce 
acestuia

respectiv 
corespunzător, să se 
cu viteza stabilită, 
cazul cind rîndurile 
Cultivatorul trebuie

nu 
să

In multe

întirziate.

Izvorul viu al creației cultural-artistice
(Urmare din pag. I)

noastră îlportant pe care orînduirea 
acordă culturii, ridicării necontenite 

■ a nivelului de civilizație al tuturor 
oamenilor muncii, valorificării tot 
mai inalte, depline în mod democra
tic, a energiilor creatoare ale națiu
nii, a tuturor talentelor pe care Fes
tivalul „Cintarea României" le adună 
intr-un impresionant fluviu de fru
museți și aspirații.

Iată de ce. subiectul căruia i-au 
fost consacrate numeroase partici
pări la discuții, întrebarea principală 
care a stat in centrul dezbaterilor 
conferinței a fost aceea pe care 
tovarășul Nicolae. Ceaușescu a for- 
mulat-o în cuvîntarea rostită cu a- 
cest prilej : „Ce fel de artă, ce fel 
de literatură oferim societății ?“

Succesele literaturii contemporane, 
vizibila efervescență creatoare înre
gistrată pe planul artelor in țara 
noastră constituie temeiuri de legi
timă mindrie față de ceea ce s-a 
realizat, de incredere in viitor, de 
stimulare și mai puternică a abor
dării active, cu îndrăzneală și curaj, 
a problemelor complexe ale dezvol
tării societății noastre, în lumina 
concepției revoluționare, materialist
dialectice, busolă sigură și perfecțio
nată pentru descifrarea ideologică și 
filozofică a fizionomiei spirituale a 
lumii contemporane, a tendințelor și 
curentelor progresiste, cu adevărat 
umaniste. „Ceea ce vrem noi este ca 
aceia care și-au propus să scrie des
pre problemele ce preocupă societa
tea — arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — să se străduiască să 
înțeleagă cit mai bine epoca în care 
trăiesc, să încerce să prezinte — in

forme ce pot fi foarte diferite — cît 
mai veridic preocupările oamenilor, 
ale claselor sociale, să contribuie la 
înnobilarea ființei umane, la ridica
rea nivelului 
al omului".

Conferința 
a subliniat 
creatorilor din toate generațiile de 
a participa deplin la osmoza dintre 
toate forțele creatoare autentice și 
valorile neperisabile ale minunatei 
arte populare, de a se înscrie in Fes
tivalul „Cintarea României" cu lu
crări inspirate din marea epopee 
națională desăvîrșită azi de poporul 
român condus de partid. Năzuința 
creatorilor de azi este de a sorbi cit 
mai mult, din inepuizabilul izvor al 
vieții proaspete, clocotitoare a po
porului, a milioanelor și milioanelor 
de oameni ai muncii din patria 
noastră, de a prinde în bătăile de 
inimă ale creației lor pulsul uriaș, 
înnoitor al procesului revoluționar 
ce caracterizează întreaga societate 
românească, elaborînd astfel opere 
strîns legate de popor, inspirate de 
energica activitate desfășurată de 
minunății oameni al României socia
liste. Dorința cea mai fierbinte a 
scriitorilor, a tuturor creatorilor de 
artă autentici, suflet din sufletul 
neamului nostru, este de a adăugă 
noi și noi culori. în nuanțe cit mâi 
veridice, la impresionantul portret 
spiritual al națiunii, la tabloul vas
tului șantier de construcție a omu
lui nou. făuritor de țară nouă, socia
listă, de noi relații între oameni, 
bazate pe împletirea intereselor in
dividuale cu cele ale colectivită
ții. creator al unei societăți a 
echității și dreptății in această patrie

general de conștiință

națională a scriitorilor 
intensa preocupare a

întrezărită în cele mai înalte visuri 
ale înaintașilor care au luptat și s-au 
jertfit pentru independenta, liberta
tea și fericirea poporului. Sint incon
testabile noblețea, dar și dificultatea 
unor asemenea proiecte pe care și le 
asumă slujitorii condeiului, hotărîti 
să-și consacre talentul, forța creatoa
re îmbogățirii patrimoniului artei so
cialiste cu noi opere pe care le do
resc neperisabile, așa cum o merită 
ființa insăși a poporului din care iz
vorăsc. Transfigurarea artistică a pa
ginilor măreței epopei a poporului 
nostru cere desigur culori nemuritoa
re. opere durabile, convingeri ferme, 
stiluri variate, experimente autentice 
și nu surogate, realism substanțial și 
nu imitație măruntă, sterilă, gindire 
cutezătoare, simțul grandorii, al dra
matismului și eroismului uman și nu 
ilustrativism searbăd și perisabil. Fi
ința poporului nostru surprinsă in 
momentele de puternică afirmare, 
sub soarele socialismului, al unei re
nașteri fără precedent în milenara sa 
existentă, marile virtuti creatoare do
vedite de-a lungul istoriei sale, pu
terea nesecată tic a depăși orice di- 

..ficultăți .în. drumul, aspru și măreț 
spre~ culmile propriei sale civilizații- 
și fericiri — sint acestea toate idei.

. subiecte, teme afirmate, dezbătute, in
tr-o formă sau alta, de participantii 
la conferință, de slujitorii scrisului 
nostru de azi, convinși că maiestuosul 
fluviu de creație culturală și artistică 
al „Cintării României" nu poate iz
vorî decit din însuflețirea si patosul 
contemporanilor lor. oameni ai munr 
cii din uzine și de pe ogoare, frun
tași in diverse domenii de activitate, 
ei înșiși creatori de valori culturale, 
spirituale, artistice.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■&

Lipsa nu da- 
de-alaltăieri, ci 
noiembrie 1975, 
sosit in unitate, 

de la întreprinderea agricolă 
stat Popriceni (Iași), numai 
în loc de 97 de vaci.

— Cine le-a luat atunci 
primire ?

— Eu le-am luat — răspunde 
medicul veterinar Titus Feher.

— Si unde credeți că ar putea 
să fie cele două joiane lipsă la 
apel ?

— Una din ele — răspunde 
șeful fermei, loan Bolba — se 
rice că ar fi răposat in timpul 
transportului, dar nu s-au în
tocmit acte legale. Cealaltă, tot 
ce e posibil să fi căzut 
mion. fără să observe 
Vai de ea, sărmana.

Intr-adevăr, sărmana 
Dar cum nici pentru ea 
întocmit acte legale, veterinarul 
și șeful de fermă le-au „pier
dut" mereu din vedere la numă
rătoare. drept care, pentru cele 
„două capete bovine lipsă" au ei 
înșiși acum mare durere de cap.

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

de
95

în

din ca- 
șoferul.

joiana 1 
nu s-au
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Prin muncă și nu 
prin defăimare 
se rezolvă pro

blemele
„Informare" — așa se 

intitula o scrisoare so
sită la redacția ziaru
lui nostru din satul 
Cornești. județul Ma
ramureș. De fapt, era 
copia unei scrisori, 
căci autoru'l. sau auto
rii au redactat-o in 
mai multe exemplare și 
au trimis-o mai multor 
organe. Dar nu le-au 
trimis odată pe toate, 
ci pe rînd. Desigur, 
inițial, nu aveam de 
unde să știm că au
torii epistolei n-au 
scris din dorința de 
a îndrepta o anume 
stare de lucruri neco- 
respunzătoarc. de a 
pune capăt unor ilega
lități pe care le-ar 
comite președintele 
C.A.P. din Cornești. 
pentru că despre el 
este vorba. Așa că 
am trimis „informa
rea". spre cerceta
re si luarea mâsuri-

corespunzătoare.

Uniunii județene a 
CsA.P. Maramureș. Din 
răspunsul primit aflăm 
că, de fapt, abuziv 
nu este președintele 
C.A.P.. ci autorii aces
tei informări defăi
mătoare. care denatu
rează adevărul. încâl
cind astfel normele și 
spiritul dreptului de 
petiție. Ei și-au făcut 
niște calcule meschine, 
trimițind informări, 
așa cum rezultă din 
răspunsul citat. in 
scopul de a-1 intimida 
pe președinte pentru 
a nu mai lua măsuri 
ferme împotriva celor 
ce nu-și fac dato
ria și caută să ob
țină avantaje fără 
muncă. „Conținutul 
scrisorii anonime adre
sate dv. — se arată in 
răspuns — este identic 
cu cele anterioare, care 
au fost analizate la 
fața locului, în martie 
a.c.. de un grup de 
activiști cu munci de 
răspundere de la co
mitetul județean de 
partid și U.J.C.A.P.. 
stabi'lindu-se următoa
rele : marea majoritate 
a celor sesizate in le

gătură cu Înstrăinarea 
de produse și mate
riale din avutul ob
ștesc, încălcarea pre
vederilor legale referi
toare la planificarea 
producției, organizarea 
muncii și reglementa
rea problemei loturi
lor de folosință perso
nală nu se confirmă.

...Tov. Gheorghe Vla- 
șin a fost a'les în func
ția de președinte in 
anul 1969, fiind consi
derat ca unul dintre 
cei mai harnici gospo
dari ai satului. El se 
aphită conștiincios do 
sarcinile ce-i revin, 
manifestind multă exi
gență fată de păstra
rea și dezvoltarea avu
tului obștesc, lucru ce 
nu convine unor per
soane. care trimit scri
sori anonime, pentru 
a-1 intimida și compro
mite. urmărind schim
barea lui din funcția 
de președinte al 
C.A.P.". Iată că și în 
acest caz. adevărul a 
ieșit la lumină prin 
cercetări loiale, prin
cipiale. făcute de cadre 
competente. Nădăj
duim că autorii infor

mării vor trage con
cluzii și. in loc să 
umble cu informări ca
lomnioase. vor pune 
umărul la muncă in 
vederea păstrării și 
dezvoltării avutului 
obștesc — singura cale 
de a-și ridica continuu 
nivelul de viață.

Verificind cu toată

tiuni șl activități ce 
le-a întreprins în ca
drul C.A.P. în încheie
rea răspunsului se sub
liniază că despre re
zultatul cercetărilor 
întreprinse au fost in
formați membrii de 
partid din C.A.P.. in 
adunarea generală a 
organizației de bază.

am trecut prin orașul 
Năsăud și tocmai a- 
cest lucru ne face 
să vă scriem — se 
afirma la începutul 
unei sesizări adresate 
redacției noastre. La 
intrarea in Năsăud. 
dinspre Sîngeorz. și de 
la Năsăud la Beclean 
(mai ales prin Salva și

răspunderea si obiec
tivitatea munca des
fășurată de președin
tele C.A.P., colectivul 
a reținut, după cum 
se subliniază în răs
puns. că in activitatea 
lui s-au manifestat in 
ultima perioada și 
unele neajunsuri, in 
sensul că nu aplică 
întotdeauna principiul 
muncii și conducerii 
colective, nu s-a con
sultat cu membrii de 
partid si ceilalți coo
peratori în diferite ac-

care s-au declarat de 
acord cu concluziile 
acesteia.

Prea vechile 
și adîncile gropi

Sîntem un grup de 
conducători auto care, 
venind de 'la Suceava 
la Cluj-Napoca, am 
trecut prin județul 
Bistrița-Nășăud. Vrînd 
să vizităm localitățile 
Singeorz-Băi, Năsăud, 
L. Rebreanu, Coșbuc,

la ieșirea din Salva), 
drumuî este impracti
cabil. Gropi in asfalt 
care, din spusele unor 
cetățeni, au vechime 
de 3—4 luni. înțele
gem că nu se pot face 
toate drumurile cu 
asfalt proaspăt, că se 
depun eforturi pentru 
desfășurarea normală 
a circulației, dar nu 
putem înțelege un 
lucru : de ce pe tra
seul amintit nu se pot 
aduce 2—3 basculante 
cu asfalt, spre a fi

astupate prea desele, 
prea vechile și prea 
adînciile gropi ?...

în răspunsul său. 
Comitetul județean 
Bistrița-Năsăud al 
P.C.R. confirmă juste
țea sesizării. Pe dru
mul județean nr. 172 
Beclean — Salva — 
Cirlibaba. se sublinia
ză in răspuns, circula
ția nu se efectuează in 
cele mai bune condi
ții. La acea dată, 
cind autorii scrisorii 
au parcurs acest itine
rar. se executau lu
crări de decapare. ne
cesare reparațiilor, 
care au îngreunat și 
mai mult desfășurarea 
circulației. Pină acum 
s-au terminat lucrările 
de reparație a drumu
lui pe sectorul Beclean 
— Singeorz Băi. iar 
pină îa sfirsitul lunii 
mai întregul traseu va 
fi terminat, executin- 
du-se lucrări de plom
bări. covorașe și trata
mente.

Verificarea scrisorii, 
se precizează în în
cheierea răspunsului, 
s-a făcut de către ing. 
Va.sile Costin. directo
rul direcției județene

de drumuri si poduri. 
Ceea ce dă garanția 
că s-au tras învăță
mintele necesare pen

tru viitor, pentru alte 
eventuale obstacole in 
calea circulației nor
male.

Concis, la obiect
• Consiliul popular al orașului Curtea de Ar

geș : Datorită turbidității mari din lacul de la 
Cerbureni. în perioadele cu precipitații, apa a 
fost tulbure și cu impurități. Au fost luate mă
suri pentru construirea a două predecantoare de 
cite 5 1)00 mc. in vederea înlăturării defecțiunilor 
de filtrare a apei.

• Consiliul popular al județului Olt : Aspec
tele privind abuzurile săvirșite de Glitan Florea. 
șeful O.J.C.V.L., au fost verificate și cercetate 
cu toată atenția. Pentru abaterile comise, el a 
lost discutat, in adunarea generală a organizației 
de bază și sancționat cu „vot de blam cu aver
tisment". De asemenea, a fost schimbat din 
funcție.

• întreprinderea de transporturi auto Vaslui : 
Spre a satisface cerințele publicului călător de 
pe traseul Vaslui — Codăești și a asigura servi
rea cît mai corespunzătoare a acestuia, s-au a- 
nalizat propunerile făcute și s-a introdus o cursă 
care circulă după următorul program : Vaslui 
ora 19,25 — Tăcuta ora 20.45. La înapoiere. Tă
cuta ora 5 — Vaslui ora 6.20.

• Comitetul județean Teleorman al P.C.R. : 
Cele relatate în scrisoare sint reale. Drept urma
re. Cușcă Nicolae a fost schimbat din funcția de 
președinte al C.A.P. Șt.orobâneasa. iar sentința 
dată in procesul cu Abăilanu Toma (pe care-1 
bătuse — n.n.) a rămas definitivă. în consecință, 
fostul președinte a fost și amendat cu 3 000 Iei.

Neculai ROȘCA
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întilniri la C. C. al P. C. R. 0 expresie a A Cronica zilei
Luni dimineața a sosit în Capi

tală delegația C.C. al P.C.U.S. con
dusă de tovarășul M. V. Zimianin, 
secretar al C.C. al P.C.U.S.. care 
efectuează o vizită în tara noastră, 
la invitația C.C. al P.C.R. Din de
legație fac parte M. F. Nenașev, ad
junct al șefului secției propagandă 
a C.C. al P.C.U.S.. N. F. Kuzmin, 
adjunct al șefului secției știință și 
instituții de invătămînt a C.C. al 
P.C.U.S.. V. I. Potapov, șef de sec
tor la secția relații externe a C.C. 
al P.C.U.S.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost întimpinată de to
varășii Cornel Burtică, membru al 
Comitetului Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.. Teodor Mari-

nescu. Ilie Matei si Dumitru Turcuș. 
adjunct! de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.. de activiști ai C.C. al P.C.R.

Erau prezenti ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, V. I. Droz
denko, și membri ai ambasadei.

★
în după-amiaza aceleiași zile, de

legația a avut intilniri succesive la 
C.C. al P.C.R. cu tovarășii Cornel 
Burtică si Dumitru Popescu, mem
bri ai Comitetului Politic Executiv, 
secretari ai C.C. al P.C.R. La con
vorbiri. care s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească, au 
participat activiști ai C.C. al P.C.R., 
precum și V. I. Drozdenko, amba
sadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

al societății
Telegrama adresată 
Nicolae Ceaușescu 
Asociației juriștilor

C.C.
de

al P.C.R., tovarășului 
Consiliul central al

din Republica Socialistă
România

Vizita ministrului afacerilor externe
al Republicii Populare Mongole

Luni după-amiază au continuat 
convorbirile' dintre ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu. și mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Mongole. Mangalin 

■ Dughersuren.
Au fost examinate posibilitățile de 

extindere si adîncire in continuare a 
conlucrării bilaterale pe diverse 
planuri, corespunzător intereselor 
ambelor țări. Au fost abordate, tot
odată. aspecte ale vieții internațio
nale. îndeosebi privind dezarmarea, 
făurirea unei noi ordini economice, 
rolul O.N.U. în solutionarea proble- 
mr'or care confruntă omenirea.

*

prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului interior. Suzana 
Gâdea, ministrul educației și invă- 
tămintului. Constantin Oancea. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Ion Stoian. adjunct al minis
trului comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, alte 
persoane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, am
basadorul României la Ulan Bator. 
Traian Gârba, și ambasadorul Mon
goliei la București. Giambyn Niamaa.

★

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Mongole. Mangalin 
Dughersuren a oferit, luni, un dineu 
în onoarea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia. George Macovescu.

Au participat Janos Fazekas, vice-

în cursul dimineții de luni, mi
nistrul de externe al R. P. Mongole 
a vizitat întreprinderea de autoca
mioane din Brasov, monumente isto
rice si de artă din orașul de la poa
lele Tîmpei. precum și Asociația 
economică de stat și cooperatistă — 
sere si Complexul de taurine de la 
Bărcănești. județul Prahova.

Consiiiul central al Asociației ju
riștilor din Republica 
România, întrunit luni In șjedință 
plenară, a adresat C.C. 
tovarășului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă în care, după ce s-a subliniat 
că s-au dezbătut, intr-un spirit de 
înaltă responsabilitate, sarcinile ce 
revin juriștilor din țara noastră din 
ansamblu] de măsuri cuprinse în 
Hotărirea Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 24 mai 1977, se 
arată că participantii la dezbateri 
și-au exprimat deplina adeziune față 
de măsurile adoptate, expresie a 
înaltului umanism al societății noas
tre socialiste, a grijii partidului pen
tru om, menite să asigure sporirea 
necontenită a rolului societății. al 
colectivelor de oameni ai muncii 
în prevenirea și combaterea unor 
încălcări ale normelor de conviețuire 
socială, să ajute la îndreptarea, prin 
muncă și pentru muncă, a celor care 
mai comit asemenea abateri, să cree
ze condiții pentru ca aceștia să se 
reintegreze cit mai repede în viața 
socială, să participe la construcția 
socialismului.

Măsurile inițiate în ultimii ani de 
conducerea partidului, personal de

Socialistă

al P.C.R.,

dumneavoastră, tovarășe secretar 
general, pentru sporirea influenței 
exercitate de opinia publică în com
baterea încălcărilor și abaterilor de 
la regulile de conduită socială, orien
tările și principiile cuprinse în hotă
rirea Comitetului Politic Executiv 
reprezintă o etapă importantă în 
dezvoltarea dreptului nostru socialist, 
în formarea unei concepții noi. înain
tate, despre rolul precumpănitor ce 
trebuie acordat muncii de educație 
față de cei care se abat de la pre
vederile legale.

Juriștii din întreaga țară — se
spune în încheierea telegramei —
sint pe deplin conștient! de sarcinile 
de mare răspundere ce le revin din 
hotărirea Comitetului Politic Executiv 
și se angajează să-și consacre întrea
ga activitate pentru prevenirea ori
căror abateri de la normele de con
viețuire socială, pentru înfăptuirea 
principiilor eticii și echității socia
liste,'ridicarea conștiinței socialiste a 
tuturor cetățenilor, creșterea rolului 
colectivității în respectarea 
țării, pentru înfăptuirea

Luni a sosit la București o dele
gație economică spaniolă, condusă de 
Eduardo Pena, subsecretar de stat la 
Ministerul Comerțului. Delegația a 
fost întîmpinată la aeroportul Oto- 
peni de Constantin Stanciu. adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
A fost prezent Jose Carlos Gonzales 
Campo Dal Re. ambasadorul Spa
niei la București.

★
La invitația Consiliului Național al 

Femeilor a sosit in țara noastră, 
pentru o vizită de prietenie și 
schimb de experiență, o delegație a 
Conferinței pentru activitatea socia
lă a femeilor din Iugoslavia, condu
să de Hajra Marianovici, președinta 
organizației.

La sosire delegația a fost tntim- 
pinată de tovarășa Lina Ciobanu, 
președinta C.N.F.. de membre ale Bi
roului C.N.F.

tv

(Agerpres)

De la Direcția drumurilor
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și Telecomunicațiilor 
anunță că. în vederea unor lucrări de 
reconstrucție a unui pod pe Drumul 
național 1, la kilometrul 114 plus 912 
Ploiești — Brașov circulația se va 
întrerupe în perioada 31 mai — 3 iu-

nie. între orele 11 și 15. în această 
perioadă, toate categoriile de auto
vehicule vor circula pe Drumul na
tional 1 A. Ploiești — Vălenii de 
Munte — Cheia — Săcele — Bra
șov.

legilor 
politicii 

partidului și statului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră.

Vizita trimisului special al președintelui
Republicii Afganistan

special al președintelui 
Afganistan. Mohammad 
face o vizită oficială în

Trimisul
Republicii 
Nairn, care 
tara noastră, la invitația Consiliului 
de Stat
România, a avut. luni, o întîlnire cu 
tovarășul 
ședințe 
cursul 
schimb

La
Cornel Pacoste, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Marin

al Republicii Socialiste

adjunct al ministrului 
exterior si cooperării 
internaționale.
prezent dr. Aii Ahmad

Ștefan Voitec. vicepre- 
al Consiliului de Stat, in 

căreia s-a procedat, la un 
de vederi de interes comun, 

întrevedere au luat parte

Trăistaru, 
comerțului 
economice

A fost
Popal. ambasadorul Republicii Afga
nistan la București.

★
Trimisul special al președintelui 

Republicii Afganistan a avut, in 
aceeași zi. o întrevedere cu minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Maco
vescu.

PROGRAMUL I
Teleșcoală
Antologia filmului pentru copii și 
tineret. „Serenada din Valea Soare
lui" .
File de istorie : „Uniți 
și-n simțiri" 
Telex
Telex
Campionatele europene 
(Transmisiune directă de
La volan — emisiune pentru con
ducătorii auto

18,35 Rezultatele tragerii de amortizare 
ADAS

18,40 întrebări și răspunsuri. Emisiune 
în ajutorul lectorilor, propagandiș
tilor și cursanților din invățămlntul 
politico-ideologic de partid.

19,05 „Prin ochii lor privește cuteză
toare tara...". Versuri clasice și 
contemporane din literatura româ
nă. dedicate copiilor.

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Reflector
20,10 Teatru TV : „Costandina" de Za- 

haria Stancu. Premieră pe țară
21.30 Emisiune literară
21,45 Autostrada cu un singur sens
22.20 “ ' '

9.00
10,00

11,40
16.00
16,05

18,20

19,50

Telejurnal

In cuget

de box. 
la Halle).

(Agerpres)

PROGRAMUL II
Film serial pentru copii : „Toate 
pinzele sus" — episodul 10. La ca
pătul lumii"
Viața economică a Capitalei
Telex
Tineretul Capitalei
De la Bach la Enescu. O istorie a 
capodoperelor muzicii de cameră

20, la

Cu circul

să utilizeze sate- 
Noul tip de tele- 
un ansamblu din 

capabile să-și

lui Herodot : PRO-
16: 18; 20.

suflet : BUZEȘTI — 9; 
16; 18.15: 20,15, la gră-

GIU- 
17,45; 
17,15;

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

io. 
bd. 

Frații Criș 
Calea Șer- 
nătărăi —

De la bordul avionului.

cinema

ELIMINAT DIN COMPETIȚIE

Valeriu MIRONESCU

București :

bun să fie declarat învin- 
toate cazurile.

— 17. (la 
ban Vodă 
17.
• Circul 
nu-i de glumit — 19,30.

tot atîtea pînze ale marelui 
pictor flamand, expuse la ga
leria de pictură din Dresda.

• NOU TIP DE TELE
SCOP. Cercetătorii de la U- 
niversitatea Berkeley din Cali-

Stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Survolînd teritoriul Republicii Socialiste România, vă adresez dumnea

voastră, Comitetului Central al Partidului Comunist Român și întregului 
popor român frate cele mai sincere felicitări și urări de noi succese și mai 
mari în construirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria dum
neavoastră, în lupta pentru pace și securitate în Europa și în întreaga lume.

TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Bulgar, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Bulgaria

Dragă tovarășe,
Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste România, 

transmit dumneavoastră și întregului popor român cordiale salutări tovără
șești și urări dc noi succese în dezvoltarea țării dumneavoastră, pentru uni
tatea țărilor comunității socialiste, pace și progres în întreaga lume.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele

Republicii Socialiste Cehoslovace

Ieri In țară : Vremea s-a încălzit. Ce
rul a fost schimbător cu innorări mai 
accentuate în estul tării, iar după-amia- 
ză și în Transilvania, Maramureș, nor
dul și centrul Munteniei și nord-estul 
Olteniei, unde au căzut ploi locale, mai 
ales sub formă de aversă, însoțite de 
descărcări electrice. Averse izolate s-au 
mai semnalat și în Dobrogea șl Crișana. 
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. 
Temperatura aerului, la ora 14, era cu
prinsă între 12 grade la Joseni și 24 la 
Chișlneu-Crlș și Sînnicolau Mare.

Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 
și 3 Iunie. In țară : Vremea va continua 
să se încălzească. Cerul va fi variabil, 
cu înnorări mai accentuate în nordul 
țării și la munte, unde vor cădea aver
se locale de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. In rest, averse izolate. îndeo
sebi după-amiază. Vînt slab pînă la mo
derat din sectorul vestic. Temperaturi
le minime vor fi cuprinse între 6 șl 
16 grade, izolat mai coborîte în estul 
Transilvaniei, iar maximele între 17 și 
27 grade, local mai ridicate în sud-vest.

In București : Vremea va continua să 
se încălzească. Cerul va fi variabil, fa
vorabil aversei de ploaie după-amiaza. 
Temperatura în creștere.

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT O SPORT • SPORT • SPORT •

TRICOLORI PE PODIUM
• O săptămină fertilă pentru sportul românesc • 
Cheia succeselor: eforturi îndelungate la antrena
mente, exemplară dăruire în concurs • Prilej de 
învățăminte pentru sportivii și tehnicienii din ramurile 

rămase în urmă
Săptămina trecută a fost deosebit 

de fertilă in performanțe care ono
rează sportul românesc, confirmin- 
du-i și intărindu-i prestigiul bineme
ritat de care se bucură în arena in
ternațională. Am putea spune că a 
fost cea mai bogată săptămină in me
dalii din cite s-au scurs de la Olim
piada ’76 și pină acum.

Să-i numim, pe rind, pe tricolorii 
noștri care au urcat pe podiumul 
învingătorilor...

...A fost, mai întii. Natalia Mărâ- 
șescu — atleta care, intr-un concurs 
intern, altfel mediocru, a stabilit un 
nou record mondial în clasica probă 
de alergare ce-o constituie cursa de 
o milă, realizind totodată cel mai bun 
timp din lume în acest sezon la tre
cerea prin punctul de la 1 500 metri, 
înseamnă deci că această admirabilă 
sportivă își respectă cuvintul dat de 
a presta în acest an aproape un vo
lum dublu de ore de antrenament, in 
comparație cu trecutul an olimpic.

...A fost, apoi, performanța repre
zentativei noastre de polo, care a 
incheiat neînvinsă turneul interna
țional de la Cluj-Napoca, clasîndu-se 
pe locul secund (la golaveraj), după 
echipa Ungariei — campioană olim
pică și europeană — și înaintea re
dutabilei formații a Iugoslaviei. Po- 
loiștii noștri — „eroii" de la Mont
real. dacă vă mai reamintiți — do
vedesc astfel că sint și acum la fel 
ie pregătiți și la fel de puternici.

...Am notat. în continuare, un suc
ces promițător al naționalei de sabie

(care a cucerit, fără nici o înfrin- 
gere — înaintea selecționatelor Fran
ței și Italiei — un concurs interna
țional desfășurat in Franța), pentru 
a ne bucura și mai mult de reușita 
echipei de volei a României in cam
pionatul balcanic. Titlul cucerit acum
— fără vreo infrîngere. în fata vo
leibaliștilor iugoslavi, medaliați cu 
bronz la europene, și a celor bulgari, 
care dețineau supremația balcanică
— sperăm să fie de bun augur. 
Citeva victorii recente ale actualei 
echipe naționale (inclusiv la campio
nii mondiali), ca și acest titlu balca
nic constituie motive de încredere 
în viitor.\Cu condiția atingerii nive
lului înalt de comportare din parti
dele amicale și în competițiile ofi
ciale 1

...Mergînd pe șirul succeselor spor
tive ale săptăminii trecute, ajungem 
la juniori. La juniorii și junioarele 
care s-au întors de la campionatele 
europene de popice cu nu mai puțin 
decît șapte medalii (două de aur, trei 
de argint și două de bronz), convln- 
gindu-ne că în această disciplină cu 
atit de puțini spectatori, schimbul 
de miine este capabil să reediteze 
marile performanțe de azi 1

...Sfirșitul săptăminii a fost stră
lucit încununat de excepționalele 
succese înregistrate de sportivii ro
mâni la campionatele europene de 
lupte greco-romane. Nu e vorba nu
mai de faptul că șapte dintre trico
lori au urcat pe podiumul de pre-

HANDBAL

miere la această dificilă confruntare 
continentală (trei obținind medalie 
de aur. doi de argint și doi de bronz), 
cit de impresia generală lăsată aci 
de lotul nostru. Am putea spune că 
locul prim între națiuni — pe care 
echipa României se situează intiia 
dată — constituie intr-adevăr motiv 
de mare mîndrie patriotică pentru 
acești bravi sportivi, o sărbătoare a 
însuși sportului românesc. Constan
tin Alexandru, Ion Păun, foarte ti- 
nărul Ion Draica și ceilalți luptători 
medaliați sau nemedaliați, depășind 
formațiile altădată de netrecut ale 
Uniunii Sovietice, Bulgariei, Polo
niei. Ungariei ori Suediei, au cules 
roadele unei pregătiri demne nu nu
mai de laudă, ci și de urmat pentru 
sportivii și tehnicienii din alte ra
muri rămase în urmă față de con
dițiile și posibilitățile ce le au. față 
de așteptările publicului ce-i încon
joară cu dragoste și nădejde. Este 
vorba de atletism (la care am avut 
prilejul să ne referim zilele trecute), 
de gimnastica masculină (modestă în 
recentele europene), de baschet (care 
a ratat posibila calificare în între
cerile continentale), de natație (in 
ciuda unor oarecari progrese din ul
tima vreme). După cum se vede, 
munca, munca indirjită la antrena
mente și responsabilitatea indivi
duală în procesul de pregătire 
constituie „cheia" care deschide dru
mul spre cele mai mari succese. 
Fiind la îndemîna tuturor, rămine ca 
fiecare s-o folosească așa cum știe 
mai bine.

Pentru săptămină în curs, avem 
încredere că vești despre compor
tări frumoase, care să facă cinste 
sportului românesc și României, vom 
primi și de la ceilalți tricolori, 
noscuti și recunoscuți pentru 
cu care se pregătesc și ambiția 
care luptă 
ropene, și 
fruntare 
franceză.

cu- 
rîvna 

cu 
în arenă : boxerii, la eu- 
rugbiștîi, în dificila con- 

de la Paris cu naționala

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

Evoluția pugiliștilor români
• FAREDIN, CICU, TUDOR, SIMON, CALISTRAT CUȚOV — VICTORIOȘI ÎN PRIMELE ÎNTÎLNIRI • 
SIMION CUJOV, PREZENTÎNDU-SE NESATISFĂCĂTOR, A FOST “ ------ “ -----------------

Steaua și Universitatea Timișoara
campioane

Campionatele naționale de handbal 
s-au incheiat cu succesul echipei 
Steaua (urmată de Dinamo Bucu
rești și Dinamo Brașov), la băieți, și 
al formației studentelor din Timi
șoara — la fete. Dar, dacă. în pri
mul caz. ciștigătoarea titlului fusese 
anticipată cu citeva etape înainte de 
încheierea competiției (Steaua a do
minat cu autoritate întrecerea), in 
competiția feminină lupta pentru 
titlu s-a menținut, deschisă pină în 
ultima etapă. Derbiul campionatului 
a pus fată in fată două echipe stu
dențești, Universitatea Timișoara și 
I.E.F.S., care au ocupat în această 
ordine, la numai un punct diferență, 
primele locuri în clasament. Acest 
meci decisiv, disputat la stadionul 
Tineretului din Capitală, avea să 
revină handbalistelor din Timișoara

la un scor strins (5—4). după ce ele 
fuseseră conduse cu 4—1. Dintre ce
lelalte rezultate ale ultimei etape 
menționăm : Textila Buhuși — Pro
gresul 11—10 și Universitatea Iași — 
Universitatea București 17—10, vic
tori i-surpriză.

Revenind la campionatul masculin 
— al cărui etern derbi, Steaua — Di
namo București, s-a incheiat la ega
litate : 13—13 (7—10) — pe lingă suc
cesul final așteptat al echipei Steaua 
(frumos omagiu la împlinirea, in cu- 
rind, a 30 de ani de la înființarea 
clubului), sint de menționat situarea 
în rindul medaliaților campionatului 
a dinamoviștilor brașoveni și... retro
gradarea echipei Universitatea Bucu
rești, care, cu citva timp in urmă, 
participa direct la lupta pentru titlu.

I. D.

G. MITROI

• în cadrul concursului interna
țional de caiac-canoe „Memorialul 
Iulia Riabcinskaia". desfășurat la 
Moscova, campionul olimpic Vasile 
Diba (România) a cîștigat proba de 
caiac simplu — 500 m. Un alt con
curent român. Lipat Varabiev. s-a 
clasat pe primul loc în probele de 
canoe simplu — 500 m si canoe sim
plu — 10 000 m.

(Turcia) se desfășoară 
europene de lupte li- 
participă peste 100 de

• La Bursa 
campionatele 
bere, la care ...... . 
sportivi din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Finlanda. R. D. Germană. R. F. Ger
mania. Iugoslavia. Polonia. România, 
Ungaria. U.R.S.S.. Turcia și alte țări.

Ieri, in turul trei, alți sportivi români 
s-au comportat remarcabil. Astfel, 
Gheorghe Rașovan (Categoria 48 kg)

• PENTRU PROTEC
ȚIA FAUNEI AFRICANE. 
La poalele muntelui Kilimand- 
jaro. in localitatea Mweka. au
toritățile tanzaniene au creat o 
instituție de învățămint puțin 
obișnuită: Colegiul de pregătire 
a specialiștilor pentru protecția 
faunei africane. Alături de elevii 
din Tanzania învață, cei din 
Kenya, Uganda. Zambia. E- 
tiopia. Nigeria. Malawi. Sierra 
Leone și din alte țări africane. 
De la începutul funcționării co
legiului, la Mweka au fost pre
gătiți peste 600 de specialiști din 
14 țări africane care își pun în 
practică cunoștințele in diverse 
parcuri naționale de pe conti
nent. Cu ajutorul celor care au 
studiat aici s-a amenajat. în 
cadrul școlii, un remarcabil mu
zeu de științe ale naturii, cu o 
bogată colecție de animale din 
toate regiunile Africii, și s-a

alcătuit o vastă bibliotecă de 
specialitate.

• RAVAGIILE „MOR- 
ȚII ALBE”
hamburghez ..Der Spiegel" de
nunță ravagiile
care le face heroina în R. F. 
Germania. In 1975. 188 de per
soane au murit intoxicate cu 
heroină. în 1976 numărul cazu
rilor mortale a fost de 337, iar 
anul acesta heroina ar putea 
să provoace, după previziunile 
experților. peste 500 de morți. Nu
mărul heroinomanilor din R.F.G. 
a crescut de la peste 2 000 în 
1972. la 25 000 in prezent, po
trivit datelor oficiale. Sporirea 
numărului 
tribuie la 
tății. Unii recurg la jafuri și 
atacuri cu
sumele necesare procurării dro
gului. al cărui preț este in ver
tiginoasă ascensiune.

Săptămînalul

crescinde pe

de toxicomani con- 
creșterea criminali-

arme pentru a găsi

• BCG-UL CONTRA 
MALADIILOR CAN
CEROASE. Utilizarea vac
cinului antituberculos BCG a 
dovedit o oarecare eficacitate in 
tratarea cancerului, potrivit de
clarațiilor făcute de un grup de 
medici niponi de la Universita
tea din Kyu-Shu. Opt per
soane. dintr-un grup de 377 de 
bolnavi de cancer, aflati într-o 
stare critică, au supraviețuit mai 
mult de cinci ani. in urma unui 
tratament cu BCG, efectuat 
după o intervenție chirurgicală 
destinată să elimine țesuturile 
atinse. Din cele opt persoa
ne, cinci sint in prezent apte 

o viată normală, 
află încă spitgliza- 
decedat după cinci 
efectuarea tratamen-

Medicii de Ia Univer-

să ducă 
două se 
te, una a 
ani de la 
tului.

Cum relatam si in corespondentele 
precedente, pugilistii români se bucu
ră de atenția amatorilor de box din 
Halle si de stima adversarilor, boxeri 
și antrenori. Primele semne in acest 
sens le-am și avut duminică, o dată 
cu primele evoluții ale reprezentan
ților noștri. '

Ibraim Faredin a pășit cu drep
tul. comportindu-se ca un adevărat 
maestru în meciul cu campionul 
iugoslav Alisanovici. în timpul des
fășurării partidei. Robert Byk — tri
misul special al agenției France 
Presse, participant ca ziarist de specia
litate la toate campionatele europene 
din ultimii 20 de ani — s-a întors în 
repetate rinduri spre masa noastră 
exclamind : „Românul este foarte 
bun !“. pentru ca. la sfirșitul meciu
lui. să ne declare : „Ibraim cunoaște 
întregul box. Face tot ce vrea. îl voi 
urmări cu deosebit interes". în holul 
sălii, m-a oprit apoi italianul Lu
ciano Fileni — membru in Comitetul 
executiv al E.A.B.A. si în Biroul eu
ropean al A.I.B.A. : „Știti. eu. ca per
soană oficială, nu am voie să mă 
pronunț public asupra meciurilor si 
a evoluției întrecerilor. Totuși, nu mă 
pot abține să nu vă mărturisesc in
teresul pentru apariția unui boxer de 
calitate superioară cum este Ibraim 
al vostru". Să mai adăugăm aici că 
publicul a scandat în cor pentru Ibra
im mai multi „Ja“ (modul de a-și 
manifesta, aprobarea si satisfacția) si 
l-a aplaudat călduros cînd s-a pro
nunțat decizia.

Pe mezinul echipei noastre — Va
sile Cicu — l-am găsit în vestiar în- 
grijindu-si arcada puțin rănită. A- 
vusese un meci greu, cu cehoslova
cul Osicka ; întii. fiindcă fusese me-

ciul 
rate 
se aruncase la luptă... orbește ; in al 
doilea rind. pentru că adversarul — 
cu gardă inversă și bun tehnician — 
îi făcuse destule dificultăți. Acum tî- 
nărul nostru pugilist privește cu un 
singur ochi deschis la antrenorul 
Constantin Dumitrescu, care îi lau
dă convingător curajul și combati
vitatea. dar îl si critică pentru cum 
s-a apărat. Bine face. întrecerea va

său de debut și. vrînd „să a- 
că merită încrederea selecției".

CORESPONDENȚA 
DIN HALLE

fi și mai dură miercuri cu iugosla
vul Bășici.

Constănteanul Titi Tudor a fost al 
treilea boxer român intrat în ring : 
îl avea ca adversar pe spaniolul De 
la Sagra. A învins, dar 11 cam doa
re umărul sting. „Nu-i 
d-aia ești boxer, ca să 
îl liniștește antrenorul 
Teodorescu, venit de 
special ca să-și pregătească și să-și 
conducă direct elevii Ibraim și Tu
dor.

Luni, 
Mircea 
rios — 
învins prin abandon (repriza a doua) 
pe danezul Nielsen.

De nerecunoscut, sub toate aspec
tele — tehnic, tactic și chiar fizic — 
Simion Cutov a pierdut la puncte 
(1—4) în fața englezului G. Gilbody, 
fiind astfel eliminat din competiție. 
Antrenorii Ion Popa și Constantin 
Dumitrescu, avînd în vedere valoa
rea medie a adversarului, nu-si pu-

nimic băiete, 
te doară“ — 
său. Adrian 

la Constanța

in gala de după-amiază, 
Simon a debutat și el victo- 
cum era de așteptat ; l-a

teau explica o asemenea... cădere. 
La categoria ușoară, Calistrat Cuțov 
l-a învins prin abandon în prima re
priză pe norvegianul Karlson.

Publicul, obiectiv, este și destul de 
calm. Totuși, și-a ieșit din fire în 
momentul în care englezul Kelly a 
fost declarat Învingător în fata fin
landezului Kusunen ! De ce ? Kelly 
fusese de două ori k.d. Mai mult, 
el trebuia oprit de către arbitrul de 
ring pentru stare de inferioritate teh
nică. Procedind insă conform prac
ticii europene, arbitrii au punctat 
mecanic loviturile englezului din pri
mele reprize, n-au mai tinut seama 
de starea disperată în care ajunsese 
si din care l-a salvat doar gongul, 
declarindu-l învingător.

Această decizie a atras atenția a- 
supra unor chestiuni ce derivă din 
modul in care E.A.B.A. și comisiile 
sale concep arbitrajul. Există dife
rente de aplicare a regulilor A.I.B.A.: 
intr-un fel se aplică ele pe alte con
tinente. ca și la competițiile mon
diale. și in altă manieră pe conti
nentul nostru. țVceasta este, după o- 
piniile multor Specialiști consultați, 
una din principalele cauze ale stag
nării boxului european.

Vehementa cu care a protestat pu
blicul din Halle la sfirșitul acestui 
meci, a cărui decizie e tipică pentru 
maniera de arbitrai europeană, con
stituie si ea un semnal de aten
ție pentru conducerea E.A.B.A. asu
pra faptului că are multe probleme 
de rezolvat pentru ca arbitrajul său 
să corespundă realității din ring, iar 
cel mai 
gător în

• Potopul î PATRIA — 9; 12,30; 
16; 19,15.
• Benji : EFORIE — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20.15.
• Așteptarea î CENTRAL — 9,15; 
11,30: 13,45; 16; 18; 20.
• în liniștea pădurii : TIMPURI 
NOI — 9: 11,15: 13,30; 15.45; 18; 20.
• Dick Turpin : SCALA — 9,15; 
11,30; 13,45: 16; 18,30; 21. LUCEAFĂ
RUL — 9,15; 11,30; 13,45; 16: 18,30; 
21, la grădină - 20,15, STADIONUL 
DINAMO — 20, FAVORIT — 9; 
11,15; 13,30; 15,45: 18: 20,15.
• Program de desene animate — 
9,30: 11,15; 17, Republica din Uzice
— 13; 18,30 : DOINA.
• Un orășel în Texas : FESTIVAL
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
GLORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15. MODERN — 9: 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30. la grădină — 20, 
GRADINA CAPITOL — 19,45.
• Gloria nu cîntft : GRIVIȚA —
9; 11,15; 13,30: 15,45; 18; 20,15, TO
MIS — 9: 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20.30, la grădină — 20, FLAMURA
— 9; 11.13; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Călătoriile lui Gulliver : FERO
VIAR — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20.30, GRADINA FESTIVAL — 19,45, 
GRADINA TITAN — 20.
• Cuibul salamandrelor : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18,15;
20.30,
• Muscă si fugi : EXCELSIOR — 
9; 11.15; 13,30; 16; 18.15: 20,15, ME
LODIA — 9; 11,15: 13.30; 16; 18.13; 
20,30. ARTA — 9; 11.13; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, la grădină — 20.
• Cadavre de lux : CASA FILMU
LUI (la sala de festivități DINA
MO) — 16: 18,15: 20.15.
• Cucerirea Everestului — 9,45, 
Farmecul discret al burgheziei — 
11.45, Foto Haber — 14, Eu, Fran
chise Skorina — 16.15. întoarce-te, 
Africa ! — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA.
• Oaspeți de seară : COSMOS — 
9; 11; 13,30; 15.30: 18: 20. BUCEGI
— 9; 11,15; 13,15: 13,30; 17,43; " ’ 
grădină — 20.
• Diavolii din Spartivento : 
LEȘTI — 9; 11; 13.15; 15,30;
20. MIORIȚA — 9: 11; 13; 15; 
1IL30. GRADINA MOȘILOR — 20.
• Călărețul fără cap : DRUMUL 
SĂRII — 16: 18; 20.
• Cinci detectivi la miezul nopții : 
LIRA — 9: 11,15: 13,30; 15,45: 18; 
20. la grădină — 20. FLOREASCA
— 9: 11; 13; 15.30; 18; 20, GRĂDI
NA UNIREA — 20.
• Mica Ondina : MUNCA — 9.30; 
11.30: 13,30- 15.45: 18; 20.15. PACEA
— 9: 11; 13.
• Timpul dragostei și al speran
ței : PACEA — 15.30; 17.45: 20.
• Sfirșitul legendei : FERENTARI
— 9: 11.15: 13.30: 15,45: 18: 20,15.
• Șatra : VOLGA — 9; 1115; 13.30; 
15.45; 18; 20.15.
• Așii înălțimilor : COTROCENI — 
9: 11.15; 13.30: 15.45; 18; 20.15.
• Ruslan și Liudmila : VIITORUL
— 9: 12: 16; 19.
• Ora spectacolului : AURORA — 
9: 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20, la gră
dină — 20,15.
• Columna : FLACĂRA
13,30: 16.30: 19.30.
• Lumea circului : POPULAR 
15.30; 19.
• Misterul 
GREȘUL —
• Copil de
11,15; 13.30: 
dină — 20.
• Pentru un pumn de... ceapă : 
GRADINA FLACĂRA

teatre
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l-a Învins la puncte pe Yalcin, cam
pionul Turciei, și a obținut practic 
medalia de bronz. Pentru medalia de 
aur se vor întrece azi bulgarul Sto- 
ianov și sovieticul Kornilaev.

In limitele categoriei 57 kg. Petre 
Brîndușan a repurtat a 3-a victorie 
consecutivă, întrecîndu-1 la puncte pe 
francezul Lobrutto.

• Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 
7—5, 6—3 pe cehoslovacul Jan Kodes 
în optimile de finală ale turneului 
internațional de tenis de la Paris, 
calificindu-se cu această victorie în 
,, sferturi".

Foarte bine se comportă la cam
pionatele Franței și tinăra noastră 
Florența Mihai, calificată în sfertu
rile de finală după ce a învins-o cu

3—6. 6—3, 8—6 pe Helga Masthoff, 
campioana R. F. Germania.

• Campionatele europene mascu
line de gimnastică s-au încheiat la 
Vilnius cu concursul special pe apa
rate. Iată ciștigătorii titlurilor de 
campioni continentali : sol — Alek
sandr Tkacev (U.R.S.S.) : paralele — 
Vladimir Tihonov (U.R.S.S.) ; sărituri 
— Ralf Bertel (R.D.G.) și Irji Tabak 
(Cehoslovacia) — la egalitate ; inele — 
Vladimir Markelov (U.R.S.S.); cal cu 
minere — Zoltan Magyar (Ungaria) ; 
bară fixă — Stoian Delcev (Bulga
ria). La individual compus cîștigase. 

înainte, sportivul sovietic 
Markelov. Dan Grecu 
locul 11. Kurt Szilier 
iar al treilea reprezentant

cu o zi 
Vladimir 
clasat pe 
locul 13.
al nostru, Mihai Borș, pe locul 25.
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sitatea din Kyu-Shu nu au 
putut elucida . felul in care ac
ționează BCG-ul. dar cred că 
el mărește rezistenta organismu
lui la boală.

• VASE SANGUINE 
ARTIFICIALE. In SUA s'a 
anunțat punerea la 
rtou polimer care 
înlocuirea micilor 
vanelor prin vase 
tificiale. Noul material, pe bază 
de poliuretan, a fost realizat 
de cercetătorii Universității Utah 
(Salt Lake City). în prezent, un 
ciine trăiește de zece luni cu 
vene artificiale „construite" din 
materialul respectiv. Pină acum 
nu erau încununate de suc
ces decit grefele unor vase

punct a unui 
va permite 

artere sau a 
sanguine ar-

sanguine artificiale mari, cu 
un diametru de 8 pină Ia 
30 mm. Toate încercările făcute 
in legătură cu micile vase 
sanguine eșuau in urma formă
rii unor cheaguri de singe la 
punctul de joncțiune între vena 
naturală și vasul de singe arti
ficial. Doctorul Donal Lyman, 
de la Universitatea din Utah, a 
precizat că, spre deosebire de 
polimerii utilizați pină în pre
zent. noul material este flexibil 
și urmează pulsațiile venelor 
naturale.

• BALTICA A DEVE
NIT MAI CURATĂ. In 
urma studierii rezultatelor unei 
serii de analize, experții Aca

s-a 
pe

• FOTBAL. Partidele disputate 
duminică, in etapa a 28-a a campiona
tului diviziei A. s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: Jiul — Politeh
nica Iași 2—0 (1—0): Steaua —
F.C.M. Galați 6—1 (3—0); Politehni
ca Timișoara — Progresul 1—0 (1—0) ; 
F.C. Bihor — Universitatea Craiova 
0-2 (0—1); A.S.A. Tg. Mureș - 
pid 6—1 (4—1); F.C. Argeș — 
vinul Hunedoara 1—1 (0—1); 
Constanta — F.C.M. Reșița 
(4—0); S.C. Bacău—Dinamo
(0—1); Sportul Studențesc — 
Arad 3—2 (1—0). în clasament 
tinuă să conducă Steaua, cu 
puncte, urmată de Dinamo —
puncte (un joc mai puțin disputat). 
Universitatea Craiova — 35 puncte 
și Jiul Petroșani — 34 puncte.

Ra- 
Cor- 
F.C. 
5—0 
0-1 
U.T. 
con-

39
37

• Teatrul National București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30. (sala mică) ; Ini- 
blinzirea scorpiei — 19,30.
• Filarmonica ..George Enescu" 
(sala mică a Palatului) : Ciclul de 
inițiere muzicală „Schonberg și 
școala sa. Criza modernă a muzi
cii" — 17. Ciclul „Beethoven". Re
cital de sonate — 20. (Ateneul Ro
mân) : Cenaclul prietenilor muzi
cii : „Omagiu copilului" — 19.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic : Profesiunea doam
nei Warren — 19.30.
• Teatrul Giulești : Paharul 
apă — 19.30.
• Teatrul „I. Creangă" : Acțiunea 
Codalbul — 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Policli
nica Titan) : Acasă la voi 
(la clubul Constructorilor. 
Energeticlenllor 9—11) ;

Tehnic-Club. 
213) ; Răi și

demiei de științe a R.S.S. Le
tone au constatat că apele Mării 
Baltice au devenit mai dlirate 
in comparație cu un trecut nu 
prea îndepărtat. Explicația con
stă 
le 
tut 
na
aceasta 
de apă — 200 pînă la 300 
— din 
urmare, a crescut simțitor
ținutul de oxigen din apele 
ticii. ceea ce va avea o influen
tă favorabilă asupra dezvoltării 
florei și faunei marine.

în faptul că puternice- 
furtuni care s-au abă- 
asupra regiunii în toam- 
anului 1976 și în primăvara 

au adus mari cantități 
kmc 

Ca 
con- 
Bai-

Marea Nordului.

• IN MEMORIA LUI 
RUBENS. La 28 iunie, cu 
prilejul aniversării a patru se
cole de la nașterea lui Rubens, 
in R.D. Germană vor fj emise 
șase noi timbre. Ele reprezintă

• VICTIME ALE PO
LUĂRII. Numărul persoane
lor înregistrate oficial în Japo
nia ca suferind de diferite afec
țiuni provocate de poluarea me
diului înconjurător a crescut in 
anul 1976 eu 21 600, depășind, la 
finele anului trecut. 55 000 — se 
arată in „Cartea albă privind 
poluarea mediului", dată publi
cității la Tokio. S-a precizat că 
majoritatea bolnavilor din a- 
ceastă categorie suferă de astmă, 
boala Minamata, precum și de 
alte afecțiuni considerate grave.

fornia au pus la punct un tele
scop care elimină orice impre
cizii provocate de atmosferă. 
Pină in prezent, se menționează 
in legătură cu aceasta, undele 
luminoase refractate de lumina 
terestră obligau astronomii, chiar 
și pe cei dotați cu cele mai 
puternice telescoape, să-și in
staleze laboratoarele la înaltă 
altitudine sau 
liți artificiali, 
scop cuprinde 
șase oglinzi. _______
schimbe lungimea focală într-o 
miime de secundă. în funcție de 
modificările intervenite in at
mosferă. Imaginea deformată de 
atmosfera terestră, primită de 
oglinzi, este transmisă unor re
flectoare branșate pe un ordi
nator care calculează lungimea 
focală necesară pentru elimina
re! impreciziilor. Imaginea ast
fel obținută, afirmă cercetătorii, 
este cu totul clară.
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„NICOLAE CEAUȘESCU:
Noua ordine economică 

internațională"
Amplă prezentare în revista mexicană 
„Nueva Politica" a poziției României 

privind marile probleme ale dezvoltării

MOSCOVA PEKIN

Convorbiri privind dezvoltarea 
colaborării economice româno-sovietice

CIUDAD DE MEXICO. — Presti
gioasa revistă trimestrială „Nueva 
Politica" din Mexic a dedicat în ex
clusivitate ultimul său număr, insu- 
mind trei sute de pagini, problema
ticii instaurării unei noi ordini e- 
conomice și politice internaționale. în 
legătură cu care publică articole și 
alte materiale semnate de șefi de 
state și. de guverne, de personalități 
ale vieții politice și economice de 
mare prestigiu din diferite țări ale 
lumii.

Revista publică. la loc de 
frunte, un amplu articol intitulat : 
„NICOLAE CEAUȘESCU : Noua 
ordine economică internațională", 
care incorporează principalele docu
mente de partid și de stat româ
nești. declarațiile •și cuvintările pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia în legătură cu noua ordine e- 
conomică si politică internațională. 
Sint prezentate exigențele formu
late în raportul tovarășului Nicolae 
Ceausescu la Congresul al XI-lea al 
P.C.R. privind noua ordine eco-

nomică mondială, concepția secreta
rului general al P.C.R. în legătură 
cu eliminarea subdezvoltării și a de
calajelor economice, punctele sale de 
vedere în asemenea probleme cum 
sint alimentația, materiile prime, 
principiile care trebuie să stea la 
baza relațiilor dintre state, colabo
rarea României cu celelalte țări în 
curs de dezvoltare, participarea tării 
noastre la activitățile ..Grupului ce
lor 77“ și alte aspecte legate de in
staurarea noii ordini economice in
ternaționale.

în articol se fac referiri la re
centa vizită a președintelui Nicolae 
Ceausescu în unele țări din Africa, 
evidentiindu-se evoluția ascendentă 
a relațiilor României cu statele a- 
fricane. inițiativa tării noastre pri
vind convocarea unei conferințe la 
nivel inalt a statelor în curs de dez
voltare.

Articolul este ilustrat cu fotografii 
înfătisînd diferite aspecte din bogata 
activitate internațională a șefului 
statului român.

MOSCOVA 30 — Corespondentul 
Agerpres transmite : Tovarășul
Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, aflat într-o vizită de lu
cru în Uniunea Sovietică, la invitația 
guvernului U.R.S.S.. a avut, la 30 
mai. convorbiri cu V. N. Novikov 
si K. F. Katușev. vicepreședinți ai 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Cu acest prilej au fost discutate, 
într-o atmosferă de lucru, priete
nească. probleme legate de dezvol
tarea continuă a colaborării și coo

perării economice româno-sovietice, 
în spiritul orientărilor stabilite de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Leo
nid Ilici Brejnev la întîlnirile și 
convorbirile avute anul trecut.

★
La sosirea la Moscova, tovarășul 

Gheorghe Oprea a foșt salutat de 
V. N. Novikov. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., de 
membri ai conducerii unor ministe
re și departamente economice, de alte 
persoane oficiale sovietice.

întilmri ale delegației P. C. R. in Portugalia

TEHERAN

LISABONA. — înainte de încheie
rea vizitei în Portugalia, întreprinsă 
la invitația Partidului socialist, de
legația P.C.R. condusă de tovarășul 
Petre Lupu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele Colegiului Central de 
Partid, a fost primită de președintele 
Adunării Republicii, Vasco da Gama 
Fernandes. Au fost evidențiate bu
nele relațij existente între parla
mentele celor două țări, între po
porul român și poporul portughez. 
A fost, de asemenea, exprimată do
rința reciprocă de dezvoltare pe mai 
departe a relațiilor între cele două 
țări. în toate domeniile.

De asemenea, delegația P.C.R. a 
avut întîlniri cu Jose Medeiros Fer

reira, ministrul afacerilor externe, și 
Antonio Sousa Gomes, ministrul pla
nului și coordonării economice.

în timpul șederii sale în Portuga
lia, > delegația P.C.R. a avut o întîl- . 
nire cu Sergio Vilarigues, membru 
al Comisiei Politice, secretar al Co
mitetului Central al Partidului dBewț 
munist Portughez, și Albano Nu^eș^ 
șeful Secției internaționale a C.C. ai 
P.C.P. Cu acest prilej s-a făcut o 
informare reciprocă asupra activită
ții celor două partide, exprimîndu-se 
convingerea că relațiile frățești din
tre ele vor continua să se dezvolte 
în interesul celor, două popoare, al 
cauzei păcii si colaborării interna
ționale.

Spectacol de gală 
al ansamblului 

„Mureșul"
PEKIN 30 (Agerpres). — în cadrul 

turneului pe care îl întreprinde in 
R. P. Chineză cu prilejul centenaru
lui independentei de stat a Româ
niei, ansamblul artistic „Mureșul" a 
prezentat luni la Teatrul poporului 
din Pekin un spectacol de gală. Au 
participat Li Sien-nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.C., 
vicepremier. aL-Consiliului de Stat, 
U De, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.C., vicepreședinte al Co
mitetului Permanent al Adunării 
Naționale a Reprezentanților Popu
lari, Hua Shan, responsabil la Mi
nisterul Culturii, Li Yi-meng. adjunct 
al șefului Secției pentru relațiile ex
terne a C.C. al P.C.C.. Iu Gian, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Huang Tsuo-gen, vicepreședin
te al Comitetului revoluționar muni
cipal Pekin, Wan Pin-nan, pre
ședintele Asociației de prietenie a 
poporului chinez cu străinătatea.
,-iA fost prezent ambasadorul țării 

țiț&astre la Pekin. Nicolae Gavrilescu. 
jj' Cei peste 1 500 de spectatori au 
răsplătit, prin repetate aplauze, mă
iestria interpretativă a artiștilor 
români. La încheierea spectacolului, 
artiștilor le-a fost oferit un coș cu 
flori. Tovarășii Li Sien-nien, U De 
și celelalte persoane oficiale chineze 
i-au felicitat călduros pe interpreți.

Spectacolul a fost transmis în direct 
de postul central de televiziune din 
Pekin.

Cuvîntarea tovarășului L. I. Brejnev
cu prilejul încheierii „Săptămînii Franței" 

la televiziunea sovietică

Delegația parlamentară română 
primită de șahinșahul Iranului

TEHERAN 30 (Agerpres). — Dele
gația parlamentară română, condusă 
de tovarășul Nicolae Giosan, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
care întreprinde o vizită de prietenie 
în Iran, a fost primită luni de șa- 
hinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Socialiste România, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, șeful delegației ro
mâne a transmis Maiestăților Lor 
Imperiale șahinșahul Aryamehr și 
împărăteasa Farah un călduros me
saj de salut, împreună cu urări de 
fericire personală, de prosperitate și 
progres pentru poporul iranian.

Mulțumind pentru mesaj, în nu
mele său și al împărătesei Farah, 
șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr a transmis președintelui 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu cele mai călduroase urări 
de sănătate și fericire personală, iar 
poporului român noi și mari succese.

In cadrul întrevederii a fost subli
niată importanța hotăritoare pentru 
dezvoltarea pe multiple planuri a re
lațiilor româno-iraniene a intilniri-

lor româno-iraniene la cel mal înalt 
nivel, a documentelor încheiate cu 
aceste ocazii, în mod deosebit a De
clarației solemne semnate la Bucu
rești în 1973 de conducătorii celor 
două state. Șahinșahul Iranului a ex
primat dorința țării sale de a inten
sifica colaborarea bilaterală, apre
ciind că există condiții favorabile 
pentru continua extindere a raportu
rilor bilaterale; în primul rind a co
operării economice, ca urmare a pro
greselor înregistrate de economiile 
celor două state.

în acest context, șeful statului ira
nian a apreciat că parlamentele și 
parlamentarii celor două țări pot a- 
vea o contribuție efectivă la promo
varea relațiilor de prietenie și conlu
crare rodnică dintre cele două țări 
și popoare, la realizarea obiectivelor 
de cooperare bilaterală. Șahinșahul 
Iranului a exprimat admirația față 
de activitatea laborioasă desfășurată 
de poporul român, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, pen
tru lichidarea urmărilor cutremuru
lui de la 4 martie, față de succesele 
obținute in dezvoltarea economico- 
soclală a țării noastre.

IERI S-A DESCHIS LA PARIS

Conferința asupra cooperării 
economice internaționale■

MAPUTO

Vastă contraofensivă declanșată de trupele mozambicane 
împotriva forțelpr invadatoare rhodesiene

MAPUTO. — Un purtător de cuvînt 
al Ministerului Apărării al Mozam- 
bicului a anunțat. la Maputo, că in 
dimineața zilei de duminică. 29 mai. 
forțe armate ale regimului rasist 
rhodesian au lansat un atac inter
ventionist împotriva teritoriului mo- 
zambican. Purtătorul de cuvînt. citat 
de agenția de știri mozambicanâ 
(A.I.M.). a precizat că unitățile agre
soare rhodesiene au atacat cîteva o- 
biective din Mozambic. situate in 
adincul teritoriului acestei țări, la cir
ca 30 kilometri de frontiera cu Rho
desia.

Forțele armate ale Mozambicului 
au lansat luni o vastă acțiune de 
contraofensivă împotriva unităților 
invadatoare rhodesiene, care au pă

truns din nou in regiunea Chioco, în 
vșstul țării — informează agenția 
France Presse, reluind o declarație 
a unui purtător de cuvînt oficial mo- 
zambican. Purtătorul de cuvint a 
precizat că, în cursul acțiunii lor in
vadatoare, forțele rhodesiene au uti- \ 
lizat avioane de bombardament și 
de vînătoare. elicoptere, precum și 
bombe cu napalm. Respingînd aces
te atacuri, a precizat el, forțele ar
mate mozambicane au doborit luni 
două avioane și un elicopter.

★
Guvernul britanic condamnă atacul 

interventionist al trupelor regimului 
rasist rhodesian în Mozambic, a a- 
nunțat luni un purtător de cuvint al 
Foreign Office-ului.

PARIS 30. — Faza finală, la nivel 
ministerial, a Conferinței asupra 
cooperării economice internaționale, 
așa-numitul „dialog Nord-Sud“, s-a 
deschis luni dimineață, la Paris, cu 
participarea reprezentanților a 19 
țări în curs de dezvoltare, a șapte 
state occidentale industrializate și a 
Pieței comune.

Reuniunea — la care iau parte 
miniștri ai afacerilor externe și de 
finanțe — a fost deschisă de minis
trul de externe al țării-gazdă. Louis 
de Guiringaud, la Centrul de confe
rințe internaționale din capitala 
Franței.

Luind cuvîntul în ședința de des
chidere. secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim, a apreciat că. pină 
în prezent, „dialogul Nord-Sud“ s-a 
concretizat printr-o acțiune de clari
ficare a problemelor dificile și de 
promovare a unei înțelegeri mutuale, 
dar că, în momentul de fată, „el se 
află intr-un punct critic". „Dacă șan
sa instaurării Unei noi ordini econo
mice internaționale nu va fi fructifi
cată — a menționat el — va trebui 
să ne temem de un proces regresiv". 
Secretarul general al O.N.U. a apre
ciat însă că punctele de vedere di
vergente existente intre cele două 
părți nu sînt insurmontabile.

Evocind obiectivele și principiile 
generale ale conferinței. Kurt Wal
dheim a precizat că, în primul rind, 
este vorba de punerea la punct a 
unor mecanisme care să vină în spri
jinul celor mai sărace țări în curs de 
dezvoltare, pentru a diminua defici
tul balanței de plăți, precum și po
vara datoriilor contractate în exte
rior. în al doilea rind, și aceasta este o 
chestiune deosebit de presantă —a ară
tat el — este vorba de realizarea 
unei stabilități a sistemului finan
ciar internațional. în același timp, 
este esențială existența unei voințe 
de modificare a structurii economiei 
mondiale, precum și a relațiilor in
ternaționale.

Kurt Waldheim s-a pronunțat pen
tru crearea unei instituții destinate 
să contribuie la instaurarea unei „or
dini energetice mondiale", care să fie 
un centru de observare, de orientare

și de promovare a cooperării econo
mice internaționale.

Paralel cu ședințele plenare, ce se 
reiau azi dimineață, delegațiile vor 
avea consultări în cadrul a patru 
grupuri de lucru restrinse asupra 
problemelor energetice, ale materiilor 
prime, dezvoltării și problemelor fi
nanciare. Aceste grupuri vor fi însăr
cinate să definească punctele de a- 
cord înregistrate în cursul conferin
ței.

0 declarație»

a președintelui R. A. Egipt
CAIRO. — Președintele R. A. Egipt 

a relevat. în cadrul unei conferințe 
de presă, că tara sa dorește să dea 
un impuls acțiunii de demarare a 
procesului de pace. „Am ajuns la con
cluzia— a spus el — că anul 1977 va 
fi decisiv pentru găsirea unei soluții 
în problema Orientului Apropiat". De 
aceea, „convocarea în acest an a Con
ferinței de pace de la Geneva în 
problema Orientului Apropiat este 
indispensabilă". în legătură cu schim
barea politică în curs din Israel, pre
ședintele : Sadat a declarat că este 
vorba de o problemă israeliană de 
ordin intern.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:
PrîniîtS. kn 30 ma*' Pr'mul mi- 

nistru sirian. A. R. Khleifawi, l-a 
primit pe Gheorghe Pacoste^ adjunct 
al ministrului minelor, petrolului și 
geologiei, care face o vizită de lucru 
în Siria. Au fost abordate aspecte ale 
modului în care sint transpuse în 
practică hotărîrile la nivel înalt pri
vind cooperarea bilaterală în dome
niul explorării și exploatării petrolu
lui. de ambele părți exprimindu-se 
satisfacția pentru rezultatele obținute.

La Sofia a avutJoc cea de-a 
II-a Conferință a miniștrilor îrivăță- 
mîntiilui din țări socialiste. România 
a fost reprezentată de o delegație 
condusă de tovarășa Maria Stănescu. 
adjunct al ministrului educației și 
învățămintului. Au fost discutate 
probleme privind educarea tineretu
lui școlar prin muncă și pentru mun
ca productivă.

Președintele R. S. Ceho
slovace, Gustav Husak,a s°- 
sit la 30 mai la Bagdad într-o vizită 
oficială. El va avea convorbiri cu 
președintele Republicii Irakiene. Ah
med Hassan Al-Bakr. în probleme 
privind dezvoltarea relațiilor dintre

cele două țări și în probleme inter
naționale de interes comuh.

Sesiunea Seimului R. P. 
Polone s-a deschis luni la Varșo
via. Au fost prezenți Edward Gie- 
rek, Henryk Jablonski. Piotr Jarosze- 
wicz și alti conducători de partid și 
de stat polonezi.

Relațiile chino-america- 
jțg. Leonard Woodcock, propus de 
președintele Carter pentru funcția de 
șef al Biroului de legătură al S.U.A. 
la Pekin, a declarat că S.U.A. do
resc să îmbunătățească relațiile di
plomatice cu R.P. Chineză. El a sub
liniat că „poziția ambelor părți este 
aceea că nu există decît o singură 
Chină, că nu există o națiune sepa
rată Taivan" și a adăugat : „Speran
ța noastră este că problema poate 
fi soluționată pe o bază politică și 
pașnică".

0 delegație comercia,a guver
namentală a R.S.F. Iugoslavia, con
dusă de Filip Babic. adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, a sosit 
duminică la Pekin, pentru a parti
cipa la reuniunea Comisiei comer
ciale mixte chino-iugoslave.

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul cu prilejul încheierii 
„Săptămînii Franței" la televiziunea 
U.R.S.S., Leonid , Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a subli
niat amploarea dobîndită de colabo
rarea sovieto-franceză, care se ex
primă prin întîlniri — practic, anua
le — la cel mai înalt nivel, consul
tări permanente în scopul adîncirii 
relațiilor reciproce, schimbul de ve
deri in probleme internaționale ac
tuale, dublarea de la un cincinal la 
altul a volumului schimbului de 
mărfuri, lărgirea relațiilor culturale.

Consolidarea înțelegerii dintre țări 
— a spus vorbitorul — este extrem 
de importantă, mai ales cind este 
vorba de asigurarea securității. Sar
cina fundamentală este de a preîn- 
timpina rapida desfășurare a spira
lei cursei înarmărilor, planeta noas
tră fiind suprasaturată de mijloace 
de distrugere în masă și existînd pe
ricolul creării unor noi tipuri de 
arme și mai distrugătoare. Vorbito
rul a relevat că, în urma întîlnirii 
de la Geneva dintre miniștrii aface
rilor externe ai U.R.S.S. și S.U.A., 
„s-a înregistrat — în comparație cu 
convorbirile din martie, de la Mos
cova — o oarecare apropiere a po
zițiilor în unele probleme asupra că
rora nu ajunsesem anterior la un 
acord". Totuși — a spus el — „dato
rită poziției neconstructive a S.U.A., 
deocamdată nu s-a înregistrat nici 
un progres serios".

Referindu-se la problemele dezar
mării, L. I. Brejnev a spus că, dacă 
este imposibil să se urnească din loc 
întregul ansamblu de probleme le
gate, de aceasta, U.R.S.S. este gata 
și pentru măsuri parțiale, cum ar fi 
nediseminarea armei nucleare, inter
zicerea creării de noi tipuri și sis
teme de arme de distrugere în masă. 
Secretarul general al C.C. al P.C.U.S. 
a arătat că ceea ce s-a realizat pe 
calea destinderii nu constituie o li
mită, ci un punct de plecare pentru 
noi acțiuni, iar „cauza păcii și a des
tinderii trebuie să fie cauza fiecă
ruia".

în legătură cu apropiata întîlnire 
de la. Belgrad, vorbitorul și-a expri
mat dorința ca ea „să constituie, așa 
după cum a și fost concepută, o 
continuare și o dezvoltare a spiritu-

Incheierea vizitei 
tovarășului Edward Gierek 

la Berlin
BERLIN 30 (Agerpres). — Delega

ția de partid și de stat a R. P. Po
lone, condusă de Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., 
și-a încheiat vizita oficială de prie
tenie la Berlin, unde a avut convor
biri cu Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat al R. D. 
Germane. în timpul vizitei, la Berlin 
a fost semnat Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală intre 
R. D. Germană și R. P. Polonă. 
După cum transmite agenția P.A.P., 
duminică, în ultima zi a vizitei, a 
avut loc la Frankfurt pe Oder un 
miting al prieteniei la care au rostit 
cuvîntări Erich Honecker și Edward 
Gierek.

lui de la Helsinki, încă o verigă în 
evoluția procesului destindeda". ' >•.(

Referindu-se apoi la probleme ale V*. 
politicii interne a Uniunii Sovietice, 4 
vorbitorul a arătat că noua Consti
tuție a Uniunii Sovietice, ce va fi a- 
doptată după dezbaterea ei de către 
întregul popor, va oferi o bază. po- 
litico-juridică pentru perfecționarea 
in continuare a democrației ,s<^etă- 
ții socialiste dezvoltate. Vor fi, de 
asemenea, consfințite- c. principiile 
leniniste ale politicii externe a 
U.R.S.S.

în încheiere, L. I. Brejnev a anun
țat că.- pșste trei săptămini jurmșază 
■să se întîlhească, la Paris, ’capre’- * 
ședințele Giscard d’Estaing.

Scrisoarea adresată 
secretarului general 

al O.N.U. de ministrul
de externe al U. R. S. S.

NAȚIUNILE UNITE 30 (Agerpres).
— Reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U., O. Troianovski, 
a transmis secretarului general al 
O.N.U.. Kurt Waldheim, o scrisoare 
a ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S.. Andrei Gromiko. referitoa
re la propunerea făcută de Uniunea 
Sovietică în legătură cu încheierea 
unui tratat mondial privind nefolo- 
sirea forței în relațiile internațion jl- 
le. Uniunea Sovietică, se spun< 
scrisoare, consideră că în perioadă 
card a trecut s-a confirmat deplin 
actualitatea si importanța încheierii 
unui asemenea tratat, fiind necesar 
să se întreprindă pași concreți pen
tru rezolvarea neîntîrziată a proble
mei. U.R.S.S. așteaptă ca toate sta
tele membre ale O.N.U. să adopte 
o poziție constructivă și să își adu
că contribuția la cauza realizării 
practice a propunerii menționate.

Tovarășul Todor Jivkov 
a sosit la Moscova

MOSCOVA. — La Moscova au în
ceput luni convorbirile sovieto-bul- 
gare. Din partea sovietică la convor
biri participă Leonid Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., Alek
sei Kosîghin, președintele Consiliu
lui de Miniștri. Andrei Gromiko, mi
nistrul afacerilor externe. Konstantin 
Rusakov, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
alte . persoane oficiale. Din partea 
bulgară participă Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R.P. Bulgaria. Stanko Todorov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, alți 
membri ai delegației de partid si gu
vernamentale bulgare, aflată în vizi
tă in Uniunea Sovietică.

După cum informează agenția 
T.A.S.S., s-a procedat la un schimb 
de păreri asupra căilor de edificare 
a societății socialiste și comuniste, 
acordindu-se o atenție deosebită po
sibilităților extinderii și adîncirii re
lațiilor multilaterale dintre cele 
două partide si țări. S-au discutat, 
de asemenea, probleme actuale ale 
vieții internaționale. ale mișcării 
comuniste si muncitorești Interna
tionale.

încheierea Congresului Partidului 
Comunist Mexican

Tovarășul Arnoldo Martinez Verdugo reales secretar general
CIUDAD DE MEXICO 30 (Ager

pres). — La Ciudad de Mexico au 
luat sfirșit lucrările celui de-al 
XVIII-lea Congres al Partidului Co
munist Mexican. în ședința de în
chidere a lucrărilor a luat cuvintul 
secretarul general al partidului, Ar
noldo Martinez Verdugo, care a dat 
o înaltă apreciere modului de desfă

șurare a lucrărilor congresului și 
hotăririlor adoptate.

Participanții la congres au ales 
noile organe de conducere ale P.C. 
Mexican. In funcția de secretar ge
neral al Partidului Comunist Mexi
can a fost reales tovarășul Arnoldo 
Martinez Verdugo.

Intensificarea procesului de edificare a securității 
o temeinică pregătire a reuniunii de la

„Sîntem hotărîți să ne aducem contribuția activă la buna desfă
șurare a apropiatei reuniuni general-europene de la Belgrad, astfel 
incit aceasta să se încheie cu măsuri concrete menite să impulsio
neze aplicarea în viață a angajamentelor asumate de statele semna
tare ale Actului final de la Helsinki, să ducă la progrese efective pe 
linia întăririi securității, colaborării și încrederii pe continent".

NICOLAE CEAUȘESCU
Peste puțin timp, la Belgrad își va 

începe lucrările întîlnirea pregăti
toare a reuniunii reprezentanților 
6tatelor participante la Conferința 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa. Este binecunoscut că România 
acordă o deosebită însemnătate aces
tei reuniuni, chemată să dea un nou 
impuls procesului de edificare a 
securității europene. Intr-un șir de 
importante luări de poziție oficiale 
— în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la ședința comună a fo
rurilor supreme de partid și de stat 
și în declarațiile cu prilejul vizite
lor întreprinse în ultima vreme în- 
tr-o serie de țări, în documentele 
comune semnate cu Polonia, Egipt, 
Italia, in recentele interviuri acor
date de secretarul general al parti
dului, președintele republicii, presei 
poloneze, japoneze, iugoslave — pro
blemele legate de desfășurarea re
uniunii de la Belgrad au ocupat 
permanent un loc central.

In toate acestea se exprimă hotă- 
rîrea României socialiste de a-și 
spori eforturile, alături de toate sta
tele iubitoare de pace și securitate, 
de toate forțele înaintate de pe con
tinent, pentru o bună pregătire și 
pentru desfășurarea în spirit con
structiv a viitoarei reuniuni general- 
europene. Așa cum este și firesc, o 
importantă contribuție in această di
recție pot să aducă țările socialiste 
europene. Recenta ședință a Comite
tului miniștrilor afacerilor externe 
ai statelor participante la Tratatul 
de la Varșovia, care a avut loc zi
lele trecute la Moscova, a formulat 
în acest sens o serie de considerente 
privind desfășurarea viitoarei reu
niuni general-europene de la Bel

grad, în dorința ca aceasta să mar
cheze o contribuție importantă la 
stimularea procesului de destindere 
și de înfăptuire a securității pe con
tinent.

înfăptuirea securității europene, 
transpunerea în viață a documente
lor semnate la Helsinki constituie, 
după cum se știe, un obiectiv de 
prim ordin al activității internațio
nale a partidului și statului nostru. 
România, care a avut un rol activ, 
larg recunoscut în pregătirea și des
fășurarea conferinței general-euro
pene, a apreciat încheierea ei cu 
succes, adoptarea prin consens a Ac
tului final de la Helsinki, ca un eve
niment istoric, deschizător de noi 
perspective pentru statornicirea pe 
continent a unui climat de liniște și 
securitate, de largă și rodnică con
lucrare între popoare. ’

Apreciind unele progrese înregis
trate în cei aproape doi ani oare au 
trecut de atunci pe planul dezvoltă
rii colaborării bi și multilaterale 
în domeniile economic, științific, cul
tural și umanitar, in soluționarea u- 
nor probleme litigioase intre state 
pe calea tratativelor, trebuie recu
noscut, totodată, că aceste rezultate 
sînt incă departe de așteptările po
poarelor, că s-a făcut încă prea pu
țin în direcția concretizării prevede
rilor Actului final de la Helsinki — 
care, după cum se știe, constituie 
un tot unitar.

Desigur, căile spre edificarea Unui 
sistem nou de securitate în Europa 
și dezvoltarea unei ample colaborări 
între toate statele participante la 
conferință nu sint netede ; înfăptui
rea obiectivelor stabilite la Helsinki 
presupune depășirea a nu puține re

zistențe și împotriviri. Nu se poate 
ignora, de pildă, că unele cercuri 
continuă să se situeze pe pozițiile a- 
nacronice ale politicii imperialiste de 
forță și dictat, de amestec în trebu
rile interne ale altor state. Aceste 
cercuri și-au concentrat atenția spre 
deformarea conținutului Actului fi
nal de la Helsinki, recurgînd la in
terpretări unilaterale, la separarea 
de context a unor capitole și părți 
ale acestora, în scopul de a crea con
fuzii și a exercita presiuni politice 
asupra unor state. Totodată, în unele 
țări s-au activizat, cu deosebire in 
ultimul timp, forțe reacționare, 
neofasciste, care, beneficiind de un 
larg arsenal de propagandă, încearcă 
să reediteze practici din perioada de 
tristă amintire a războiului rece, să 
semene vrajbă între popoare.

Este de la sine înțeles că aseme
nea manifestări nu pot decît să vi
cieze climatul politic european, să 
pericliteze eforturile pentru consoli
darea destinderii. De aceea, țara 
noastră subliniază necesitatea de a 
se bara calea unor astfel de mani
festări, de a se acționa consecvent 
pentru aplicarea principiilor si a ce
lorlalte prevederi ale documentelor 
de la Helsinki, continuarea procesu
lui inițiat de conferința general-eu- 
ropeană constituind un factor deter
minant pentru asigurarea securității 
și păcii în Europa, pentru promova
rea înțelegerii și colaborării intre po
poare.

Călăuzită de un asemenea coman
dament, România acordă o impor
tantă deosebită reuniunii de la Bel
grad. care, prin măsurile ce le va 
adopta, trebuie să marcheze un pas 
însemnat pe calea soluționării pro

blemelor complexe ce confruntă Eu
ropa, să dea un nou și puternic im
puls înfăptuirii în practică a preve
derilor conferinței general-europene. 
Există. în acest sens, un cadru larg 
de acțiune schițat în Actul final de 
la Helsinki. Se impune, astfel, gă
sirea căilor pentru extinderea coope
rării economice si tehnico-stiintifice 
între statele europene. Cu toate pro
gresele înregistrate în această pri
vință în ultimii ani — între ele nu- 
mărîndu-se o serie de acorduri și 
convenții comerciale, un șir de ac
țiuni inițiate de Comisia economică 
a O.N.U. pentru Europa, ca și desfă
șurarea reuniunii pentru colaborare 
economică interbalcanică de la Atena 
— realizările de ansamblu sînt încă 
puține. Colaborarea între statele parti
cipante continuă să fie frînată de 
existenta diferitelor bariere și 
restricții, de persistenta unor prac
tici care tind să folosească legăturile 
economice în scopul exercitării de 
presiuni politice de către unele 
state asupra altora. Interesele po
poarelor europene reclamă. înlătu
rarea acestor obstacole artificiale, 
renunțarea la așemenea practici 
dăunătoare. în același timp, după 
părerea țării noastre, ar fi de o 
reală însemnătate să se convină asu
pra examinării. în cadrul unor con
sfătuiri . cu participarea tuturor sta
telor continentului, a proiectelor 
enunțate în documentele de la Hel
sinki privind realizarea, prin coope
rare, a unor ample acțiuni de in
teres general-european. cum ar fi : 
realizarea unor mari obiective econo
mice, acțiuni de cooperare industria
lă și tehnico-științifică, amenajarea 
unei rețele de navigație fluvia
lă europeană, cooperarea în do
meniul transporturilor și energiei, 
protejării mediului înconjurător — 
proiecte ce întrunesc o largă ade
ziune în rîndul statelor continentu
lui. Totodată, pornind de la realita
tea că în Europa există, pe lingă ță
rile avansate din punct de vedere 
economic, și țări în curs de dezvol
tare. se impune — așa cum de alt
fel se prevede în Actul final — dez
voltarea conlucrării cu aceste state, 
sprijinirea eforturilor lor în direcția 
accelerării progresului economic —

prin aceasta statele europene adu- 
cind o contribuție importantă la li
chidarea subdezvoltării și instaura
rea unei noi ordini economice inter
naționale.

Există posibilități largi, insuficient 
valorificate, pentru dezvoltarea co
laborării în domeniul cultural și în 
probleme umanitare. Pornind de la 
rolul ce revine dezvoltării circuitului 
de valori spirituale pentru mai buna 
cunoaștere a tot ce a creat mai de 
preț gîndirea umană, pentru promo
varea apropierii. înțelegerii si res
pectului între popoare, tara noastră 
a acționat permanent în vederea ex
tinderii colaborării pe plan cultural 
cu toate statele europene. România 
abordează problemele colaborării cul
turale într-o viziune largă, cu ade
vărat umanistă. Astfel, pe cit de re
ceptivă este la tot ceea ce reprezintă 
valori autentice . pe plan mondial 
— fapt ce s-ar putea ilustra cu ne
numărate exemple — pe atît de ca
tegoric este refuzul ei de a accepta 
producții de „poluare morală" a socie
tății. Conceptul de umanism al țării 
noastre, așa cum a fost definit de 
secretarul general al partidului, pre
ședintele republicii, este conceptul 
despre un umanism nou, revoluționar, 
a cărui promovare și afirmare impune 
conlucrarea activă- a tuturor statelor 
europene pentru soluționarea pro
blemelor ce privesc asigurarea unor 
condiții demne de muncă si de viață 
pentru masele largi muncitoare. în
florirea personalității umane, asigu
rarea accesului tuturor națiunilor la 
cuceririle progresului și civilizației. 
Tara noastră subliniază de aceea ne
cesitatea de a se lua în considerație 
organizarea unor reuniuni general- 
europene pe aceste teme, ca si dez
baterea măsurilor ce se impun pen
tru combaterea unor fenomene no
cive. cum ar fi propagarea urii și 
violentei, a învrăjbirii între popoare, 
a ideilor fasciste, a rasismului, con
sumul de stupefiante, pornografia — 
asemenea măsuri reprezentînd o con
tribuție concretă la soluționarea unor 
probleme in cel mai înalt grad uma
nitare, care preocupă popoarele con
tinentului.

Cu neslăbită consecvență, țara 
noastră a subliniat si subliniază im-

în Curopa 
Belgrud
portanta primordială pe care o are 
pentru înfăptuirea securității euro
pene adoptarea unor măsuri ferme 
de dezangajare militară și dezarmare 
pe continent. Fără a diminua însem
nătatea unor măsuri adoptate pe 
baza prevederilor Actului final, cum 
ar fi notificarea marilor manevre 
militare — așa-numitele măsuri dg 
creștere a încrederii pe continent — 
trebuie spus că acestea au avut 
efecte minime asupra sporirii încre
derii și întăririi stabilității în Eu
ropa. Și aceasta pentru că. între 
timp, cursa înarmărilor a continuat, 
făcînd să sporească și mai mult ar
senalele europene. Concentrarea pe 
continent a unor efective armate în- 
sumînd peste 8 milioane de oameni, 
a unor mijloace de distrugere fără 
precedent, inclusiv uriașe stocuri nu
cleare (circa 90 la sută din stocurile 
mondiale de armament racheto-nu- 
clear) creează grave pericole pentru 
pacea și securitatea popoarelor con
tinentului. înlăturarea primejdiei po
tențiale pe care o reprezintă această 
imensă aglomerare de trupe, arma
mente si instalații a devenit în 
mod obiectiv problema-cheie a secu
rității europene. De aceea, partidul 
și statul nostru consideră că la reu
niunea de la Belgrad problemele 
dezangajării militare si dezarmării 
trebuie abordate in modul cel mai 
serios, cu dorința de a depăși sta
diul declarațiilor de bune intenții și 
de a se trece la asumarea unor an
gajamente ferme privind lichidarea 
bazelor militare, retragerea trupelor 
străine de pe teritoriul altor state, 
reducerea efectivelor trupelor națio
nale și adoptarea altor măsuri care 
să ducă la creșterea încrederii și în
tărirea destinderii pe continent.

In această concepție largă, profund 
constructivă, se impune a fi pregă
tită reuniunea general-europeană de 
la Belgrad. Reuniunea este chemată 
să facă o evaluare lucidă si realistă 
a rezultatelor pozitive ale aplicării 
prevederilor Actului final de la Hel
sinki, să adopte noi hotărîri și mă
suri și să convină asupra unor 
propuneri și recomandări con
crete pentru întărirea securității 
și colaborării viitoare în Eu
ropa. Pornind de la acest dezide-

impune

rat. ședința Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia 
a reafirmat necesitatea ca toate sta
tele reprezentate la reuniune „să fie 
animate de năzuința de a contribui 
la îmbunătățirea în continuare a re
lațiilor interstatale în Europa, la dez
voltarea lor pe calea unei cooperări 
largi și egale în drepturi, pe baza 
neamestecului în treburile interne, 
ai respectării stricte a tuturor princi
piilor înscrise în Actul final". Aceasta 
cu atît mai mult cu cit. nu se pot 
trece cu vederea tendințele unor 
forțe de a încerca să folosească re
uniunea de la Belgrad pentru scopuri 
care nu au nimic comun cu spiritul 
și litera Actului final de Ia Helsinki. 
Fără îndoială că asemenea tendințe, 
care urmăresc să transforme reuniu
nea într-un teren de confruntări și 
acuzații, de polemici sterile, vor să 
o condamne la eșec, ceea ce nu ar 
putea să ofere decît o amară decep
ție popoarelor europene. Iată de ce 
România, corespunzător întregii ei 
politici constructive si principiale, 
consideră că trebuie să se evite 
orice confruntare, să se acționeze in 
spirit constructiv, concentrînd lucră
rile reuniunii asupra aspectelor fun
damentale ale securității si coope
rării europene. Pentru aceasta este 
necesar să fie examinate pe larg 
propuneri privind dinamizarea și 
aprofundarea aplicării Actului final 
de la Helsinki, astfel incit reuniu
nea să se soldeze cu un program 
concret de acțiune pentru continua
rea procesului inițiat de conferința 
general-europeană. ,

în acest spirit. România, așa cum 
sublinia recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. este hotărîtă să-și aducă 
întreaga contribuție la buna pregă
tire a reuniunii de Ia Belgrad, nu
trind convingerea că aceasta va re
prezenta un prilej pentru o nouă mo
bilizare a voinței politice a statelor 
participante, a forțelor politice și 
sociale de pe continent, a popoarelor 
europene, pentru a se acționa în 
direcția consolidării procesului de 
destindere și a edificării unei secu
rități trainice în Europa și în întrea
ga lume.

Dumitru ȚINU
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