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„Congresul educației politice și al culturii socialiste a fost determinat de 
necesitatea ca, odată cu trecerea la realizarea Programului partidului de 
făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și înaintare spre 
comunism - program ce asigură dezvoltarea impetuoasă a forțelor de 
producție, a bazei materiale a țării, sporirea avuției naționale, perfecțio
narea relațiilor de producție și sociale - să stabilim și căile de împlinire 
a celei mai importante îndatoriri a partidului nostru: ridicarea, odată cu 
creșterea bunăstării materiale, a nivelului de cunoștințe al maselor populare 
pe baza celor mai noi cuceriri ale științei și cunoașterii umane, educarea 
întregului popor în spiritul mărețelor idealuri ale socialismului și co
munismului".

NICOLAE CEAUȘESCU

PRINCIPIALITATE PARTINICA. SPIRIT REVOLUȚIONAR
$1 CONSECVENTA NEABĂTUTA IN întreaga activitate 

DE DEZVOLTARE A CONȘTIINȚEI SOCIALISTE
în analele construcției socialiste 

din tara noastră va rămine pentru 
totdeauna înscris, ca un moment de 
referință, cu profunde consecințe po
zitive asupra întregii vieți a parti
dului si a poporului nostru Congre
sul educației politice si al culturii 
socialiste, de la a cărui desfășurare 
aniversăm împlinirea unui an. în
semnătatea excepțională a acestui 
congres decurge din faptul că el a 
elaborat, pe baza orientărilor Con
gresului al XI-Iea al partidului, pro
gramul de largă perspectivă al mun
cii politico-ideologice si cultural-edu
cative pentru dezvoltarea conștiinței 
socialiste și formarea omului nou.

Așa cum se știe, acesta reprezintă 
un obiectiv fundamental al activită
ții Partidului Comunist Român, care 
a privit Întotdeauna omul ca făuri
torul tuturor valorilor materiale si 
spirituale. factorul hotărîtor în 
transformarea revoluționară a socie
tății. in edificarea noii orinduiri. Mi
nunat a exprimat măreția si noble
țea sarcinii de făurire a omului nou 
tovarășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul educației politice și al culturii 
socialiste, arătînd că. într-un fel. co
muniștii îsi propun să vină „în spri
jinul naturii, care a sintetizat in om 
forma superioară de organizare a 
materiei", dezvoltindu-i cele mai ale
se virtuți $1 însușiri. Aceasta nu re
prezintă un simplu deziderat, ci o 
necesitate obiectivă, o cerință legică 

a edificării noii orinduiri. Fără for
marea omului nou. cu o conștiință 
revoluționară, cu un larg orizont de 
cultură si o înaltă ținută morală, nu 
este de conceput făurirea unei socie
tăți socialiste avansate, caracterizată 
printr-o puternică dezvoltare a for
țelor de producție, o organizare su-

Un an de la Congresul educației 
politice și al culturii socialiste

perioară. o civilizație Întemeiată pe 
tot ce a creat omenirea mai valoros 
In știință, tehnică si cultură.

în scopul dezvoltării conștiinței so
cialiste. al generalizării, la scara în
tregii societăți, a trăsăturilor omului 
nou. partidul a desfășurat în anii din 
urmă — în mod deosebit după plena
ra C.C. din noiembrie 1971 — o vastă 
activitate teoretică și practică. în 
cursul căreia a fost acumulată o ex
periență deosebit de prețioasă. Toc
mai pe baza sintetizării concluziilor 
acestei experiențe si răspunzînd noi
lor cerințe impuse de viață, congre
sul de acum un an a elaborat liniile 
directoare ale activității educative 

pentru actuala etapă de dezvoltare 
a tării noastre — orientări ce și-au 
găsit concretizarea în Programul de 
măsuri adoptat de plenara C.C. din 
noiembrie 1976. îndreptar practic 
atotcuprinzător, stabilind într-o vi
ziune unitară obiective clare, sarcini 
precise pentru totalitatea domeniilor 

activității politico-ideologice și cul
tural-educative.

în elaborarea acestor documente, 
ca si a tuturor măsurilor de perfec
ționare a activității politico-ideoio- 
gice. în inițierea orientărilor și a în
tregului curs spre dezvoltarea hotărî- 
tă a conștiinței socialiste a oameni
lor muncii, rolul decisiv a revenit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. evi- 
dențiindu-se si cu acest prilej trăsă
turile proprii modului său de gîndi- 
re si de acțiune — capacitatea de a 
descifra cerințele majore ale mersu
lui inainte al societății. înalta prin
cipialitate comunistă, fermitatea și 
consecventa în promovarea spiritului 

revoluționar, a principiilor moralei 
noastre, ale umanismului socialist. 
Expunerea rostită de secretarul ge
neral al partidului la deschiderea lu
crărilor congresului s-a înscris în 
patrimoniul ideologic al partidului 
nostru ca un document de o excep
țională valoare teoretică și practică, 
o pildă strălucită a marxismului 
creator, fiind adoptată ca documen
tul călăuzitor al întregii activități 
de educație socialistă.

La un an de la Congresul educa
ției politice și al culturii socialiste, 
se poate aprecia că hotăririle lui au 
rodit bogat, determinînd o si mai 
puternică intensificare a activității 
politico-educative, odată cu o sub
stanțială creștere calitativă a aces
teia. S-a reorganizat, pe o bază nouă, 
învățămîntul politico-ideologic, care 
s-a legat mai strins de viată, și-a 
extins sfera de cuprindere și și-a 
îmbunătățit conțințVul. aducînd o 
contribuție tot mai însemnată la 
înarmarea membrilor de partid, a 
maselor largi, cu cunoașterea bazelor 
principiale ale politicii partidului, a 
problemelor ei fundamentale. A cres
cut rolul școlii ca factor principal de 
educare a tineretului, s-au realizat 
progrese în perfecționarea procesu
lui instructiv-educativ în școala de 
toate gradele. în integrarea învătă- 
(Continuare în pag. a Il-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general a.1 Partidului Comu
nist Român, a primit, miercuri di
mineața, delegația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, condusă de tovarășul 
M. V. Zimianin, secretar al C.C. al 
P.C.U.S., care a efectuat o vizită în 
țara noastră la invitația C.C. al 
P.C.R. Din delegație fac parte
M. F. Nenașev. adjunct al șefului 
secției propagandă a C.C. al P.C.U.S.,
N. F. Kuzmin, adjunct al șefului 
secției știință și instituții de învăță- 
mînt a C.C. al P.C.U.S., V. I. Po
tapov, șef de sector la secția relații 
externe a C.C. al P.C.U.S.

La primire au participat tovarășii 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ilie Matei și Dumitru . Turcuș, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

A participat, de asemenea. V. I. 
Drozdenko. ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un

Ministrul comerțului exterior al
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Miercuri după-amiază. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, a primit 
pe Andre Rossi, ministrul comerțului 
exterior al Franței, președintele 
părții franceze în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-franceză de 
cooperare economică, științifică și 
tehnică, ale cărei lucrări se desfă
șoară la București.

La primire au participat tovarășii 
Ion Pățan, viceprim-ministrp al 
guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, Gheorghe Rădulescu, 
viceprim-ministru al guvernului. 

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

cald mesaj de prietenie din partea 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist al Uni
unii Sovietice, împreună cu cele mai 
bune urări de noi succese Partidu
lui Comunist Român, comuniștilor, 
întregului popor român în opera de 
edificare a societății socialiste multi
lateral dezvoltate in patria noastră, 
în înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
XI-lea Congres al P.C.R.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
tovarășului Leonid Ilici Brejnev sa
lutul său călduros, iar Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, co
muniștilor, popoarelor Uniunii So
vietice urări de noi succese în con
struirea comunismului; in transpu
nerea în viață a hotărîrilor celui 
de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S.

în cadrul întrevederii s-a procedat 
la o informare privind preocupările 
actuale ale P.C.R. și P.C.U.S., in di
verse domenii, îndeosebi în cel teo- 
retic-ideologic și al propagandei de 
partid. S-a exprimat cu acest prilej 
satisfacția fată de dezvoltarea ascen
dentă a raporturilor de strînsă 
prietenie și colaborare rodnică din- 

președintele părții române în Comisia 
mixtă guvernamentală.

A luat parte, de asemenea, Raoul 
Dclaye, ambasadorul Franței la 
București.

în cadrul convorbirii s-a apreciat 
cu satisfacție evoluția fructuoasă a 
relațiilor pe multiple planuri dintre 
România și Franța, avînd la bază 
importantele 'înțelegeri convenite cu 
ocazia dialogului româno-francez la 
nivel înalt. în același timp, s-a apre
ciat că există posibilități noi — puse 
în evidență și cu ocazia lucrărilor 
actualei sesiuni de la București a 
Comisiei mixte guvernamentale — 
pentru aprofundarea și diversificarea 

tre P.C.R. șl P.C.U.S.. dintre Româ
nia și* Uniunea Sovietică, în spiritul 
înțelegerilor convenite între tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul 
Leonid Ilici Brejnev cu prilejul ln- 
tilnirilor din anul trecut. Totodată, 
a fost manifestată dorința reciprocă 
de diversificare și adîncire a conlu
crării dintre P.C.R. și P.C.U.S. pe 
multiple planuri, de intensificare a 
schimburilor de experiență în. pro
bleme de interes reciproc, in deplină 
concordanță cu cerințele construc
ției socialismului și comunismului în 
cele două țări, in folosul ambelor 
țări și popoare, al cauzei socialismu
lui și comunismului, păcii, prieteniei 
și colaborării internaționale.

în cadrul abordării unor aspecte 
ale vieții politice internaționale, a 
fost reafirmată hotărirea celor două 
partide și țări de a-și aduce în con
tinuare o contribuție tot mai activă 
la întărirea unității și colaborării ță
rilor socialiste, a mișcării comuniste 
și muncitorești, la aprofundarea 
cooperării și întărirea securității și 
păcii in Europa și în lume.

întrevederea a decurs initr-o at
mosferă tovărășească, de caldă prie
tenie și înțelegere reciprocă.

Franței
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schimburilor comerciale, a colaboră
rii economice, tehnico-științifice, co
operării in producția industrială și 
în alte domenii de interes reciproc. 
A fost menționat, de asemenea, inte
resul ambelor țări pentru intensifica
rea cooperării pe terțe piețe.

în timpul întrevederii, a fost ex
primată dorința de a se Imprima un 
curs rriereu ascendent raporturilor 
tradiționale româno-franceze. colabo
rării bilaterale, in interesul ambelor 
popoare, al înțelegerii și conlucrării 
rodnice in Europa și în lume.

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

PE ȘANTIERELE RECONSTRUCȚIEI DIN CAPITALĂ

Priorități, termene, rezultate
Ritmul și calitatea lucrărilor 
la repararea clădirilor pot fi 
sporite prin strînsa conlu
crare între întreprinderile de 

specialitate și cetățeni
Pînâ în prezent au fost reparate peste 4 500 de 

Imobile sub 4 etaje în care locuiesc circa 13 000 
de familii; se lucreazâ Intens la alte 1 760 de 
Imobile. Pînâ la 15 noiembrie se vor executa la 
toate imobilele lucrârile de protecție de primâ 
urgențâ.

După cum se știe. în Capitală au 
avut de suferit de pe urma cutre
murului. alături de marile clădiri, și 
numeroase imobile mici, sub 4 etaje. 
Pentru repararea lor au fost mobi
lizate toate întreprinderile bucu- 
reștene de construcții, reparații șl 
administrație looativă (I.C.R.A.L.), 
cărora le-au venit în ajutor 500 
de meseriași de la întreprinde
rile similare din județele Alba, 
Arad. Bihor. Brașov. Cluj. Constan
ta, Hunedoara. Maramureș. Mureș, 
Satu Mare. Sibiu. Timiș. In cadrul 
reparațiilor se dă prioritate lucrări
lor de protecție (refacerea calcane
lor, acoperișurilor, coșurilor și sobe
lor) și de sprijinire a elementelor de 
rezistență, executîndu-se în paralel — 
în funcție de gravitatea avariilor — 
și lucrări de consolidare. Iată cîteva 
secvențe culese în aceste zile de pe 
șantierele refacerii.

...Sectorul 4. Aici se înregistrează 
cel mai mare număr de clădiri 
sub 4 etaje afectate de seism : 
aproape 4 000.

— Dintre clădirile avariate — ne 
precizează tovarășul Nicolae Ploaie, 
directorul I.C.R.A.L. Vitan — circa

două treimi au nevoie nu numai de 
lucrări de reparații, ci și de conso
lidări. După încheierea operațiunii 
de inventariere a avariilor, am în
tocmit imediat un grafic de eșalo
nare a lucrărilor, grafic aprobat de 
comitetul executiv al consiliului 
popular din sector. Ne-am propus ca 
pină la 1 octombrie să terminăm 
toate lucrările de protecție — adică 
refacerea calcanelor, acoperișurilor, 
coșurilor și sobelor — la cele 2 125 de 
clădiri care au nevoie de intervenția 
noastră și să executăm lucrări de con
solidare și reparații la 112 imo
bile sub 4 etaje mai greu a- 
fectate de cutremur. Pină acum, la 
peste 1 000 de clădiri am terminat 
reparațiile. Pentru cele 112 clădiri 
întocmim proiecte de execuție și în
cepem lucrările numai după stabi
lirea celor mai judicioase soluții teh
nice si economice. Dat fiind volu
mul deosebit de ridicat al repara
țiilor pe care le avem de executat, 
sîntem sprijiniți in activitatea noas
tră de o serie de meseriași din ju
dețe, cit și de numeroși timplari, 
zidari, dulgheri, zugravi din între
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prinderile șl instituțiile din sector. 
La o serie de munci necalificate sîn- 
tem ajutați, de asemenea, de anga- 
jatii de la „Timpuri noi". „Polico- 
lor". întreprinderea de articole de 
sticlă. întreprinderea chimică Du- 
desti și altele. Ne bucurăm, totoda
tă. de o largă participare a cetățe
nilor.

...Strada Negru Vodă—20. Alături 
de meseriași, locatarii ajută la e- 
vacuarea molozului, la decopertarea 
pereților, la căratul materialelor.

— Bucurindu-ne de sprijinul ce
tățenilor. vom putea devansa ter
menul de executare a lucrărilor — ne 
spune Constantin Rusu, directorul 
adjunct al I.C.R.A.L., prezent la fața 
locului. în acest fel. avem posibili
tatea să începem mai devreme re
pararea altor imobile. Acum, cînd 
nevoia de meseriași este mai mare 
ca orieînd. preluarea de către cetă
țeni a unor munci necalificate este

Mihai IONESCU 
Florin CIOBĂNESCU

(Continuare in pag. a IlI-a)

Producții sporite 
de cărbune

Ca urmare a extinderii muncii 
mecanizate in abataje și a tehno
logiilor moderne de exploatare a 
zăcămintelor de cărbune, minerii de 
Ia E.M. Faroșeni au obținut în acest 
an noi recorduri in ce privește spo
rirea producției de cărbune ener
getic. în luna mai. spre exemplu, 
prin realizarea la nivelul minei a 
unei productivități ridicate, de 2,2 
tone cărbune pe post, âu fost ex
trase suplimentar peste 7 000 tone 
cărbune, ceea ce a făcut ca planul 
de extracție pe cinci luni să fie 
realizat in avans cu mai,mult de 10 
zile si. astfel, sporul de producție 
obținut de la începutul anului să 
ajungă la circa 30 000 tone cărbune. 
Printre brigăzile cu. cele mai bune 
rezultate, care reusesc de altfel să 
asigure o înaltă productivitate acti
vității desfășurate în abataje, se nu
mără cele conduse de Gheorghe 
Toma. Francisc Fazekas. Mihai 
Șoldea. Constantin Ciobănoiu. Mi
hai Agastan și de âlți mineri, șefi 
de brigadă. (Sabin Ionescu).UN ACT DE PROFUND UMANISM, 0 MARE RĂSPUNDERE PENTRU COLECTIVELE DE OAMENI AI MUNCH

în ziarul de azi se publică De
cretul privind amnistierea unor 
infracțiuni prevăzute de Codul pe
nal și legile speciale, săvîrsite de 
minori, precum si de tineri în 
virstă de 18—21 de ani. decret emis 
pe baza măsurilor recente stabilite 
de Comitetul Politic Executiv.

După cum se știe, la 24 mai 1977. 
Comitetul Politic Executiv a adop
tat Hotărirea cu privire la creșterea 
rolului unităților socialiste, al orga
nizațiilor obștești, al maselor popu
lare in respectarea legalității, sanc
tionarea si reeducarea prin muncă 
a persoanelor care comit abateri si 
încălcări de la normele de convie
țuire socială si legile tării. Acest 
important document, pornind de la 
profundele transformări petrecute 
în anii construcției socialiste in 
structura economică si socială a tă
rii. de la creșterea continuă a con
științei revoluționare a . oamenilor, 
ca urmare a vastei activități educa
tive desfășurate de partid, de în
treaga noastră societate, subliniază 
că. în momentul de fată, societatea 
noastră socialistă dispune de o ase
menea forță de influențare obșteas
că. incit procesul de reeducare a 
persoanelor care au săvirsit abateri 
sau încălcări ce nu prezintă un 
grad ridicat de pericol social să se 
poată desfășura prin muncă în uni
tăți de producție, sub îndrumarea

DECRET
privind amnistierea unor infracțiuni

Pe baza măsurilor stabilite de Comitetul Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. prin Hotărirea din 24 mai 1977 cu 
privire la rolul unităților socialiste, al organizațiilor ob
ștești. al maselor populare in respectarea legalității, sanc
ționarea si reeducarea prin muncă a persoanelor care 
comit abateri și încălcări de la normele de conviețuire 
socială și legile tării și pentru a da posibilitatea mino
rilor si tinerilor care au comis anumite fapte penale de 
a se încadra imediat în muncă si de a desfășura o acti
vitate utilă societății.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România 
decretează:

Art. 1. — Se amnistiază infracțiunile prevăzute de Co
dul penal și legile speciale săvirșite de minori, precum 
și de tineri in virstă de 18—21 ani.

De prevederile alineatului precedent beneficiază și cei 
aflați în executarea măsurii educative a internării în cen
tre de reeducare.

Art. 2. — Comitetele și birourile executive ale consi
liilor populare, direcțiile pentru probleme de muncă si 
ocrotiri sociale, inspectoratele școlare vor lua, de îndată,

măsuri pentru a asigura ca minorii și tinerii cărora 11 
se aplică prevederile art. 1 să fie încadrați în muncă 
corespunzător pregătirii lor profesionale, să-și însușească 
o meserie sau sâ-si termine pregătirea școlară.

Minorii și tinerii liberați vor fi încredințați, la locul d« 
muncă sau învățătură, unor colective formate din repre
zentanți ai consiliilor oamenilor muncii, ai organizațiilor 
de tineret, de sindicat, de femei, cadre didactice, care au 
obligația să îndrume și să supravegheze permanent acti
vitatea si modul lor de comportare, sub directa răspun
dere a conducătorilor unităților respective.

Părinții sau persoanele care, potrivit legii, răspund d« 
creșterea si educarea minorilor si tinerilor liberați au. de 
asemenea, obligația să supravegheze conduita acestora și 
să asigure activitatea de pregătire profesională și școlară, 
precum si încadrarea lor într-o muncă utilă societății.

Art. 3. — Prevederile art. 1 nu se aplică infracțiunilor 
Intenționate care au avut ca urmare moartea unei per
soane. prevăzute de art. 174—176. art. 183. art. 197 alin. 3, 
art. 211 alin. 3 si art. 225 alin 3. din Codul penal.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

și pe răspunderea colectivelor din 
aceste unităti.

Aceste măsuri se înscriu în an
samblul preocupărilor din ultimii 
ani ale partidului nostru îndreptate 
spre atragerea maselor largi de 
cetățeni, a colectivelor de muncă la 
conducerea nemijlocită a întregului 
proces de edificare socialistă, a ac
tivității economice, sociale si edu
cative. la măreața operă de for
mare a omului nou. cu înaltă con
știință revoluționară. Creșterea 
conștiinței revoluționare a maselor, 
in condițiile dezvoltării neîncetate a 
democrației socialiste, se exprimă 
prin atitudinea. nouă față de muncă 
și avutul obștesc, prin întărirea ro
lului colectivității in respectarea 
legalității socialiste, prin 'sporirea 
influenței exercitate de opinia pu
blică in combaterea încălcărilor și 
abaterilor de la regulile de condui
tă socială. După cum se știe. în ul
timii ani. din inițiativa si pe baza 
indicațiilor conducerii partidului, 
personal ale tovarășului Nicolae 
Ceausescu, s-a trecut la aplicarea 
unor noi forme de reeducare și 
integrare în viata socială a celor 
care au avut anumite abateri sau 
au săvirsit încălcări ale legii. 
Referindu-se la importanta deo
sebită a orientării de a pune un 
mai mare accent pe rolul so
cietății. al colectivului de muncă 

în prevenirea unor abateri, iar 
atunci cînd asemenea eventua
le abateri au loc. de a asigura ca 
cei ce le-au comis să se îndrepte 
în primul rînd în cadrul societății, 
al colectivului de muncă, secreta
rul general al partidului sublinia 
de curind că aceasta este „o mă
sură cu caracter uman care va re
duce simțitor numărul acelora care 
pină acum erau trimiși in închi
sori. Dorim ca îndreptarea lor să 
se facă în fabrică, pe ogoare, în 
instituții, prin influența pozitivă a 
colectivelor. Tocmai in aceasta 
constă și trebuie să constea forța 
societății, a colectivității ; ea insăși 
să vegheze ca toți cei ce trăiesc in 
acest colectiv să respecte normele 
și legile tării".

Parcurgînd textul hotăririi Co
mitetului Politic Executiv si al de
cretului care se dă astăzi publici
tății. distingi cu satisfacție marea 
încredere pe care o exprimă prin 
aceste măsuri partidul. întreaga 
noastră societate. în tinerii care 
au avut momente de rătăcire, care 
s-au abătut de la legile tării. în 
capacitatea lor de a-și înțelege 
rostul în societatea noastră, de a 
trage concluzii mature cu privire 
la comportamentul lor social, cu 
privire la răspunderile pe care le 
au față de colectivitate, fată de ei 
înșiși, față de viitorul lor. Desigur, 

sînt dureroase rătăcirile, abaterile 
acelor tineri — oricît de puțini ar 
fi — de la normele de comporta
ment social, de la legile țării. Toc
mai de aceea, așa cum subliniază 
Si hotărirea Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R.. este 
necesar ca eforturile colectivelor de 
muncă, ale organizațiilor de tine
ret. ale organizațiilor de partid, co
muniștilor. cadrelor didactice, pă
rinților — primii educatori ai tine
rei generații — să se îndrepte me
reu si mereu spre formarea la ti
neri. incă de la cea mai fragedă 
virstă. a unor trăsături morale cum 
sint cinstea, spiritul de dreptate, 
respectul pentru munca altuia și a 
colectivității și. in primul rînd. 
dragostea pentru muncă, dorința de 
a se afirma numai și numai prin 
efortul propriu, prin puterea min
tii si prin sudoarea frunții. Tocmai 
în acest sens trebuie continuate cu 
și mai multă perseverență preocu
pările pentru atragerea tuturor ti
nerilor. in conformitate cu legile 
tării si cu morala societății noas
tre. la o muncă utilă, productivă, 
singura sursă de satisfacții reale și 
singurul temei pentru o viată dem
nă. în același sens este necesar să 
se acorde o mai mare atenție din 
Partea tuturor instituțiilor societă-
(Continuare în pag. a V-a)
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„Educația socialistă, dezvoltarea culturii revoluționare constituie o problemă 
de cea mai mure importanță pentru întreaga societate și ea poate fi soluționată 
numai cu participarea activă a maselor populare, a întregului nostru popor" 

NICOLAE CEAUȘESCU

între 1IV 1976 - 31 III 1977 
au fost editate

© 3 428 titluri intr-un ti
raj de 79 850 mii exem
plare.

© Dintre acestea, în lim
ba română 2 877 titiuri, 
iar în limbile naționalită
ților conlocuitoare 551 
titluri.

® S-au difuzat prin libră
rii cărți în valoare de 
492 400 000 lei.

® în stagiunea muzicală 
1976-1977, orchestrele 
simfonice au programat 
573 lucrări de muzică ro
mânească, cea mai mare 
cifră atinsă pînă astăzi 
în agenda stagiunilor 
muzicale.

• în repertoriul teatrelor 
lirice, al teatrelor muzi
cale s-au înscris 104 ti
tluri de lucrări româ
nești.

® Pe scenele celor 40 de 
colective teatrale din în
treaga țară - dintre care 
9 în limbile naționalită
ților conlocuitoare - au 
avut loc, în stagiunea 
1976-1977, 150 de premie
re, dintre care 73 aparți- 
nînd repertoriului româ
nesc.

• în etapa republicană a 
Festivalului național 
„Cîntarea României" sînt 
prezente 17 teatre.

Festivalul national
9

„CÎNTAREA ROMÂNIEI"
ÎN DATE ȘI CIFRE

La Festivalul național „Cîntarea României" participă 80C00 
de formații și un număr de 2000000 de artiști amatori, tineri 
și vîrstnici, români, maghiari, germani și de alte naționalități.
• In etapa de masă a festivalului s-au înscris (în sectorul așezămintelor culturale) 37 000 

de formații, cuprinzînd peste 5S5 000 de artiști amatori.
• FORMAȚII DE TEATRU : 6 500, cu un număr de 65 000 de membri (peste 1 700 de 

echipe nou înființate).
• CORURI : 5 100, cu un număr de 174 000 de membri (peste 2000 de formații nou înfiin

țate).
O O dezvoltare deosebită înregistrează formațiile DE DANS CU TEMĂ : din cele 1 103 

de formații cu 21 100 de artiști amatori, aproape 400 sînt nou înființate.
• BRIGĂZI ARTISTICE înscrise în festival : 8 400 (77 564 de artiști amatori), din care 

aproape 2 000 au apărut odată cu declanșarea întrecerilor din etapa de masă.
• MONTAJE, RECITALURI : 5 094 echipe cu 71 300 de membri, din care 2180 (31 330

artiști amatori) nou înființate. r. i < ........
• MUZICĂ POPULARĂ: 2 557 formații, cu 26 635 de membri.
© DANS POPULAR : 5 185 echipe cuprinzînd un număr de 91 551 de dansatori.
© FANFARE : 535 formații înscrise în etapa de masă, întrunind 12 340 membri.
© MUZICĂ DE CAMERĂ: 106 formații cu 2 511 membri.
• MUZICĂ UȘOARĂ: 1757 formații, cuprinzînd 12 165 de membri.

O puternică dezvoltare înregistrează cenaclurile și cercurile artistice ale amatorilor, 
dezvăluind un mare potențial de creație în rindul oamenilor muncii, stimulînd apariția și 
afirmarea talentelor din popor: în cadrul celor aproape 4 000 de cercuri și cenacluri ar
tistice ale oamenilor muncii activează 50 000 de creatori. Dintre acestea, peste 1 690 (cu
prinzînd un număr de 19 300 de membri) au apărut odată cu începerea festivalului.
© CENACLURI LITERARE : 1 020 cu un număr de 16 161 de membri © CERCURI DE ARTĂ 
PLASTICĂ : 656 cu 7 660 membri © CERCURI DE ARTĂ POPULARĂ : 640 cu un număr de 
10 288 de membri © ARTĂ FOTOGRAFICĂ : 1 150 de cercuri, cuprinzînd 11 640 de mem
bri © CINECLUBURI ale oamenilor muncii de la orașe și sate : 481 cu 4 111 membri ® Un 
număr de 12 782 de meșteri populari, poeți, prozatori, dramaturgi, publiciști, compozitori, 
libret iști, plasticieni din rîndul amatorilor s-au înscris și participă la concursul și Festivalul 
național „Cîntarea României".

TALENTE DIN POPOR
Rapsodul

Gheorghe Dascaliu

Ds loc din comuna botoșăneană 
Tudora, țăran cooperator, Gheorghe 
Dascaliu cintă, după cum spune 
chiar el, „de cind se știe pe lume".

De la tatăl său a învățat să zică 
din fluier, iar de la un bătrîn pădu
rar și de la „moșii" satului a auzit 
vechi cântece și balade, a deprins 
obiceiul și măiestria de ,,a zice" în 
vorbe meșteșugite întâmplări de ieri 
și de azi ale meleagurilor natale. Și 
iată-1 acum, om în puterea vîrstei 
(iși poartă cu semeție cei 58 de ani), 
cunoscut și recunoscut în locurile 
natale, dar și în alte colțuri de țară 
pe unde, de-a lungul anilor, a parti
cipat la concursuri cultural-artistice, 
iată-1 pe scena marelui Festival al 
muncii și creației „Cîntarea Româ
niei". „M-am pregătit și am venit 

la București cu o baladă haiduceas
că și doine pentru trișcă și fluier. 
Sper să placă onoratelor gazde (șl 
publicul din sala ansamblului „Rap
sodia română" l-a aplaudat cu căl
dură și admirație). Și-am mai venit 
să aud și cum zic alți rapsozi ca 
mine, din alte părți de țară. Vom ve
dea la urmă care-o fi mai bun".

Dar Gheorghe Dascaliu n-a venit 
singur la concurs la București. Ci 
însoțit de un tînăr solist de muzică 
populară — lăcătușul mecanic Vasile 
Ciopec. de la I.U.P.S. Botoșani, de loc 
din Viișoara Botoșanilor. Un tînăr 
de 22 de ani, care a îndrăgit folclo
rul și comorile melosului popular și 
care, după orele de muncă din pro
ducție, urmează cursurile Școlii 
populare de artă (unde este elev in 
anul III), să-și perfecționeze pregă
tirea și măiestria interpretativă, răs
punde cu bucurie solicitărilor de a 
cînta tovarășilor de muncă, se con
fruntă cu tineri artiști amatori ca și 
el în diferite concursuri.

Florica DINULESCU

Elena Luca Popescu

și colegii săi de teatru
Am găsit-o pe artista amatoare 

Elena Luca. membră a formației de 
teatru a întreprinderii de Izolatoare 
Vaslui, în cabină, după spectacolul cu 
„Pragul conștiinței civice" de I. D. 
Șerban. Se demachia. Beneficia pen
tru prima dată, prin amabilitatea 
celor de la Teatrul de come
die. mi-a spus ea, de un machiaj 
de teatru. Văd. aflu cu uimire, după 
ce am văzut-o și auzit-o interpre- 
tînd cu siguranța unui profesionist 
rolul de compoziție al unei bătrîne 
septuagenare, că are numai 28 de 
ani. Este economistă. A mai jucat 
teatru ca studentă a Facultății de 
știirite economice din Iași. Echipa în
treprinderii de izolatoare din Vaslui 
(întreprindere tînără și ea) a fost în
ființată în ianuarie, sub conducerea 
șefului biroului contabilitate. Ion Ni- 
chitoaia.

...La început n-am vrut să dezamă

gesc încrederea ce mi-a fost acor
dată. Apoi mi-a plăcut... Compozi
ția ?... Da !... însă mai ales actua- ' 
litatea ei, cum se zice ; dimensiu
nea etică, i forța educativă. Discutăm 
despre această forță educativă a bu
nei piese 6crise de I. D. Șerban 
(care condamnă nerecunoștința fi
lială. împinsă pînă la monstruozita
te. omagiază chipul unei mame e- 
roine și cheamă la omenie) cu toți 
membrii echipei : muncitori, tehni
cieni. funcționari. Ei aduc ca argu
ment concret ecoul public al fiecă
reia din > cele 16 reprezentații de pînă 
acum, dar mai ales al uneia anume, 
prezentată în sala mare a Tribunalu
lui din Vaslui.

Fiind o piesă-proces. asistenta (ne
prevenită) a crezut că urmărește un

SĂLIȘTENII
Aplauze, multe a- 

plauze au răsunat în 
sala teatrului Comedia 
răsplătind emoționan
tul montaj literar-mu- 
zica.1 prezentat de gru
pul folclor.ic al ...mărgi
nașilor" din Săliște. 
Tărănci tinere sau 
vîrstnice. muncitoare 
sau intelectuale, de
prinse de generații să 
toarcă firul, să depene 
și să teasă. au reîn
viat pe scenă cu o na
turalețe îneîntătoare 
una din tradiționalele 
șezători care fac fai
ma hărniciei si a gus
tului pentru frumos, 
atît de înrădăcinate în 
aceste părți din veci
nătatea Sibiului

D? aproaoe trei de
cenii, grupul folcloric 
din Săliște este pre
zent în viata culturală 
a localității, participă 
la cele mai importante 
confruntări din zonă cu 
rezultate remarcabile. 
Montaiul muzical-lite- 
rar „Șezătoare la Să- 
liste în 1877“ prezen

tat în cadrul etapei 
republicane a Festiva
lului național „Cânta
rea României" poate fi 
considerat ca o sinteză 
a etosului popular și a 
istoriei naționale, așa 
cum au simtit-o oa
menii din aceste părți 
și care i-ă inspirat pe 
autorii scenariului, 
Maria Costăchescu și 
Vasile Crișan. Grupul 
folcloric reconstituie 
atmosfera încărcată de 
patos patriotic a 
participării românilor 
transilvăneni la spriji
nirea efortului întregii 
țări pentru dobînd’.rea 
neatîrnării. Ofrandele, 
venite de la toți ro
mânii. diversele aju
toare sau participarea 
directă a tinerilor din 
aceste părți în oastea 
ce lupta peste Dunăre 
declanșează o puterni
că afirmare a conști
inței naționale.

Meritul esențial al 
spectacolului 11 aflăm 
In capacitatea artiști
lor amatori din Săliște

proces autentic în care cel 6 copil, 
oameni cu stare, unii și cu carte, sa 
tocmesc rușinos, revoltător, pentru 
fiecare leu din cei 300 in total (cam 
50 de la fiecare !) pe care instanța 
ar urma să-i oblige să-i dea pen
tru întreținerea bătrînei. „Au început 
să le strige („copiilor mei" — îmi 
relatează Elena Luca) : „nu vă a 
rușine", „cum de vă ține pămînțul", 
să-i suduie in fel și chip.

Forța educativă a teatrului !
„Nu trebuie să fii neapărat ca 

cei din piesă, din fericire excepții... 
Noi înșine am devenit, de cind ju
căm «Pragul conștiinței civice», mal 
afectuosi, mai tandri cu părinții 
noștri...".

Natalia STANCU-ATANAS1U

de a ne prezenta con
vingător starea de spi
rit a tâmpului, ardenta 
participare a oameni
lor la desfășurarea e- 
venimentelor. îmbinând 
armonios resursele doi
nei. ale baladei popu
lare si bocetului din 
părțile locului (bala
dă despre Mircea cel 
Bătrîn sau bocetul la 
moartea ostașului în 
război) cu tradiția cul
tă (cântecul ..Patria 
română" sau „Deș- 
teaptă-te române") cu 
puternice rezonante în 
conștiința românilor 
transilvăneni. creația 
înfățișată de grupul 
folcloric din Săliște 
evocă convingător cu 
mijloace artistice com
plexe un moment plin 
de semnificație din is
toria patriei. O reușită 
artistică revelatoare 
pentru calitatea înaltă 
a talentelor din popor.

Emil VASIEESCU

• In perioada iunie 1976 - 
iunie 1977 au fost reali
zate 17 noi filme artis
tice de lung metraj, prin
tre care : „Trei zile și trei 
nopți", „Tănase Scatiu", 
„Instanța amină pronun
țarea", „Osînda", „Acci
dent", „Cuibul salaman
drelor".

• Iubitorii filmului au mal 
putut urmări 65 de noi 
filme documentare și 26 
filme de animație.

• în ultimul an au fost or
ganizate peste 200 expo
ziții românești în țară șl 
în străinătate, cuprin
zînd lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, artă 
decorativă, artă popu
lară, fotodocumentare 
etc. Majoritatea acestor 
expoziții au fost itinerate 
în orașele țării.

• în țara noastră apar 505 
publicații cu 11,7 milioane 
exemplare la o apariție.

® în limbile naționalități
lor conlocuitoare apar 52 
publicații.

• Posturile noastre de ra
dio emit programe Care 
însumează 40 867 ore.

• Televiziunea transmite 
programe * care însu
mează, pe cele două ca
nale, 4 760 ore.

■ EEEBEEODOOQB
(Urmare din pag. I) 
mintului cu producția. S-a extins ac
tivitatea de răspîndire a cunoștințe
lor științifice. A crescut ponderea 
problemelor politico-ideologice și 
educative In tematica generală a 
mijloacelor informării de masă. 
Noile realizări în domeniul creației 
literar-artistice, al activității edito
riale — evocate la Conferința națio
nală a scriitorilor și prezentate su
gestiv în expoziția recent deschisă 
— pun In evidență efervescenta 
Creatoare existentă în viața spirituală 
a societății românești.

O amploare fără precedent a că
pătat. sub impulsul Festivalului na
țional „Cîntarea României", activi
tatea cultural-educativă de masă. 
Antrenînd masele cele mai largi ale 
celor ce muncesc, festivalul a scos 
la suprafață imense resurse artis
tice. a dat expresie vie talentului, 
sensibilității și geniului creator al 
poporului, pe deplin apt să făurească 
nu numai bunuri materiale, dar și 
spirituale, să participe activ la dez
voltarea valorilor spirituale noi ale 
patriei.

Se poate aprecia că această am
plă șl variată activitate ideologică- 
educativă a exercitat o înrîurire di
namizatoare asupra întregii vieți 
economico-soclale. Munca plină de 
elan pentru îndeplinirea si depășirea 
Sarcinilor cincinalului, avintul între

cerii socialiste, acțiunile de masă 
pentru productivitate, economii, pro
gres tehnic, eficientă, marile pro
grese realizate în răstimpul ultimu
lui an în dezvoltarea și modernizarea 
industriei și agriculturii, a întregii 
economii, care au făcut posibilă 
adoptarea recentelor măsuri de creș
tere mai accentuată a nivelului de 
trai, sint Indisolubil legate de dez
voltarea conștiinței socialiste a oa
menilor muncii. Ca o „probă de foc" 
a rezultatelor obținute în procesul 
complex de formare a omului nou 
s-a înscris atitudinea membrilor so
cietății noastre in împrejurările dra
matice ale cutremurului de la 4 
martie, cind eroismul, abnegația in 
muncă, solidaritatea socială s-au ma
nifestat la cea mai înaltă amplitu
dine și la scara întregii națiuni. Toc
mai așa a fost posibil ca intr-un 
timp extrem de scurt activitatea 
economico-soclală să-și reia cursul 
normal, să se depună eforturi rod
nice pentru compensarea pierderilor 
grele suferite. întreg tabloul vieții 
noastre sociale, atit in condițiile nor
male ale construcției, cit și in ade
menea împrejurări demonstrează ast
fel că. devenind un atribut al mase
lor largi, conștiința socialistă acțio
nează ca o autentică forță materială, 
ca un factor de prim ordin al pro
gresului societății.

Creșterea conștiinței revoluționare 
a oamenilor muncii, ca urmare a
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activității educative desfășurate în 
toți acești ani. a constituit un factor 
determinant al măsurilor recent 
adoptate de Comitetul Politic Exe
cutiv privind creșterea rolului uni
tăților socialiste, al organizațiilor 
obștești, al maselor populare în în
făptuirea principiilor legalității so
cialiste, pentru reeducarea celor ce 

Da ai tie la tairail Miei poBtice si al cutei socialiste
comit abateri și incălcări ale nprme- 
lor de conviețuire socială si legilor 
țării. Societatea socialistă româ
nească dispune în prezent de o ase
menea forță morală, incit poate pre
lua pe seama ei sarcini atit de 
complexe, cu un atît de profund 
conținut umanist.

Desigur, transformarea conștiinței 
oamenilor reprezintă un proces isto
ric deosebit de complex. îndelungat, 
mai dificil în multe privințe decit 
transformările în baza materială a 
societății. De aceea, aplicarea hotărâ
rilor Congresului educației politice și 
al culturii socialiste, a Programului 
de măsuri nu poate fi privită ca o 
acțiune limitată, și cu atit mai puțin 
ca o campanie sau o sarcină de con
junctură, ci ca o permanență a in-
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tregii activități a organelor și orga
nizațiilor de partid, a tuturor fac
torilor educaționali din societatea 
noastră, chemați să depună eforturi 
stăruitoare pentru materializarea tu
turor prevederilor Programului — 
fie că se referă la propaganda de 
partid, munca politică, educația 
științifică, școală, activitatea cultu

rală de masă, creația literar-artistică, 
activitatea editorială, de presă și ra- 
dioteleviziune. Criteriul decisiv al 
eficienței cu care se acționează in 
toate aceste domenii este modul in 
care sint îndeplinite sarcinile econo
mice, rezultatele obținute în indus
trie, agricultură, investiții, in toate 
domeniile construcției socialiste.

înainte de toate, munca ideologică- 
educativă este menită să asigure 
transformarea profundă a gîndirii și 
conștiinței maselor largi, pe baza 
însușirii concepției despre lume a 
clasei muncitoare — materialismul 
dialectic și istoric, cunoașterea și în
sușirea organică a politicii partidu
lui, aplicarea in comportarea fiecă
rui cetățean — în muncă. în socie
tate și in familie — ca și in viața 

o ei e o □ o o
Întregii societăți, a principiilor eticii 
noi. A cultiva abnegația și spiritul 
de sacrificiu în slujirea cauzei socia
lismului, în apărarea libertății și suve
ranității patriei, a cuceririlor revo
luționare ale întregului popor, a dez
volta curajul și pasiunea în promo
varea noului, combativitatea si fer
mitatea în lichidarea neajunsurilor.

a oricăror fenomene negative — iată 
cerințe de prim ordin in activitatea 
de educare a constructorilor noii o- 
rinduiri.

La Congresul educației politice și 
al culturii socialiste, secretarul ge
neral al partidului a definit in mod 
magistral conținutul și caracteristici
le esențiale ale patriotismului revo
luționar. puternică forța motrice a 
progresului. Este o îndatorire de 
frunte a organizațiilor de partid, 
de masă și obștești, a tuturor insti
tuțiilor cultural-educative, să trans
pună în fapt această concepție în în
treaga lor activitate, incit toti fiii 
acestui pămînt — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități 
— înfrățiți și mereu umăr la 
umăr, fiecare cetățean să-și con-

sacre toată energia și capacitatea 
creatoare înfloririi materiale și spi
rituale a patriei comune. România 
socialistă. Ideile bogate reliefate cu 
prilejul centenarului independenței 
sint un puternic factor mobilizator 
în această privință. în munca de zi 
cu zi, în toate activitățile consacra
te întăririi și progresului patriei 
noastre libere.

Congresul educației politice și al 
culturii socialiste a pus cu putere în 
relief rolul muncii, ca factorul de
terminant în formarea conștiinței so
cialiste, în educarea politică și mo
rală a maselor. De altfel, după cum 
sublinia recent tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. munca dîrză, eroică pen
tru clădirea progresului și civiliza
ției pe aceste meleaguri, efortul de 
a-și făuri o viată mai bună prin 
forțele proprii au caracterizat întot
deauna poporul nostru, care tocmai 
in acest fel a izbutit să înfringă 
imensele piedici si greutăți ivite în 
calea sa. Tocmai de aceea, dezvol
tarea dragostei de muncă. sădirea 
in conștiința fiecărui om al muncii 
a convingerii că bunăstarea și feri
cirea sa depind nemijlocit de fe
lul cum muncește pentru dezvoltarea 
economiei, pentru creșterea avuției 
întregului popor, trebuie să formeze 
axa întregii munci educative.

Chezășia perfecționării continue a 
activității ideologico-educative în 
spiritul exigentelor Congresului edu

cației politice și al culturii socialiste 
este conducerea nemijlocită a aces
tei activități de către organele și or
ganizațiile de partid, asigurindu-se in 
acest fel promovarea fermă a ideo
logiei partidului și a spiritului revo
luționar în toate sectoarele. își păs
trează deplina actualitate indicația 
secretarului general al partidului po
trivit căreia nu trebuie să existe ac
țiune sau manifestare pe frontul 
muncii educative care să nu se des
fășoare sub conducerea organizațiilor 
de partid. Totodată, este de cea mal 
mare însemnătate ca la munca edu
cativă să fie atrași nemijlocit și zi 
de zi — așa cum se arăta în Pro
gramul de măsuri — toate cadrele 
și toți comuniștii, oamenii Înaintați 
din toate categoriile sociale, toti cel 
capabili să desfășoare o asemenea 
activitate.

Cu cit se acționează și se va ac
ționa si de aici înainte mai ferm și 
mai susținut în spiritul orientărilor 
Congresului educației politice și al 
culturii socialiste, cu atît activitatea 
politico-ideologică și cultural-educa
tivă va fi mai bogată, mai eficientă, 
deschizînd tot mai largi perspective 
de elevare spirituală a ^nașelor șl da 
manifestare plenară a personalității 
umane, pentru valorificarea deplină 
a forței creatoare a poporului nos
tru și înaintarea tot mai rapidă pa 
calea socialismului si comunismului.
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Dejasfgamzatie la organizație, de la comunist la comunist

„VĂ RUGĂM ASIGURAȚI 
LIVRAREA UTILAJELOR RESTANTE „COMANDA PITEȘTI"

CUM RĂSPUND ORGANIZAȚIILE DE PARTID, COMUNIȘTII DIN UNITĂȚILE
FURNIZOARE DE UTILAJE LA APELUL COMITETULUI DE PARTID

DE LA COMBINATUL PETROCHIMIC DIN PITEȘTI?
Din toate organizațiile un răspuns prin fapte: SE ACȚIONEAZĂ PROMPT Șl ORGANIZAT

0 După 12 zile de la publicarea în „Scînteia" a scrisorii piteștenilor • Muncă politică vie pentru larga popu
larizare a chemării chimiștilor piteșteni © în adunări generale extraordinare și în ședințe operative ale 
birourilor de partid au fost formulate angajamente mobilizatoare, s-au stabilit măsuri și responsabilități ® în 
cele mai multe locuri se muncește în trei schimburi, în echipe complexe, constituite din cei mai buni munci
tori, comuniști 0 De la o zi la alta apar soluții noi pentru scurtarea termenelor de onorare a contractelor

„GRIVIȚA ROȘIE" ;

„Pentru accelerarea ritmului livrărilor 
au fost rezolvate problemele de bază"

Atelierul de cazangerie grea de la 
întreprinderea de utilaj chimic „Gri
vița roșie" din Capitală. Aici se 
execută cele două reactoare, de o 
deosebită complexitate tehnică, pen
tru instalația normal parafine de la 
Combinatul petrochimic din Pitești.

— Răspunsul nostru la apelul chi- 
miștilor piteșteni ? — ne spune
maistrul Vasile Bîzgă. secretarul or
ganizației de bază. Reactoarele pen
tru Combinatul petrochimic din Pi
tești vor fi livrate la termen și in 
condiții calitative ireproșabile.

încercăm să descifrăm argumente
le pe care se întemeiază acest opti
mism. Mai întîi — despre răcitoarde 
cu aer. Din diagrama la zi pe care 
ne-o prezintă ing. Stelian Necula, 
directorul întreprinderii, rezultă că, 
în prezent, construcțiile metalice ale 
celor patru răcitoare se află pe șan
tierul beneficiarului. Alte piesa 
componente ale răcitoarelor — ba
teriile de răcire și sistemele de 
ventilație — sint. în cea mai 
mare parte executate si. pentru a nu 
fi expuse unor - eventuale degradări 
din cauza condițiilor improprii de 
depozitare, vor fi trimise în momen
tul în care vor putea fi montate. 
Un lucru este cert : muncitorii noștri 
(o altă manifestare concludentă a 
sprijinului acordat de grivițeni — 
n.a.) care vor monta instalațiile res
pective sint hotărîti să efectueze a- 
cesle lucrări in două luni de zile 
fată de nouă luni, cit a preconizat 
inițial constructorul.

Probleme deosebit de dificile s-au 
pus și se pun însă în legătură cu 
execuția reactoarelor instalației nor
mal parafine, produs executat pentru 
prima dată în țară, pe baza unei 
tehnologii proprii. Introducerea lor 
în fabricație era legată de lucrările 
de investiții pentru noua dezvoltare 
a întreprinderii, dar acestea au fost 
reprogramate. Colectivul a avut de* 
înfruntat, rînd pe rînd, numeroase 
dificultăți. Grivițenil n-au renunțat 
însă la ideea că reactoarele pentru 
Combinatul petrochimic din Pitești 
trebuie să fie cu orice preț fabricate. 
Astăzi, aproape toate probleme
le tehnice impuse de această si
tuație sint rezolvate. (Pentru în
cununarea acestor eforturi cu suc
cesul așteptat —- după cum se apre
ciază la comitetul de partid — două 
lucruri mai 6Înt necesare : I.M.G.B. 
Bă asigure cit mai repede piesele for
jate. iar M.I.C.M. să-i ajute pe gri- 
viteni în procurarea bandei de sudu
ră corespunzătoare).

Care sint stadiile fizice ale celor 

La întreprinderea de pompe din Capitală, pe fluxul „comenzii Pitești": în secția a ll-a, muncitorul Ion Anghel prelucrează una din carcasele 
pentru pompele solicitate, în timp ce șeful de brigadă Tudor Stancu și muncitorul Ion Costan pregătesc alte subansamble. Două din cele șase 
pompe cu destinația Pitești sînt gata pentru a fi expediate: la vopsltorie, secretarul organizației de bază, Nicolae Păun, întocmește notele de 

predare, cu numerele 5 028 și 5 029

două reactoare ? „Corpurile lor — ne 
spune ing. Vasile Popescu, șeful sec
ției cazangerie — sînt în fază de su
dură. Lucrează la ele cei mai buni 
oameni din secție, în schimburi. 24 
de ore din 24, pe bază de grafice pen
tru fiecare subansainblu in parte. La 
sfirșitul fiecărui schimb se contro
lează ce s-a făcut, pe bază de fișă 
personală. De cind s-a introdus acest 
regim de lucru nu a mai fost înre
gistrată nici o rămînere în urmă".

Cum vor fi finalizate aceste /mă
suri ? „Analizele zilnice pe care Ia 
efectuăm împreună cu consiliul oa-

„INDEPENDENȚA" SIBIU :

„In loc de 60-90 de zile, vom 
asigura livrările in cel mult 40"

L-am întîlnit pe tovarășul Liviu 
Paștiu, secretarul comitetului de 
partid, examinînd un dosar pe co
perta căruia era scris cu litere mari 
„comanda Pitești".

— Mereu cu gîndul la așteptările 
celor din Pitești și. în același timp, 
la greutățile cu care se confruntă în
treprinderea noastră în realizarea a- 
cestei comenzi, mi-e greu să formu
lez un răspuns care să precizeze un 
termen limită precis. Vorbind tot 
deschis, ca între comuniști, așa cum 
au făcut-o și ei, vrem să le spunem 
că neonorarea la termen și întîrzie- 
rea în continuare a livrării instala
ției de hidrotratare-ulel a devenit 
si pentru noi „o mare problemă", 
așa cum a reieșit de altfel și dintr-o 
recentă analiză făcută de comitetul 
de partid asupra modului în care se 
respectă termenele principalelor co
menzi ale întreprinderii legate de 
punerea în funcțiune a unor obiecti
ve de interes național. Că această 
„comandă Pitești" este socotită de 
colectivul uzinei noastre ca o priori
tate a priorităților, că vrem să li
chidăm cît mai grabnic această re
stantă. o spun faptele. După ce o 
primă parte a instalației — cupto
rul. precum și preîncălzitorul de 
aer — au fost livrate încă din aprilie 
si mai 1975. cea de-a doua parte — 
un set de aproape 50 de tone format 
din serpentină, plăci și suporți — stă 
la producția neterminată a uzinei 
încă din trimestrul III al anului tre
cut. în așteptarea unor curbe forjate 

menilor muncii — ne spune tovarășul 
Ilie Bologa, secretarul comitetului 
de partid din Întreprindere — ne 
permit să anticipăm că primul reac
tor va fi terminat pînă la sfirșitul 
lunii iunie, iar al doilea — in pri
ma decadă a lunii iulie. Intrucit 
montajul pe șantier va dura, practic, 
doar citeva zile (mai complicate Și 
mai dificile vor fi operațiile de 
transport, pentru care nu este prea 
devreme ca. încă de pe acum, bene
ficiarul să înceapă pregătirile nece
sare !), ele vor putea fi puse în 
funcțiune chiar înainte de termenul 
menționat în scrisoarea piteștenilor. 
în ceea ce ne .privește, aș mai face 
o precizare : în acest an a.m livrat 
în avans circa 1 000 de tone utilaje 
tehnologice. Am recepționat apelul 
beneficiarilor noștri din Pitești și îi 
asigurăm că ne vom onora întocmai 
toate obligațiile față de ei".

Dumitru TiRCOB

pe care „ROMCHIM" le-a tot pro
gramat și reprogramat.

— în afară de promisiuni, de tele
foane si telexuri... nimic — tine să 
sublinieze tovarășul Andrei Mesea, 
director comercial al întreprinderii 
sibiene. prezent la discuție. Terme
nele de dare în folosință a noilor 
obiective de la Pitești se apropie, 
iar pentru noi această așteptare în-

ÎNTREPRINDEREA de elemente de automatizare

DIN BÎRLAD :

„Utilajele restante au fost livrate; 
satisfacem solicitările suplimentare"

Transmit din această tînără unitate 
aflată pe platforma industrială a 
municipiului. Veștile sînt bune pen
tru piteșteni. „Imediat după sosirea 
ziarului „Scînteia" în întreprindere 
— ne-a spus tovarășul Gheorghe 
Ifrim, secretar adjunct al comi
tetului de partid — scrisoarea a 
fost citită într-o adunare gene
rală extraordinară deschisă a or
ganizației de partid ; textul ei a 
fost afișat la gazeta de perete, dis
cutat cu formațiile de lucru, astfel 
că mesajul piteștean a fost recep
ționat de Întregul colectiv și mai 
ales do cel de la montaj". 

seamnă importante sume plătite ca 
penalizări pentru depășirea ciclului 
de fabricație, ca să nu mai vorbim 
și de alte influente negative deter
minate de acest mare stoc ivit în 
producție.

— Ce este In puterea noastră vom 
face căci, desigur. Piteștiul așteaptă 
un răspuns clar, concret — spune 
tovarășul Paștiu. Am reanalizaț din 
nou întreaga situație și s-a hotărît 
ca prin diferite măsuri tehnice si or
ganizatorice „comanda Pitești" să 
fie încheiată in mod excepțional nu 
în 2—3 luni, cum o cer normele de 
producție, ci în cel mult 40 de zile 
de la primirea pieselor pe care le 
așteptăm.

Discutind în secția cazangerie a 
întreprinderii cu oamenii care au în 
răspundere „comanda Pitești", ți se 
întărește convingerea că angajamen
tul de 40 de zile are acoperirea fap
telor și că aici se va acționa cu toată 
responsabilitatea, comunistă pentru 
realizarea lui. Au fost stabilite forma
țiile care vor lucra la sudarea si efec
tuarea probelor, cu precizarea că din 
aceste formații fac parte cei mai 
buni muncitori, mulți dintre ei co
muniști ; s-au refăcut de asemenea 
graficele de execuție pentru deplina 
lor concordantă cu noul angajament, 
s-a discutat cu fiecare om în parte, 
astfel îneît fiecare știe ce are de fă
cut din momentul reintrării pe rol a 
comenzii.

La plecare, ne mai aruncăm o dată 
privirile către uriașii de metal ai 
„comenzii Pitești" pe care cineva a 
scris cu creta : „Instalația va fi ter
minată în cel mult 40 de zile de la 
primirea curbelor forjate".

Nicolae BRUJAN 
corespondentul „Scînteii’

Acum, după cîteya zile, ingine
rul Emil Uncheșel, președintele 
consiliului oamenilor muncii, apre
ciind ca binevenită „alarma" tra-să 
de piteșteni ține să precizeze : Cele 
patru regulatoare pentru normal pa
rafine au și fost livrate cu avizul de 
expediție numărul 5852. Situația a 
intrat în normal. Mai mult, satisfa
cem chiar o suplimentare cerută 
— al cincilea regulator".

Comunistul Ion Toma este maistrul 
căruia i s-a încredințat sarcina ca 
împreună cu un grup de muncitori, 
să finalizeze în timpul cel mai scurt 
posibil noul aparat din grupa de

produse „aparatură de reglare loca
lă". îl întrebăm pe maistru ce ter
men și-a stabilit pentru a încheia 
lucrarea si a o da bună de livrare. 
Ne-a răspuns scurt : „în 4—5 zile", 
„în primele zile ale lunii iunie, 
aparatul va fi la beneficiar" — dă 
asigurări și inginerul Alexandru 
Gavriluț, membru al consiliului oa
menilor muncii, care urmărește în
deaproape mersul lucrărilor și acor
dă asistență de specialitate.

în întreprindere l-am intilnit si pe 
tovarășul . Vasile Mihăilă. vicepre
ședinte al consiliului municipal de 
control muncitoresc. „Organizația de 
partid din această unitate, ca de alt-

întreprinderea de utilaj

„La începutul lunii iunie nu mai avem
restanțe. Greul acum începe"

Unitatea ploieșteană realizează o mai temeinic pregătiți profesional,
importantă parte din utilajul tehno- cu un înalt spirit de responsabilita-
logic destinat combinatului piteștean. te. Ei lucrează în prezent în trei

— La data' apariției ii?''„Scirtteia“ schimburi" coriipletb. Echipele'coniu-
a apelului piteștenilor. unitatea noas
tră era restantă cu 121,6 tone utilaje
— patru rezervoare cu serpentină și 
opt racorduri speciale. între timp, ac- 
tionîndu-se energic, au fost expediate 
beneficiarului trei rezervoare, al pa
trulea așteptind și el să plece pe un 
trailer special. Comuniștii de la ser
viciul de producție au făcut tot ceea 
ce a depins de ei — ne-a spus ingi
nerul Vasile Dăscălescu. șeful servi
ciului. Acum, ștafeta a fost preluată 
de oamenii de la cazangerie grea 
care si-au organizat în asa fel 
ca incit începutul lunii iunie 
găsească cu ultimele restante 
date.

Secretarul comitetului de 
tid, directorul unității, sau condu
cătorii unor sectoare de producție cu 
care am vorbit ne-au spus că nu au 
motive de automultumire. de liniște. 
De ce ? „Pentru că de acum încolo —
— ne explică Ștefan Nan, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere — vine greul pentru noi și, de 
aceea, luăm din timp toate măsurile 
pentru a preîntîmpina orice întîrzie- 
re în livrare. Mai precis, este vorba 
de cele nouă oxidatoare — utilaje de 
ma.re dificultate tehnică, pe care, 
eșalonat, trebuie să le livrăm Piteș- 
tiului începînd din iunie și pină în 
octombrie. Proba cea mai grea tre
buie trecută de comuniștii noștri, de 
Întreaga uzină, acum, cînd realizăm 
operația cea mai dificilă de îndoire 
și asamblare cu mufe a țevii de inox 
șuperlustruită. O lucrare extrem de 
pretențioasă".

Spre lucrarea amintită este con
centrată atentia întregului colectiv. 
Pentru a-i asigura reușita, comitetul 
de partid împreună cu factorii de 
răspundere din secții au selecționat 
30 de sudori și cazangii dintre cei

mun- 
să ne 
lichi- 

par-

fel întregul colectiv — ne-a spus el 
— se bucură de o reputație bineme
ritată pentru responsabilitatea de 
care dă dovadă în realizarea unor 
produse cu parametri calitativi su
periori si livrarea la termen a pro
duselor de care au nevoie beneficia
rii ; mă refer la cei din Pitești, ca 
și la cei din Borzești și Săvinești, 
Teleajen, din alte unități ale indus
triei petrochimice. Acum, evident, 
„comanda Pitești" a fost onorată, or
ganizația de partid fiind hotărită 
acționeze în așa fel incit să evite 
viitor orice întîrzieri".

să 
în

Crăciun LALUC1 
corespondentul „Scînteii* 1

deosebit de importantă. Sînt cazuri 
cînd cetățenii solicită să facă ei sin
guri toate reparațiile, noi punîndu-le 
la dispoziție doar materialele nece
sare și asistenta tehnică de specia
litate.

— Pînă la ora actuală — ne spune 
tovarășul Gheorghe Cișmigiu, direc
torul I.C.R.A.L. Foișor, din secto
rul 3 — au fost verificate toate imo
bilele proprietate de stat și mixtă 
din sector. în total 2 439 de case. 
Dintre acestea. 265 necesită lucrări 
de consolidare, iar 1 822 reparații o- 
bișnuite. Piuă in toamnă vom e- 
xeciita toate acele reparații de care 
depinde asigurarea funcționalității 
locuințelor. Mai exact spus, repara
ții la șarpante. învelitori. calcane, 
instalații electrice, sanitare, de gaze 
si încălzire, ascensoare — la cele
1 822 de clădiri avariate.

Bilanțul activității desfășurate de 
lucrătorii de la I.C.R.A.L. Foișor pînă 
acum ne îndreptățește să credem că 
acest angajament va fi respectat : 
s-au terminat lucrările de consoli
dare la 9 imobile — situate pe bd. 
Republicii 50—52. str. Zece Mese 14, 
str. Ștefan Mihăileanu 2, 11 și 13 A, 
str. Popa Nan 54 și 99. str. Telea- 
ien 10 — iar alte 13 clădiri sînt în 
curs de consolidare ; din cele 1 822 
de locuințe avariate au fost repa
rate 625 și se află in curs de exe
cuție reparațiile la alte 722. Tot
odată. s-au executat sprijiniri la ,32 
din cele 66 de clădiri grav avariate. 
De asemenea, s-au demolat peste 100 
de case grav avariate, asigurindu-se 
constructorilor front de lucru pen
tru circa 3 000 de apartamente care 
urmează să fie realizate in anul vii
tor.

CHIMIC DIN PLOIEȘTI t

„Ne vom depăși propriile 
angajamente !"

i iunie a.c. a fost stabilită 
limită pentru livrarea 
pompe. Apoi, continuînd 
comuniștilor, reevaluîn-

— După o primă analiză au fost 
stabilite toate măsurile necesare care 
să ne permită rezolvarea cît mai 
grabnică a problemelor de care de
pinde livrarea urgentă a celor șase 
pompe, din care patru, formînd un 
prim lot de fabricație, sînt prototip. 
Ziua de 10 
ca termen 
celor sase 
consultarea 
du-ne forțele, am ajuns la concluzia 
că sînt posibilități reale pentru a li
vra toate pompele chiar mai devre
me de 10 iunie — ne-a spus maistrul 
Paraschiv Stănescu. secretarul comi
tetului de partid din întreprinderea 
de pompe din Capitală.

După cum am fost informați, au fost 
luate măsuri operative pentru ca 
specialiștii care elaborează teh
nologiile de fabricație pentru aces
te produse să își desfășoare activi
tatea direct în sectoarele de pro
ducție. Totodată au fost adoptate solu
ții tehnice și organizatorice menite să 
asigure turnarea și prelucrarea In
tr-un timp cît mai scurt a fiecărei pie
se și fiecărui subansamblu din compo
nenta pompelor destinate piteștenilor. 
Aplicarea măsurilor stabilite este ur
mărită zilnic de secretarii comitete
lor de partid din secțiile de fabri
cație. de comitetul de partid pe în
treprindere și de conducerea unității. 

niștilor Alexandru Gealep. Ion D. 
Ion si Nică Bănică — despre ele este 
vorba — au dovedit și în alte ocazii 
că știu să depășească dificultăți din 
cele mal grele. Eforturi deosebite se 
depun în aceste zile si pentru pre
gătirea SDV-urilor. adaptarea unor 
mașini de sudat automat țevi cu 
mufe — lucrare executată în premie
ră (înainte țeava venea sudată din 
import). Se apreciază aici că toți co
muniștii de la laboratorul de sudu
ră. de la pregătirea fabricației, de la 
serviciul tehnologic au dovedit si do
vedesc abnegație. înaltă responsabi
litate în îndeplinirea sarcinilor în
credințate.

— Astăzi, ne spune secretarul co
mitetului de partid — referindu-s« 
tot la. oxidatoare — are 'loc la ca
zangerie o ședință a biroului orga
nizației de bază în care vor fi exami
nate concret, cu graficele de execuție 
în față, stadiul lucrărilor si felul in 
care își desfășoară munca comuniș
tii în cele trei schimburi. Piteț- 
tenii — îi asigurăm de pe acum — 
vor resimți din plin sprijinul nostru 
comunist.

Constantin CAPRARU 
• corespondentul" „Scînteir'xr 

ătotriiitni oon (iwtomr
ÎNTREPRINDEREA DE POMPE t ■ ’ . „ , ....

Comunistul Ion Ștefănescu. șef de 
brigadă la turnătorie, care lucrează 
la realizarea pompelor destinate pi
teștenilor, ne-a spus : „Am reușit să 
reducem la jumătate ciclul de turna
re a pieselor pentru cele patru pom
pe prototip". La rîndul său. secreta
rul comitetului de partid din secția 
a Il-a. Ioniță T. Marin, ne relata : 
„în momentul de față, echipa con
dusă de comunistul Constantin Chiru 
execută rotoarele pentru . porripele 
Terma-80-34. în cîteva zile, ele vor 
fi predate echipei conduse de Tudor 
Stancu. din atelierul de montaj".

Iile ȘTEFAN
★

De Ia întreprinderea de utilaj chi
mic din Borzesti, tovarășii Ion Bă
lan, secretarul comitetului de partid, 
si ing. Constantin Uzum. președin
tele consiliului oamenilor muncii, au 
comunicat telefonic redacției : „Pen
tru Combinatul petrochimic din Pi
tești avem o restantă de 110 tone 
utilaje compuse din : cuptor si uscă- 
tor pentru incinerare nămoluri la 
stația de epurare biologică, în greu
tate de 85 de tone. întirzierea s-a 
datorat colaborărilor de la lamino
rul Roman și l.U.C. Găești. Restan
țele vor fi lichidate pină la data de 
30 iunie 1977. De asemenea, șl vasul 
normal pentan, de 25 de tone, va fl 
livrat pînă la 30 iunie a.c.“.

Culoarea lanurilor vestește apropierea secerișului
AȚI PREGĂTIT UTILAJELE ȘI SPAȚIILE DE DEPOZITARE ?

Pe șantierele reconstrucției
Ploile din ultimele zile asigură o bună dezvoltare nu numai a cul

turilor de primăvară, ci și a cerealelor de toamnă, favorizind umple
rea boabelor. Specialiștii de la Institutul de meteorologie și hidrologie 
— București apreciază că în Cîmpia Dunării, în Banat și Dobrogea 
coacerea griului va începe în a doua jumătate a lunii iunie. întrucit 
vremea secerișului se apropie, pregătirile trebuie Încheiate în toate 
unitățile agricole. Care e stadiul acestor pregătiri în județul Ialomița 7

fn Cîmpia Bărăganului, orzul a În
ceput să dea în pirgă. Este semnul 
că se apropie secerișul. Iată de ce 
în unitățile agricole din județul Ia
lomița toată atenția se îndreaptă, 
acum spre combinele „Gloria", pre
sele de balotat paie, tractoarele, re
morcile și autocamioanele care vor 
strînge și transporta în hambare pro
ducția de cereale a acestui an. Meca
nizatorii de la S.M.A. Grivița au ter
minat de reparat și revizuit toate 
combinele, presele de balotat paie și 
alte utilaje pe care le au in dotare. 
Cîțiva mecanizatori — Gheorghe 
Bucur, Ion Dogaru, Mușat Ionescu, 
Ștefan Colilie și alții — erau, totuși, 
in jurul mașinilor. Mai stringeau un 
șurub, mai verificau încă o dată 
cite o curea. „Nu vrem să avem 
surprize cînd vom ieși în cîmp — 
ne spune unul din ei. Recolta se 
anunță bună și ne-am propus să 
strîngem, în medie pe zi. cel puțin 
50 tone cu fiecare combină".

Examenul pe care îl au de dat me
canizatorii. cooperatorii și ceilalți 
lucrători de pe ogoarele județului 
Ialomița în campania agricolă de 
vară nu este deloc ușor. în coopera
tivele agricole, de exemplu, urmează 
Bă fie recoltate aproximativ 90 000 ha 
cu cereala păioase în circa 13 zila 

bune de lucru (trei zile pentru orz 
și opt—zece pentru griu). Aceasta 
înseamnă că zilnic trebuie strinsă si 
transportată producția de pe 6 900 ha. 
Concomitent, pe 70 000 ha terenul 
trebuie eliberat de paie. arat, pregă
tit și însămințat cu culturi succe
sive. Volumul mare de lucrări care 
urmează să fie efectuat într-un timp 
scurt impune — așa cum s-a arătat 
în una din ultimele ședințe ale bi
roului comitetului județean de partid 
— pregătirea temeinică a mașinilor 
și spațiilor de depozitare, mobilizarea 
tuturor factorilor de răspundere, a 
specialiștilor pentru buna organizare 
a muncii pînă în cele mai mici amă
nunte, astfel îneît să nu se piardă 
nimic din noua recoltă.

Care este stadiul pregătirilor ? 
„în prezent, reparațiile la cele 
931 combine „Gloria", 671 prese 
de balotat paie și 1 856 remorci care 
vor fi folosite în campania de vară 
sint practic încheiate, ne-a spus to
varășul Alexandru Gropescu. director 
tehnic al trustului județean S.M.A. 
Totodată, la indicația comitetului ju
dețean de partid, mai pregătim cel 
puțin 100 de combine C-3. Din alte 
județe urmează să primim 130 prese 
de balotat paie. Spre deosebire însă 
de alti ani, în această campanie nu

Prognoza coacerii griului. (Date furnizate de Institutul de meteorologie 
și hidrologie)

vor mai fi deplasate combine din alte 
județe, ci vor veni in ajutor numai 
combineri, circa 300 de oameni".

Aceste măsuri de ansamblu sînt 
concretizate și completate cu o se
rie de inițiative luate în unități.

„Cele cinci cooperative agricdle pe 
care le servim — Muntenii Buzău. 
Balaciu. Sărăteni. Sfîntu Gheorghe. 
Crăsani — au 900 ha cu orz și 4 100 
ha cu grîu. culturi pe care ne-am 
propus să le recoltăm în trei și. res

pectiv, 8—9 zile — ne-a spus tova
rășul Constantin Chiosea, directorul 
S.M.A. Balaciu. Pentru aceasta am 
stabilit ca. in timpul campaniei, 
toate reparațiile să se . facă numai pe 
cîmp, de către mecanicii ateliere
lor mobile. în plus, pentru a se 
înlătura eventualele defecțiuni mai 
dificile care se pot ivi la combine 
și presele de balotat paie, avem două 
ateliere specializate, dotate cu pie
sele de schimb necesare. în scopul 
reducerii ,consumului de carburanți, 
fiecare secție de mecanizare are cite 
o autocisternă care va face alimen
tarea cu carburanți a tractoarelor. 
Totodată, vom asigura hrană caldă 
pentru mecanizatori."

Intens se muncește si la pregătirea 
spațiilor de depozitare. La toate ba
zele de recepție, magaziile sînt cură
țate de praf, spălate, aerisite și vă
ruite. Aparatura de laborator este 
verificată și reglată. „Avem sufi
ciente spațif de depozitare, iar posi
bilitățile de receptionare a producției 
sint corelate cu viteza zilnică de re
coltare. ne-a spus tovarășul Constan
tin Bostan, directorul întreprinderii 
județene de valorificare a cerealelor. 
Totodată, vom căptuși cu carton as
faltat unele pătule pentru a putea 
depozita temporar o parte din pro
ducția de grîu".

în unitățile agricole din județul 
Ialomița se fac deci pregătiri temei
nice pentru stringerea si depozitarea 
recoltei.

Ion TEODOR
Lucian CIUBOTARII

(Urmare din pag. I) Din inițiativa comitetului execu
tiv al consiliului popular de sector, 
alături de muncitorii de la I.C.R.A.L. 
Foișor s-au aflat în permanență *- 
atîț la lucrările de sprijinire, cît ți 
Ia cele de demolare — muncitorii de 
Ia diferite întreprinderi din sector. 
Pe Șoseaua Pantelimon, de pildă, a- 
colo unde se vor înălța blocurile 203 
si 204. la demolări au lucrat mun
citorii de la marea întreprindere „23 
August", iar terenul pe care se vor 
construi blocurile 49 C și 49 a fost 
degajat de muncitorii de la „Elec- 
troaparataj" și întreprinderea de 
pompe.

— Un sprijin la fel de important 
— ne-a spus. în continuare, inter
locutorul — ne-au dat colectivele de 
muncitori de la întreprinderile din 
sector la executarea decopertărilor, 
care au fost și sint necesare atit la 
verificarea, cit și la consolidarea 
structurilor de rezistentă. Țin să fac 
o precizare si. totodată, un apel la 
cetățeni în legătură cu efectuarea re
parațiilor : să nu facă nici o aco
perire a fisurilor fără avizul sau 
supravegherea specialiștilor, și, in 
nici un caz. inainte de întocmirea do
cumentațiilor de consolidare de către 
proiectant!.

...Zilele bune ale acestui sezon vor 
trebui folosite din plin de către me
seriașii întreprinderilor de reparații, 
pentru ca ritmul de muncă de p« 
șantierele refacerii să fie menținut 
în permanentă la o cotă ridicată, iar 
eforturile lor vor trebui să se bucura, 
în continuare, de larga participare * 
locatariloj). a tuturor cetățenilor, caro 
pot — si au datoria civică — să 
contribuie Ia refacerea cît mal grab
nică a Capitalei.
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începutul lunii mai a fost mar
cat de un moment culminant în 
sărbătorirea centenarului 
INDEPENDENȚEI — sesiunea so
lemnă comună a Comitetului Cen
tral al P.C.R., Marii Adunări Na
ționale și activului central de partid 
și de stat. Omagiul vibrant expri
mat de forurile supreme de partid 
și de stat s-a constituit ca o nouă 
Si elocventă expresie a atenției deo
sebite pe care Partidul Comunist 
Român, continuator al celor mai 
Înaintate tradiții revoluționare ale 
poporului, o acordă cinstirii marilor 
momente din istoria patriei, ca tot 
atîtea trepte spre împlinirea. în zi
lele noastre, a înaltelor idealuri na
ționale de independentă, unitate, 
dreptate și progres social.

Cu un profund interes • fost 
urmărită AMPLA EXPUNERE A TO
VARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
rostită cu acest prilej. Magistrală 
trecere în revistă a eroicului drum 
străbătut de poporul nostru de-a 
lungul a mai bine de două mile
nii de luptă necurmată pentru 
libertate și neatîrnare, emoționantă 
evocare a procesului istoric de afir
mare a națiunii române, expunerea 
a reliefat că numai sub conducerea 
Partidului Comunist Român au putut 
«ă-și găsească deplină înfăptuire as
pirațiile înaintașilor, poporul român 
devenind pentru prima oară cu ade
vărat liber și stăpîn al destinelor sale.

Avem deplin temei să vedem în 
Independența deplină de care se 
bucură România socialistă, ca și în 
politica sa de promovare consecventă 
pe arena internațională a principii
lor libertății și suveranității po
poarelor, ale deplinei egalități in 
drepturi și neamestecului în trebu
rile interne, o ilustrare elocventă a 
modului strălucit în care partidul lși 
Îndeplinește rolul de forță conducă
toare în societatea noastră.

Independența națională este con
tinuu consolidată prin creșterea for
ței economice a tării, prin sporirea 
continuă a avuției naționale, ca re
zultat al înfăptuirii mărețului pro
gram de dezvoltare economico-socia- 
lă a patriei adoptat de Congresul al 
XI-lea. Consecventa cu care condu
cerea partidului urmărește realizarea 
sarcinilor trasate de Congresul al 
XI-lea în toate domeniile și-a găsit 
o grăitoare expresie in cursul ulti
mei luni prin VIZITELE DE LUCRU 
EFECTUATE DE SECRETARUL 
GENERAL AL PARTIDULUI in 
sectoare de activitate din cele mai 
diferite — la expoziția realizărilor 
obținute In domeniul cercetării știin
țifice. ingineriei tehnologice. progre
sului tehnic, intr-un' șir de uni
tăți industriale, agricole și mari 
șantiere din județul Constanta.

Au fost, astfel, relevate indicații 
șl orientări de cea mai mare impor
tantă nu numai pentru unitățile vi
zitate, ci pe planul întregii economii 
naționale privind creșterea continuă 
a aportului științei și tehnologiei la 
soluționarea problemelor de bază ale 
dezvoltării economico-sociale a tării ; 
o mai bună organizare a cercetării ști
ințifice și tehnologice și apropierea 
unităților de cercetare si inginerie 
tehnologică de locurile de producție ; 
promovarea susținută a progresului 
tehnic. Înnoirea și modernizarea pro
ducției ; diminuarea consumurilor și 
a costurilor investițiilor — intr-un 
cuvînt, probleme-cheie ale materiali
zării efective a conceptului de cinci
nal al revoluției tehnico-științifice.

Vizita in județul Constanța a în
globat. simbolic, .prezentul, trecutul, 
viitorul. De la lansarea primului pe
trolier românesc,de. 150 000 tdw — 
„Independența", nava amiral a flotei 
maritime românești — la inaugura
rea muzeului și istoricului monu
ment restaurat de la Adamclisi, 
la vizitarea unor tronsoane ale 
construcției Canalului Dunăre-Marea 
Neagră, a șantierelor navale de la 
Mangalia ți Constanța, a construcției 
celei mai mari platforme a chimiei 
din actualul cincinal, la Năvodari, 
a unor întreprinderi, cooperative a- 
gricole și întreprinderi agricole de 
stat — toate aceste momente au re
flectat, la scara unui județ, ima
ginea marilor transformări înnoitoare 
pe care le cunoaște, practic, întreaga 
tară in condițiile socialismului.

Luna mai a fost, totodată, marcată 
de IMPORTANTE HOTARlRI A- 
DOPTATE DE COMITETUL POLI

TIC EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R. 
Cu profundă satisfacție și bucurie au 
fost primite de oamenii muncii din 
întreaga tară proiectele programelor 
referitoare la creșterea retribuției și 
altor venituri, a nivelului de trai al 
populației, elaborate din inițiativa 
și sub conducerea nemijlocită a se
cretarului general al partidului. Așa 
cum se știe, aceste programe prevăd 
majorarea cu 30.2 la sută a retribu
ției oamenilor muncii fată de 18—22 
la sută cit se prevăzuse inițial, ri
dicarea cu circa 30 la sută a veni
turilor reale ale țărănimii. spori
rea în medie cu 30 la sută a aloca
ției de stat pentru copii, creșterea 
ajutoarelor acordate familiilor cu 
multi copii, intensificarea construc
ției de locuințe, creșterea volumului 
desfacerilor de mărfuri și a prestări
lor de servicii, majorarea generală a 
pensiilor, elaborarea unei noi legi a 
pensiilor de asigurări sociale, institu
irea unui sistem de pensionare pen
tru țăranii din zonele necooperativi- 
zate (practic. în felul acesta, pentru 
prima oară in istoria tării vom avea 
un sistem unic și generalizat de pen
sionare. ceea ce va contribui la solu
ționarea problemelor sociale ale tu

turor categoriilor de oameni ai mun
cii). Toate aceste măsuri arată con
secvența. caracterul convergent al 
preocupărilor conducerii partidului 
pentru continua îmbunătățire a con
dițiilor de viată ale oamenilor mun
cii. scopul suprem și permanent al 
întregii politici si activități ale parti
dului.

Se cuvin. In acest sens, relevate 
amploarea creșterilor privind di
feriți indicatori ai nivelului de trai, 
faptul că ele depășesc cu mult nive
lurile stabilite inițial prin Directi
vele Congresului al XI-lea. precum 
și diversitatea și lărgimea categorii
lor sociale pe care le cuprind, incit 
se poate spune pe drept cuvint că 
întregul popor, de la cei mai tineri 
pînă la cei vîrstnici, va beneficia de 
măsurile recent adoptate de partid.

înfăptuirea unor măsuri de aseme
nea anvergură. în condițiile în care 
România a suferit pagube atit de 
mari de pe urma cutremurului, do
vedește o dată mai mult forța și vi
talitatea economiei noastre naționale, 
capacitatea ei de a asigura — pe 
baza unei rate înalte a acumulării — 
ridicarea nivelului de trai al între
gului popor. S-a vădit o dată mai 
mult că sporirea continuă a produc
ției. creșterea venitului national, 
realizarea de economii rodesc in 
creșterea bunăstării poporului, relie- 
fîndu-se corelația indisolubilă a a- 
cesteia cu dezvoltarea în ritm acce
lerat a economiei naționale. Muncind 
mai bine, trăim mai bine — aceasta 
dovedește adevărul legic al dezvol
tării noastre sociale.

Expresie grăitoare a patriotismu
lui socialist al clasei muncitoare. în 
adunările generale de partid. în con
siliile oamenilor muncii au fost ana
lizate cu spirit gospodăresc posibili
tățile de a adopta măsuri concrete la 
fiecare loc de muncă spre a valori
fica integral resursele de sporire su
plimentară a producției si producti
vității. Faptul că un șir de iudete au 
raportat îndeplinirea înainte de ter
men a sarcinilor de plan la produc
ția industrială pe primele 5 luni ale 
anului este o ilustrare grăitoare a 
conștiinței socialiste a oamenilor 
muncii, o expresie a convingerii a- 
cestora că în -mîinile lor se află cheia 
continuei creșteri a bunăstării.

în acest context se cuvine, totoda
tă. relevată larga acțiune pentru rigu
roasa traducere in viață a progra
mului adoptat de Congresul consilii- 

Ior de conducere ale unităților agri
cole socialiste, al întregii țărănimi. 
Astfel, este de cea mai mare impor
tanță ca, printr-o acțiune coordonată 
științific, să ajungem să nu mai exis
te unități slab dezvoltate. Și în acest 
domeniu se impune pe primul plan 
afirmarea puternică a factorilor in
tensivi. calitativi, de creștere a efi
cientei economice, ca una din pro
blemele fundamentale ale progresu
lui agriculturii — prin folosirea rațio
nală a pămintului. a întregului po
tențial tehnico-material si uman, ex
tinderea mecanizării, chimizării și iri
gațiilor. intensificarea cercetării, pro
movarea susținută a cuceririlor ști
inței și tehnicii moderne, creșterea 
gradului de calificare a țărănimii, 
îmbunătățirea organizării muncii. 
Condițiile climatice favorabile din 
acest an creează posibilitatea efectuă
rii lucrărilor agricole la un înalt ni
vel calitativ, astfel incit fondurile 
suplimentare importante alocate îm
bunătățirii condițiilor de trai ale ță
rănimii să fie compensate printr-o 
recoltă superioară celei de anul tre
cut. prin sporirea simțitoare a apor
tului agriculturii la creșterea veni
tului national, la bunăstarea tuturor.

Pentru partidul nostru este caracte
ristic faptul că el îmbină indisolubil 
preocupările pentru dezvoltarea eco- 
nomico-socială cu cele privind îmbu
nătățirea activității ideologico-educa- 
tive, de formare a omului nou. ac
tivitate ce reprezintă o componentă 
organică și esențială a făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvoltate.

Se cuvine menționată in acest sens, 
înainte de toate. CONFERINȚA NA
ȚIONALĂ A SCRIITORILOR. După ce 
a inaugurat in ajun ..Expoziția de carte 
și mijloace de informare și educare a 
maselor", tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a rostit, la deschiderea lucrărilor con
ferinței, o importantă cuvîntare in ca
drul căreia a făcut o cuprinzătoare 
analiză a rolului ce revine literaturii 
— ca formă de manifestare a conști
inței sociale — in formarea omului 
nou. ca și în confruntările de idei 
desfășurate azi în lume. De mare va
loare pentru activitatea artistică sint 
cerințele puse de secretarul general 
al partidului in fata scriitorilor pri
vind redarea — în toate genurile și 
într-o mare diversitate de stiluri — a 
măreției epocii în care trăim, a uni
versului spiritual tot mai bogat al 
constructorilor socialismului, aborda
rea cu curai a problemelor complexe 

ale dezvoltării societății noastre, parti
ciparea activă la lupta pentru lichi
darea vechiului, pentru afirmarea 
noului în toate domeniile, pentru 
elcvarea spirituală a poporului, incit 
anii aceștia să constituie nu numai 
cincinalul revoluției tehnjco-știinti- 
fice. ci si un cincinal al revoluției 
umaniste, al revoluției pentru o li
teratură -nouă, cu adevărat umană, 
demnă.,de. poporul nostru, de mărea
ța epocă‘ pe care o trăim.

Sfîrșitul lunii mai marchează IN
TRAREA ÎN ETAPA REPUBLI
CANA A FESTIVALULUI NAȚIO
NAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI". 
Exemplu edificator al participării 
maselor la viata spirituală a tării, 
impresionantă trecere în revistă a 
tuturor forțelor artistice, festivalul 
se vădește — prin amoloa-ea sa fcră 
precedent, prin valoarea și diversita
tea manifestărilor prilejuite — o 
strălucită mărturie a talentelor, 
hărniciei și virtuților creatoare ale 
ponorului, ale oamenilor muncii ro
mâni. maghiari, germani si de alte 
naționalități, o expresie grăitoare a 
politicii culturale a partidului nos
tru. a înfloririi artei de amatori, a 
culturii socialiste in ansamblul ei.

Progresele realizate în ridicarea ni
velului de conștiință al oamenilor 
muncii, in sporirea forței de influen
țare a societății au făcut posibilă a- 
doptarea de către Comitetul Politic 
Executiv a hotăririi ca procesul de 
reeducare a persoanelor care au să
vârșit abateri sau încălcări ce nu pre
zintă un grad ridicat de pericol so
cial să se poată desfășura prin acti
vitatea în unități de producție, sub 
îndrumarea și pe răspunderea colec
tivelor acestor unități, ale organiza
țiilor de masă. Este o nouă dovadă de 
umanism, de încredere in om. în ca
pacitatea societății de educare și re
educare prin muncă, prin activități 
utile progresului societății.★

Pe planul vieții Internationale, 
partidul și statul nostru au desfă
șurat si în această perioadă o activi
tate deosebit de intensă, ilustrînd 
consecventa aplicării orientărilor pro
gramatice ale Congresului al XI-lea, 
in scopul creșterii contribuției Ro
mâniei socialiste la solutionarea ma
rilor probleme ale lumii contempo
rane. in interesul cauzei păcii si pro
gresului.

Sărbătorirea centenarului proclamă
rii Independenței de stat a României, 
cuvintarea rostită cu acest prilej de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. Procla
mația sesiunii solemne au reafirmat 
voința României de a întări solidari
tatea cu toate forțele revoluționare, 
democratice si progresiste in lupta 
pentru triumful idealurilor de liber
tate si independentă a popoarelor. 
Mesajele primite cu acest prilei din 
partea șefilor de state și guverne ale 
majorității țărilor lumii, a numeroase 
partide si organizații politice, mani
festările consacrate evenimentului ne 
toate meridianele globului au ilustrat 
amploarea si profunzimea legăturilor 
internaționale ale României, prețui
rea de care se bucură politica ei ur
mărind înfăptuirea dreptului fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe propria 
soartă.

În centrul activității internaționale 
a României s-a situat. ca întot
deauna. PREOCUPAREA PENTRU 
ADÎNCIREA PRIETENIEI SI CO
LABORĂRII CU TOATE TARILE 
SOCIALISTE. In acest context, vi
zita oficială de prietenie a delega
ției de partid si de stat, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. în R. P. 
Polonă, Ia invitația tovarășului 
Edward Gierek, s-a înscris ca un 
eveniment cu totul remarcabil, con
vorbirile la nivel înalt, declarația 
semnată. înțelegerile realizate des- 
chizînd ample perspective pentru 
extinderea si adîtlcirea colaborării 
dintre P.C.R. si P.M.U.P.. dintre 
România și Polonia, pe toate planu
rile.

Vizitele pe care le-au făcut în 
cursul lunii în tara noastră delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. dele- 
legatia Adunării Naționale a Repre
zentanților Populari al R. P. Chineze, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Mongole, convorbirile care au avut 
loc cu prilejul primirii acestora de 
către tovarășul Nicolae Ceausescu, 
alte contacte pe linie de partid si de 
stat au întregit tabloul amplu al re
lațiilor in continuă amplificare și di
versificare ale României cu toate ță
rile socialiste, in interesul reciproc, 
al cauzei generale a socialismului și 
păcii.

Luna care s-a încheiat este conclu
dentă. de asemenea, pentru atentia 
<t«oqpb’tă no c^re România o acordă 
EXTINDERII RELAȚIILOR CU TA
RTE OARE PASESC PE CALEA 
DEZVOLTĂRII INDEPENDENTE, CU 

STATELE NEALINIATE, CU TOATE 
TARILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE, 
în acest cadru, vizita oficială între
prinsă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în R.A. Egipt, la invitația președinte
lui Mohammad Anwar El Sadat, a a- 
vut rezultate deosebit de rodnice, dînd. 
prin convorbirile purtate, prin Înțele
gerile realizate cu privire la dezvolta
rea cooperării economice, prin con
vergenta manifestată în problemele 
fundamentale ale vieții internaționale, 
noi dimensiuni bunelor relații de 
prietenie si colaborare româno-egip- 
tene.

Avînd loc Intr-un moment cînd. 
pe plan international, se desfășoară 
un amplu dialog privind modalitățile 
de INSTAURARE A UNEI PĂCI 
TRAINICE $f JUSTE ÎN ORIENTUL 
MIJLOCIU, convorbirile au eviden
țiat poziția comună a celor două țări 
în favoarea reglementării grabnice a 
conflictului arabo-israelian pe căi 
politice. în concordantă cu poziția 
sa binecunoscută. România s-a pro
nunțat si cu acest prilej pentru 
retragerea trupelor israeliene din te
ritoriile arabe ocupate în urma 
războiului din 1967. pentru recunoaș- 

ferea drepturilor Imprescriptibile ale 
poporului palestinean de a-și consti
tui un stat național propriu, pentru 
măsuri care să garanteze dreptul la 
existentă liberă si independentă a 
tuturor statelor din zonă. Un rol po
zitiv în eforturile pentru o asemenea 
reglementare ar avea, după părerea 
tării noastre, convocarea Conferinței 
de la Geneva, cu participarea tuturor 
părților interesate, inclusiv a Orga
nizației pentru Eliberarea Palestinei, 
precum și creșterea rolului Orga
nizației Națiunilor Unite în solu
tionarea acestei probleme majore.

Pe aceeași linie a dezvoltării 
legăturilor cu țările în curs de dez
voltare,. convorbirile pe care pre
ședintele Nicolae Ceaușescu le-a 
avut in această perioadă cu ministrul 
afacerilor externe al Malayeziei, cu 
ministrul educației naționale din 
Mexic, cu ministrul adjunct al petro
lului din Kuweit etc. au marcat noi 
contribuții la extinderea relațiilor bi
laterale cu țările respective, la adîn- 
cirea conlucrării cu ele în eforturile 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
edificarea noii ordini economice și 
politice mondiale.

Corespunzător cerințelor coexis
tentei pașnice. ale destinderii și 
păcii. România acționează pentru 
EXTINDEREA RAPORTURILOR 
CU TOATE STATELE, indiferent de 
orinduirea socială. în acest cadru, 
un moment remarcabil l-a constituit 
vizi la oficială in tara noastră a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri al 
Republicii Italiene, Giulio Andreotti, 
care a reliefat pregnant dorința co
mună de a intensifica și diversifica 
colaborarea și cooperarea dintre cele 
două teri. pe multiple planuri, conlu
crarea^ lor in direcția consolidării 
destinderii și securității In Europa șl 
în alte domenii de interes comun.

în zilele noastre, participarea acti
vă la diviziunea internațională a 
muncii, la circuitul de valori mate
riale și spirituale este o necesitate 
obiectivă pentru toate statele, ceea ce 
presupune si reclamă dezvoltarea co
merțului si cooperării internaționale, 
pe scară cit mai largă, fără nici un 
fel de restricții si discriminări artifi
ciale. pe baze reciproc avantajoase, 
în acest sens, cu ocazia primirii de 
către președintele Nicolae Ceausescu 
a delegației de oameni de afaceri 
americani s-au relevat din nou intere
sul reciproc pentru dezvoltarea co
merțului si cooperării economice ro

mâno-americane. importanta pe care 
o are în acest sens acordul crin care 
cele două țări și-au acordat reciproc 
clauza națiunii celei mai favorizate.

Elocvente expresii și-a găsit si in 
cursul lunii încheiate linia promova
tă consecvent de Partidul Comu
nist Român spre DEZVOLTAREA 
LEGĂTURILOR CU PARTIDELE 
COMUNISTE ȘI MUNCITOREȘTI, 
întărirea solidarității dintre ele pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mulul. principiile autonomiei, egali
tății. respectării dreptului fiecărui 
partid de a-și stabili de sine stătă
tor linia politică internă si externă, 
în acest spirit au avut loc convor
birile dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și delegația Partidului 
Comunist din Japonia. Prezenta in 
țara noastră, la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. a secretarului ge
neral al P.C. din Chile, tovarășul Luis 
Corvalan. a oferit prilejul unor im
presionante manifestări de solidari
tate militantă a poporului român cu 
lupta grea a comuniștilor, a tuturor 
forțelor progresiste din Chile pentru 
restabilirea drepturilor si libertăți
lor democratice. _

înscriind ÎNFĂPTUIREA SECU-

RITAȚII și cooperării în eu
ropa ca unul din obiectivele ma
jore ale politicii sale externe, țara 
noastră a acționat perseverent pen
tru a contribui la pregătirea in 
condiții optime si desfășurarea cu 
succes a reuniunii de la Belgrad a 
reprezentanților țărilor participante 
la Conferința general-europeană. In 
cuvintări si interviuri ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. în cadrul contac
telor sale cu sefi.de state si guverne, 
în întreaga activitate politico-diplo- 
matică desfășurată în ultimul timp, 
inclusiv la recenta ședință de la 
Moscova a Comitetului miniștrilor 
afacerilor externe ai statelor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia, 
a fost afirmată poziția de principiu 
a României care concepe această 
reuniune ca fiind menită să dea un 
puternic impuls aplicării in viată a 
prevederilor Actului final de la 
Helsinki, să marcheze un important 
pas înainte în procesul de edificare 
a securității europene.

Este, desigur, pozitiv și îmbucu
rător să se constate că o asemenea 
concepție constructivă, cu privire la 
rolul reuniunii de la Belgrad, ciștigă 
tot mai mult teren. Cu atit mai 
distonante apar, in această lumi
nă, acțiunile care denotă tendin
ța anumitor cercuri reacționare de 
a denatura sau de a da interpretări 
unilaterale documentului de la Hel
sinki. care reprezintă un fot unitar, 
de a face agitație în legătură cu așa- 
zise probleme umanitare, artificial 
create. Este cunoscut că astăzi, pe plan 
mondial, se manifestă opinii, filozo
fii diferite, adeseori diametral opuse, 
cu privire la drepturile si libertățile 
omului, la însăși noțiunea de demo
crație — probleme care sînt în mod 
nemijlocit, indisolubil legate de baza 
materială a societății. în concepția 
partidului nostru nu poate fi vorba 
de asigurarea plenară a drepturilor 
fundamentale ale omului lntr-o so
cietate în care persistă exploatarea 
Si. ca urmare, flagrante inegalități 
economice, sociale si politice, unde o 
proporție însemnată a populației este 
lipsită de elementarul drept de a-si 
cistiga prin muncă existenta, unde 
cei ce muncesc nu au si puterea do a 
hotărî în probleme de interes vital 
pentru ei. pentru destinele tării lor.

Așa cum a subliniat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea de 
la 9 mai. dreptul la libertate, la 
existență de sine stătătoare, la înlă
turarea asupririi naționale este unul 

din drepturile fundamentale ele 
omului, ale popoarelor. Constituie de 
aceea un anacronism inadmisibil 
persistența oricăror vestigii ale co
lonialismului, a rasismului, a orică
ror forme ale politicii imperialiste 
de dominație si oprimare a popoa
relor.

In legătură cu aceasta, o îngrijo
rare legitimă in rindul popoarelor 
trezesc EVENIMENTELE DIN AFRI
CA AUSTRALA, care își au ori
ginea in . încercările regimurilor 
rasiste și protectorilor acestora 
de a menține rinduielile coloniale și 
de apartheid in Republica Sud-Afri
cană. in Namibia și Rhodesia. De alt
fel, fapte din ultima vreme indică o 
evoluție periculoasă, rasiștii tre- 
cind de la persecutarea popu
lației de culoare din țările res
pective la acte de agresiune armată 
împotriva unor state africane înveci
nate, angajîndu-se astfel pe ei în
șiși si întreaga zonă pe o cale de 
mari riscuri. Popoarele africane, o- 
pinia publică mondială condamnă cu 
energie această politică colonialistă, 
antiumană și agresivă — așa cum a 
arătat și Conferința internațională din 
capitala Mozambicului, Maputo, des
fășurată sub egida O.N.U.. cu parti
ciparea a 90 de tari. Mesajul adresat 
conferinței de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, poziția afirmată de la tri
buna reuniunii de reprezentantul 
României au ■ exprimat solidarita
tea activă a poporului român 
cu mișcările de eliberare sud- 
africane în lupta pentru abolirea de
finitivă a politicii de discriminare 
rasială, pentru dreptul popoarelor 
din Namibia și Zimbabwe de a-și 
hotărî singure destinele.

Probleme deosebit de acute au 
continuat să afecteze tn cursul lunii 
încheiate situația economică a țărilor 
capitaliste, cu serioase implicații po
litice și sociale, precum și in dome
niul relațiilor internaționale. Faptul 
că redresarea economică anunțată 
de unii experți nu s-a produs, că 
ritmurile galopante ale inflației nu 
au putut fi controlate, iar șomajul, 
departe de a scădea, se extinde, con
firmă aprecierile din presa occiden
tală potrivit cărora „criza este gra
vă și, probabil, de lungă durată, vii
torul incert și sumbru" (agenția ame
ricană U.P.I.). în aceste condiții, reu
niunea de la Londra, din 7—9 mai, 
a reprezentanților la cel mai înalt 
nivel ai S.U.A., Canadei, Angliei, 
R.F.G., Franței, Italiei, Japoniei și 
reprezentantul Pieței comune, nu a 
reușit „să obțină nici un rezultat 
palpabil asupra vreuneia dintre pro
blemele economice majore care au 
fost abordate și, în mod special, asu
pra problemei șomajului în rîndurile 
tineretului" (agenția japoneză Kyodo). 
De fapt, nici nu pot fi obținute ase
menea rezultate atit timp cit nu se 
acționează asupra rădăcinilor răului. 
Or, deși este cunoscut că umflarea 
continuă a bugetelor miJitare este 
una din cauzele principale ale in
flației. în cadrul reuniunilor N.A.T.O., 
care au avut loc tot la Londra, s-a 
preconizat nu diminuarea, ci, dim
potrivă, sporirea cheltuielilor pen
tru înarmări. De asemenea, deși s-a 
conchis că „economia mondială nu 
poate evolua favorabil decît dacă 
țările în curs de dezvoltare vor de
veni participanți activi la această 
evoluție", fapt este că pînă acum 
statele din „clubul bogaților" s-au 
arătat prea puțin dispuse să contri
buie la crearea condițiilor pentru ac
celerarea progresului țărilor în curs 
de dezvoltare. Soluții reale, efective 
pot fi găsite numai în cadrul proce
sului de EDIFICARE A NOII OR
DINI ECONOMICE ȘI POLITICE 
MONDIALE, bazată pe o reală demo
cratizare a relațiilor interstatale, pe 
deplină egalitate și echitate — așa 
cum arată în permanență tara noas
tră.

Este un motiv de reală satisfacție 
a constata că evenimentele interna
ționale confirmă necontenit justețea 
punctelor de vedere ale partidului și 
statului nostru, că acțiunile lor de 
politică externă sînt în pas cu mer
sul înainte al omenirii, se bucură de 
o caldă apreciere tocmai fiindcă răs
pund aspirațiilor popoarelor spre o 
lume mai dreaptă și mai bună, a 
păcii și progresului.

Tudor OI.ĂRU 
Ion FINTÎNARU

Participare largă, prestigioasă 

la „Festivalul european al prieteniei"
In legătură cu „Festivalul european al prieteniei", care se va des

fășura la București între 12 și 19 iunie, muzicologul Nicolae 
CALINOIU, director adjunct în Consiliul Culturii și Educației Socia
liste. ne-a făcut precizările ce urmează :

Pînă la această 
oră si-au anuntat par
ticiparea 25 de țări ; 
23 de tari euro
pene. alături de S.U.A. 
și Canada. își vor tri
mite mesageri ai ar
tei. soliști și formații 
de reputație interna
țională. Vor fi pre
zente mari ansambluri, 
precum l baletul Tea
trului din Atena 
(Grecia). Teatrul A- 
cademic de stat de o- 
peră și balet „T. Sev- 
cenko" din Kiev 
(U.R.S.S.), cunoscuta 
orchestră a Academiei 
naționale ..Santa Ce
cilia" din Roma, diri
jată de Carlo Maria 
Giulini. corul bărbă
tesc „Săngerlust" din 
Steyer-Austria. for
mații camerale, dintre 
care amintim „Madri- 
galiștii" din Bratisla
va (R.S. Cehoslovacă), 
Cvartetul de coarde 
din Berlin (R.D. Ger
mană). Orchestra de 
cameră din Walonia 
(Belgia), condusă de 
Lola Bobescu. cvinte
tul „Camerata" din 
Canada, trioul „F. Ro- 
melt" (Liechtenstein). 
La Operă putem să-i 
aplaudăm pe Hanna 
Rumovska — soprană 
șl Roman Wegrzyn — 
tenor (R.P. Polonă) e- 
voluînd în opera „Tos- 
ca“. pe Caria Fraccl 
(Italia) în baletul „Gi- 
șelle". Vor alcătui re
citaluri. : violonistul
Heinrich Schiff (Aus
tria), pianiștii Fer
nando Kaezer (Elve
ția). E. Heinonen (Fin
landa), Olivier Gar- 
don (Franța), soprana 
Ritva Auvinen (Fin
landa). violonistul

Tun? Unver (Turcia). 
Roberto Benzi (Fran
ța) va dirija Filarmo- < 
nica ..George Enescu", 
iar dirijorul spaniol 
Enrique Asensio se 
va afla la pupitrul Or
chestrei simfonice a 
Radioteleviziunii. Me
lomanii din tara noas
tră. alături de oaspeți

de peste hotare ce vor 
urmări această mani
festare a prieteniei, 
vor putea aprecia 
spectacolele unor re
numite formații folclo
rice : Ansamblul de 
cintece și dansuri 
„Prietenia" din Plev
na (R.P. Bulgaria). 
Ansamblul folcloric 
„Kolo" (R.S.F. Iugo
slavia). Ansamblul din 
Holstebro (Danemar
ca). Schessel (R.F. 
Germania). Este pre
zentă și muzica ușoa
ră prin solista Hele
na Vondrackova (R.S. 
Cehoslovacă) ce va 
concerta în compania 
Orchestrei de estradă 
a Radioteleviziunii. di
rijată de Sile Dinicu.

și Therese Steinmetz 
(Olanda), prin forma
ții cu un colorit spe
cific : formația de 
chitarist! „Caro de 
Carmo" (Portugalia), 
formația de flamenco 
cu Lucero Tens (Spa
nia). o formație 
de ..country music" 
(S.U.A,), condusă de 
Tommy Thompson, un 
grup folk din R.P. Un
gara.

în spectacolul inau
gural al festivalului, 
la Sala Palatului. DU
MINICA 12 IUNIE, 
ORA 11. vor fi prezen
te prestigioase forma
ții românești : „Ma
drigalul". condus de 
Marin Constantin. Or
chestra de cameră 
„București". dirijată 
de Ion Voicu (soliști 
Ion Voicu. Ștefan 
Ruha, Mihaela Mar
tin. Lenuta Ciulei), 
balerina Magdalena 
Popa, alături de une
le formații artistice de 
amatori laureate la 
Festivalul „Cintarea 
României". Iar in sea
ra zilei de 12. la A- 
teneul Român. Filar
monica „George E- 
nescu". dirijată de 
Mihai Brediceanu (so
liști : Mariana Stoica. 
Martha Kessler, Gheor- 
ghe Crăsnaru. Gh. 
Lambrache), va pre
zenta în primă audi
ție oratoriul „Soarele 
neatîrnării" de Gh. 
Dumitrescu.

Capitala tării noas
tre găzduiește, așadar, 
intre 12 și 19 iunie, un 
festival al muzicii, al 
prieteniei, al întîlnirii 
dintre mesageri ai ar
tei de pretutindeni.
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CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

La orizont — crimele medalii
„Mi se pare fantastic!" — declară 

englezul Gilbody intr-un interviu pu
blicat ieri de ziarul .,Junge Welt". La 
drept vorbind, multora dintre specia
liștii de aici li se pare încă de dome
niul fantasticului desfășurarea și re
zultatul meciului Gilbody — Simion 
Cuțov. Dar acesta a fost un caz. ca 
să spun așa. „limită" — există multe 
alte piedici care filtrează rindurile 
boxerilor in drum spre medalii. Fi
rește. intii și întîi este valoarea ad
versarilor. combinată cu priceperea 
d ’ a conduce lupta : dar mai apar si 
răniri, combinate cu atitudinea me
dicilor de serviciu și a arbitrilor din 
ring.

Poate din cauza acestora și a mul
tor altor pricini, antrenorul nostru 
principal Ion Popa, care a văzut și a 
simtit atîtea de-a lungul unei cariere 
pugilistice de citeva decenii, este 
foarte circumspect înaintea fiecărui 
meci. Un coleg îi spunea că „in mod 
normal" Constantin Chiracu va în
trece înainte de limită pe olandezul 
Magielse. „întîi să vedem desfășura
rea meciului, abia apoi vom aprecia 
cum stau lucrurile" — a răspuns 
atunci . Ion Popa. Din păcate, circum
specția lui s-a dovedit întemeiată. O- 
landezul i-a zgiriat românului cu și
returile de la mănușă pielea de dea
supra ochiului sting, arbitrul de ring 
a devenit brusc foarte grijuliu, a in
tervenit și medicul scoțian care ...a 
oprit lupta ! Din învingător „normal", 
iată-1 pe Chiracu scos din întrecere, 
după aproximativ 4 minute de pre
zentă pe ringul campionatelor. în za
dar luni de zile de pregătire, in zadar a 
muncit și și-a făcut iluzii un tinăr 
lucrător instalator din Galati. Docto
rul nostru. Paul Radovici — care, 
gîndindu-se Ia alte două cazuri pe
trecute cu alti boxeri încă din prima 
gală, ne spusese că ar putea inter
veni decizii arbitrare din partea me
dicilor de serviciu — îmi arată sim
pla zgirietură a lui Chiracu zicin- 
du-mi : „Au dreptate, desigur, aceia 
care și la Montreal și aici glumesc 
pe seama boxului european zicind că 
în curind se va ajunge la meciuri 
„prin corespondentă", prin schimb de 
scrisori intre combatanți". Nu numai 
Chiracu. ci și alții, inclusiv iugosla
vul Kacear (medalie olimpică de 
bronz), au fost trimiși de medici la 
vestiare — în cazul lui Kacear pentru 
rănire la arcadă, deși mai rămăse

seră 90 de secunde din respectivul 
meci.

Și mai rău este atunci cind piedica 
în drum și-o pune cite un boxer prin 
propria-i stare de spirit în ring. Spre 
disperarea antrenorilor noștri. Vasile 
Didea. de exemplu, nu s-a decis nici 
măcar o singură dată să lovească cu 
brațul drept — și are o lovitură de 
temut ! — pierzînd fără drept de apel 
încă de la primul său meci. Cum s-ar 
zice — a' făcut drum lung pină la 
Halle ca să primească, nu ca să dea 
lovituri adversarilor. La polul diame-

CORESPONDENȚA DIN HALLE

trai opus a fost comportarea în ring 
a lui Ion Gyorfi. în ciuda faptului că 
adversarul pe care îl intilnea (Peters 
— R. F. Germania) învinsese prin 
K.O. pe tinărul nostru campion Va
lentin Vrinceanu. pugilistul român a 
abordat lupta decis și cu multă pri
cepere. ciștigind detașat la puncte a- 
cest meci. De altfel, comentatorul te
leviziunii locale avea numai cuvinte 
de laudă pentru acuratețea tehnică, 
tactică de luptă și hotărirea boxeru
lui nostru. în semifinală, Ion Gyorfi 
se va intrece cu marele preferat al 
publicului local. Ottomar Sachse, ori
ginar chiar din Halle. Desprindem din 
ziarul „Freiheit" păreri optimiste 
despre deznodămîntul acestei întil- 
niri. Desigur, puternicul Sachse are, 
„normal", prima șansă, totuși, așa 
cum arătam mai Înainte, este de do
rit. să așteptăm desfășurarea meciului, 
să-i dăm și lui Gyorfi dreptul de a-și 
epune pe ring punctul de vedere.

Categoria semigrea a fost doar pri
ma în care ne-am asigurat un semi- 
finalist și. deci, o medalie. în gala de 
ieri după-amiază — transmisă si de 
posturile TV din tară — alti trei 
boxeri români (din patru citi au evo
luat) s-au comportat frumos, termi- 
nind de asemenea victorioși. Cea mai 
rapidă decizie (prin K.O. tn primele 
minute) și-a adjudecat-o semimijlo- 
ciul Vasile Cicu ; fructificîndu-și sin
gura șansă de a nu pierde prin re
deschiderea arcadei «ale rănite în 
partida anterioară. reprezentantul 
nostru a lovit năpraznic de la înce
put, încheind astfel repede „contu
rile" cu iugoslavul Bășici. La cate

goria grea. Mircea Simon s-a arătat 
la fel de sigur, atent și in bună for
mă. incit cehoslovacul Resl nu i-a 
putut rezista prea mult, antrenorul 
acestuia aruneînd prosopul cind ele
vul său era gata să fie numărat pen
tru a treia oară în a doua repriză. 
Bine a evoluat și Teodor Dinu (la 
categoria cocoș), reușind să obțină ne 
drept decizia — după un box gîndit 
și după multe „stingi" trimise în plin 
— in fata polonezului Wawrzyniak 
care n-a putut, să-și oună in valoare 
puternica-i „dreaptă". La categoria 
scm'muscă. Alexandru Turei n-a pu
tut trece de sovieticul Kliuiev. fiind 
declarat învins.

Așadar, patru boxeri români — în 
ordinea categoriilor : Teodor Dinu. 
Vasile Cicu, Ion Gyorfi, Mircea Si
mon — s-au calificat de pe acum in 
semifinalele europene, asigurindu-și 
medalia de bronz. Deocamdată ! în 
reuniunile următoare, și ceilalți trei 
reprezentanți ai noștri rămași in com
petiție — Ibraim Faredin, Titi Tudor 
și Calistrat Cuțov — vor încerca de 
asemenea calificarea în semifinale. Să 
sperăm...

Valerlu MIRONESCU

În
• Tînăra noastră jucătoare Florența 

Mihai a reușit o frumoasă perfor
mantă. calificîndu-se în semifinalele 
probei de simplu femei din cadrul 
campionatelor internaționale de tenis 
ale Franței, care se desfășoară in 
aceste zile pe terenurile de la Ro
land Garros din Paris.

în sferturile de finală. Florența 
Mihai a învins-o cu 6—3. 4—6, 7—5 
pe.Linky Boshof. în semifinale. Flo
rența Mihai o va întîlni pe jucătoa- 
rea americană Janet Newberry, care 
a ciștigat cu 6—4, 5—7. 6—2 partida 
susținută cu coechipiera sa Kathy 
May.

în sferturile de finală ale turneu
lui internațional de tenis de la Paris, 
Brian Gottfried l-a întrecut cu 4—6, 
3—6. 6—2. 6—2. 6—3 pe Ilie Năstase 
după o partidă maraton care a durat 
aproape trei ore si jumătate. într-o 
altă partidă Phil Dent l-a învins cu 
6—1. 6—3, 3—6, 6—7, 6—3 pe Jose 
Higueras.

O SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

IERI, LA FOTBAL
• „Sferturi" spectaculoase și o surpriză în „Cupa 

României" © Dinamo a preluat conducerea 
în clasamentul divizionar „A"

Ca Întotdeauna. „Cupa României"
— competiția noastră fotbalistică cea 
mai largă și mai plină de neprevăzut
— a oferit și in faza sa antepenulti- 
mă („sferturile") de toate : și goluri 
multe, si prelungiri, si surprize. La 
prezentăm pe rînd...

Cea mai neașteptată victorie — sur
priza, deci — a inregistrat-o. la Si
biu. divizionara „B“ Metalul Bucu
rești : 1—0 cu F.C.M. Reșița, ocupan
tă a locului 7 in clasamentul primei 
categorii. Elevii antrenorului Paul 
Ponescji merită de pe acum felicitări 
pentru evoluția lor in „cupă". De re
ținut că acest meci a prilejuit și rein
trarea în activitatea competitională — 
după o absentă mai îndelungată — a 
apreciatului arbitru Sever Drăgulici. 
din Drobeta-Turnu Severin.

Cea mai spectaculoasă victorie a 
reușit-o Universitatea Craiova : 5—0 
cu U.T.A.. după o evoluție care a 
îneîntat pe cei 30 000 de spectatori ce 
au umplut „ochi" noul și cochetul sta
dion municipal din Drobeta-Turnu 
Severin.

Tot cu un scor mare a învins șl 
Rapid : 6—1. pe stadionul Republicii 
din București, dar în fata unei for
mații de categoria „C“ — Automeca-

cîteva rînduri
• Prima semifinală a turneului can- 

didaților la titlul mondial masculin 
de șah se va desfășura la Geneva 
între marii maeștri Lajos Portisch și 
Boris Spasski. Meciul va începe in 
ziua de 1 iulie și, conform regu
lamentului, se vor disputa 16 partide, 
în cealaltă semifinală se vor în.tilni 
marii maeștri Lev Polugaevski și 
Viktor Korcinoi.

• în turneul internațional feminin 
de șah de la Piotrkow Tribunalski, 
după 7 runde conduc Saunina 
(U.R.S.S.) și Erenska (Polonia), cu 
cite 5.5 puncte, urmate de Kanakas 
(Ungaria) — 5 puncte, Lia Bogdan 
(România) — 4,5 puncte etc.

• La Zagreb, într-un meci contînd 
pentru „Cupa intercontinentală" la 
baschet masculin, Iugoslavia a în
vins S.U.A. cu scorul de 117—92 
(53—36).

• într-o conferință de presă tinută 
recent la Roma, cu prilejul finalei 

nica (învingătoarea Politehnicii Iași 
în faza precedentă a competiției !).

Cea mai disputată partidă au ofe
rit-o. la Brăila, Steaua și S.C. Bacău. 
La pauză era 1—0 pentru bucureșteni, 
care în repriza secundă iși măriseră 
avansul la 2—0. Profitind insă de re
laxarea prematură a Stelei, fotbaliș
tii băcăuani egalează încă înainte da 
minutul 90 : 2—2. După prima prelun
gire. tot 2—2. Abia aproape de ulti
mul minut al prelungirilor Steaua în
scrie si învinge cu 3—2. printr-un gol 
apreciat ca dubios de crainicul de la 
radio si contestat de adversari.

Deci, pentru semifinalele „Cupei 
României" s-au calificat trei echipe 
din „A" (Universitatea Craiova, Rapid, 
Steaua) și una din „B“ (Metalul 
București). Altfel spus, trei „bucu- 
reștene" și o formație din restul tării.

Tot ieri. Dinamo și-a adjudecat cu 
2—0 restanta disputată pe teren pro
priu cu Politehnica Timișoara, pre- 
luind conducerea în clasamentul pri
mei divizii (la egalitate de puncte 
— 39 — cu Steaua, dar cu golaveraj 
superior cu 4 goluri). Timișorenii lsl 
păstrează, totuși, locul in clasament 
(9).

„Cupei campionilor europeni" la fot
bal, președintele U.E.F.A., Artemio 
Franchi, a subliniat succesul celor 
trei cupe continentale, care contri
buie la dezvoltarea fotbalului in Eu
ropa, la Întărirea colaborării spor
tive. în legătură cu campionatul 
mondial de fotbal și formula sa da 
disputare, s-a arătat că U.E.F.A. se 
pronunță pentru menținerea unui 
turneu final cu 16 echipe chiar și la 
campionatul din 1982 din Spania. Re- 
ferindu-se la problemele dopingului 
in fotbal, reactualizate de recentele 
declarații ale fostului internațional 
vest-german Franz Beckenbauer, 
președintele U.E.F.A. a declarat că 
există preocuparea de a combate do
pingul, dar U.E.F.A. singură nu e in 
măsură să aducă soluții, întrucît le
gislația în materie de doping este 
foarte diversă în cele 34 de federații 
europene, unele dintre acestea igno- 
rind complet necesitatea controlului 
prevăzut de regulamentele F.I.F.A.

sefi.de
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

îmi face plăcere să adresez Excelenței Voastre. în numele poporului 
iordanian, al guvernului și al meu personal, cordiale mulțumiri pentru fe
licitările si bunele urări transmise cu ocazia Zilei independenței a Iordaniei 
și a Zilei armatei.

Primiți cele mai bune urări pentru fericirea Excelenței Voastre și de 
prosperitate continuă pentru poporul și țara dumneavoastră.

HUSSEIN I

Primiri Ia primul ministru al guvernului
Primul ministru al Guvernului Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Manea Mănescu. a primit. miercuri 
după-amiază. in vizită protocolară de 
prezentare, pe Siegfried Bock, amba
sadorul R.D. Germane la București.

în aceeași zi. tovarășul Manea 
Mănescu. primul ministru al guver
nului. a primit în vizită de rămas 
bun pe A. H. Croin. ambasadorul O- 
landei la București, cu ocazia înche
ierii misiunii in tara noastră.

(Agerpres)

încheierea vizitei delegației C.C. al P.C.U.S.
Miercuri. 1 iunie a.c.. la încheierea 

vizitei făcute in România, delegația 
C.C. al P.C.U.S.. condusă de tova
rășul M.V. Zimianin. secretar al C.C. 
al P.C.U.S.. a avut o nouă întîlnire la 
C.C. al P.C.R. cu tovarășii Cornel 
Burtică, membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.

In cadrul întîlnirii. desfășurată 
lntr-o atmosferă caldă, de cordiali

tate tovărășească, a fost semnat 
..Planul de colaborare ideologică 
între Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice pe anii 1977—1980“.

Au participat activiști ai C.C. al 
P.C.R.. precum și ambasadorul 
U.R.S.S. la București. V.I. Drozdenko.★

Miercuri la amiază, delegația C.C. 
al P.C.U.S. a Părăsit Capitala, ple
ci nd spre patrie.

(Agerpres)

Președintele Partidului Muncitoresc 
Norvegian a părăsit Capitala

Miercuri dimineața a părăsit Capi
tala Reiulf Steen, președintele Parti
dului Muncitoresc Norvegian, care, la 
invitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, a făcut o vi
zită in tara noastră. Oaspetele a fost 
Însoțit de Bjorn Tore Godal. secre
tar pentru probleme internaționala 
ale partidului.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de tovarășul 
Emil Bobu. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., membru al Biroului Executiv 
al Consiliului Național al F.U.S.

(Agerpres)

întîlnire parlamentară româno-iugoslavă
Tn zilele de 30 mai — 1 iunie a.c. 

g-a desfășurat la Drobeta-Tr. Severin 
și Kladovo întîlnirea de lucru a Co
misiei de politică externă si coope
rare economică internațională a Ma
rii Adunări Naționale si Comisiei de 
politică externă a Adunării Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia.

Delegația română a fost condusă 
de Vasile Pungan. președintele Co
misiei de politică externă si coope
rare economică internațională a Ma
rii Adunări Naționale, iar cea iu
goslavă de Mihailo Iavorski. pre
ședintele Comisiei de politică externă 
a Adunării Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Cele două delegații au efectuat 
un larg schimb de păreri privind ac
tivitatea internațională a celor două 
țări și îndeosebi în legătură cu 
apropiata reuniune de la Belgrad 
consacrată securității si coon^r'irii în 
Europa, instaurarea noii ordini eco
nomice si politice internaționale.

problemele dezarmării si sesiunea 
specială a O.N.U. dedicată dezarmă
rii. mișcarea de nealiniere.

în cursul convorbirilor s-au anali
zat stadiul actual și căile de dezvolta
re a relațiilor româno-iugoslave. mo
dul în care se realizează traducerea 
în viață a hotărîrilor și măsurilor sta
bilite cu ocazia convorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, și Iosip Broz Tito, 
președintele Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia. președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia. 
In timpul vizitei din septembrie 1976.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie și co
laborare tovărășească. •

Cele două delegații au fost primite 
de Iulian Ploștinaru. prim-secretar al 
Comitetului județean P.C.R. Me
hedinți. președintele Consiliului 
popular al județului Mehedinți.

Plecarea trimisului special âl președintelui
Republicii

Miercuri dimineața a părăsit Ca
pitala Mohammad Naim, trimisul 
special al președintelui Republicii 
Afganistan, Mohammad Daoud, care, 
la invitația Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, a făcut 
o vizită oficială în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliului

Afganistan
de Stat. Bujor Almășan, ministru 
secretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior și Cooperării Eco
nomice Internaționale, Cornel Pacos
te, adjunct al ministrului afacerilor 
externe, de alte persoane oficiale.

A fost prezent dr. AH Ahmad Po- 
pal, ambasadorul Republicii Afganis
tan la București.

(Agerpres)

Cronica zilei
La București a fost semnat 

miercuri, un memorandum privind 
dezvoltarea relațiilor comerciale și de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică româno-spaniolă și pe terțe 
piețe.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior si cooperării economice in
ternaționale. iar din partea spanio
lă de Eduardo Pena, subsecretar de 
stat la Ministerul Comerțului al Spa
niei.

A participat Ion Pățan. viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul co
merțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale.

A fost prezent Jose Carlos Gon- 
zales-Campo Dal-Re. ambasadorul 
Spaniei la București.

în cursul aceleiași zile, delegația 
economică spaniolă, care a făcut o 
vizită în tara noastră, a părăsit Ca
pitala.

*
Miercuri au început, la București, 

lucrările Conferinței internaționale a 
sindicatelor din industria alimentară, 
organizată de Uniunea Internațională 
a Sindicatelor din Industria Alimen
tară.

La conferință participă reprezen
tanți ai organizațiilor sindicale din 27 
de țări, si șase organizații interna
ționale si regionale. Timp de două 
zile se vor dezbate probleme privind 
contractele colective de muncă în in
dustria alimentară.

Lucrările conferinței au fost des
chise de Julien Livi, președintele 
Uniunii Internaționale a Sindicatelor 
din Industria Alimentară.

Din partea Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România, participan- 
tii la conferință au fost salutați de 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R.★

Cu prilejul plecării definitive din 
tara noastră, ambasadorul Olandei 
la București. A. H. Croin, a oferit 
miercuri, o recepție.

Au participat Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. reprezentanți ai conducerii 
unor ministere si instituții centrale, 
oameni de artă și cultură.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în tara noastră, 
alti membri ai corpului diplomatic.

*
Miercuri a părăsit Capitala dele

gația kuweitiană condusă de ing. 
Mahmud Khalil Al-Adassani. ad
junct al ministrului petrolului, pre
ședintele părții kuweitiene in Comi
sia mixtă pentru Complexul petro
chimic Marea Neagră.

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de Ion M. Nicolae, adjunct al 
ministrului industriei chimice. Con
stantin Căruntu. ambasadorul Româ
niei în Kuweit, de alte persoane o- 
ficiale. ★

Acad. Șerban Țițeica. vicepreședinte 
al Academiei Republicii Socialiste 
România. Ion Ceterchi, vicepreședinte 
al Academiei de științe sociale și po
litice. și acad. Dușan Kanazir. vice
președinte al Academiei'Sirbe de ști
ințe și arte, au semnat, miercuri, la 
București. Planul de colaborare știin
țifică pe anii 1977—1978 între aceste 
instittrtii'.

(Agerpres)

COMUNICAT 
privind vizita în Republica Socialistă România 
a ministrului afacerilor externe al Republicii 

Populare Mongole

ZIUA NAȚIONALĂ 4 REPUBLICII 

ITALIENE

A Vlil-a sesiune a Comisiei mixte guvernamentale 
româno-franceze

Miercuri au Început la București 
lucrările celei de-a VIII-a sesiuni a 
Comisiei mixte guvernamentale ro
mâno-franceze de cooperare econo
mică, științifică și tehnică. La des
chiderea lucrărilor, Gheorghe Rădu- 
lescu, viceprim-ministru al guvernu
lui, președintele părții române in 
comisie, si Andră Rossi. ministrul 
comerțului exterior al Franței, pre
ședintele părții franceze in comisie, 
au exprimat satisfacția pentru cursul 
ascendent al relațiilor româno-fran
ceze pe multiple planuri, dorința 
comună a părților de a acționa în 
continuare pentru amplificarea aces
tora, prin traducerea în viată a înțe
legerilor și acordurilor convenite 
Intre cele două țări.

Comisia analizează stadiul îndepli
nirii Protocolului cu privire la ac
țiunile și măsurile convenite pentru 
dezvoltarea relațiilor economice de 
cooperare industrială, tehnico-știin- 
țifică și pe terțe piețe, precum și

pentru extinderea schimburilor co
merciale dintre România și Franța, 
semnat la Paris în decembrie 1976, 
a prevederilor precedentei sesiuni, 
examinează posibilitățile existente 
pentru extinderea relațiilor dintre 
cele două țări.

La lucrări participă Raoul Delaye, 
ambasadorul Franței la București.★

în cursul aceleiași zile. Ion Pățan, 
viceprim-ministru al guvernului, mi
nistrul comerțului exterior si coope
rării economice internaționale, a pri
mit pe Andră Rossi, ministrul comer
țului exterior al Franței. De aseme
nea. oaspetele a avut o întîlnife cu 
Mihail Florescu. ministrul industriei 
chimice. ★

Cu ocazia sesiunii Comisiei mixte, 
ambasadorul Franței la București, 
Raoul Delaye,. a oferit un dineu.

(Agerpres)

Deschiderea 
unor expoziții

în sala de marmură a Casei Scîn- 
teii a avut loc. miercuri la amiază, 
deschiderea expozițiilor republicane 
de artă populară, artă plastică si artă 
fotografică de amatori, organizate în 
cadrul Festivalului national ..Cîntarea 
României". Ele reprezintă o cu
prinzătoare sinteză a creației ce
lor 2 358 de cercuri și cenacluri — 
care însumează 29 588 artiști popu
lari si artiști amatori — și a celor 
aproape 8 500 creatori individuali în
scriși la concursul de creație din ca
drul Festivalului „Cîntarea Româ
niei". ★

Foaierul Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" găzduiește. în cadrul Fes
tivalului național „Cîntarea Româ
niei". expoziția republicană de pictu
ră și sculptură alcătuită din lucrările 
selecționate în etapele anterioare in 
care au fost antrenați artiștii plastici 
profesioniști din tara noastră. în a- 
celași timp, alte expoziții de amploa
re ale artiștilor profesioniști au fost 
organizate în două mari orașe : cea 
de grafică la Cluj-Napoca si cea de 
artă decorativă la Oradea.

La Invitația ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, George Macovescu, mi
nistrul afacerilor externe al Republi
cii Populare Mongole, Mangalia 
Dughersuren, a întreprins o vizită 
oficială de prietenie in Republica So
cialistă România în zilele de 28—31 
mai 1977.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Mongole, Mangalin 
Dughersuren, a • fost primit de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Republicii Socia
liste România.

Miniștrii afacerilor externe au a- 
vut, într-o atmosferă de prietenie 
sinceră, de înțelegere și stimă reci
procă, convorbiri, în cursul cărora 
s-au informat despre realizările și 
succesele țărilor lor în înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea al 
P.C.R. și ale Congresului al XVII- 
lea al P.P.R.M. și au făcut un schimb 
de păreri în legătură cu dezvoltarea 
în continuare a relațiilor de priete
nie și colaborare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Mongolă, precum și cu pri
vire la unele probleme internaționale 
actuale de interes comun.

Cei doi miniștri au subliniat ma
rea importanță a întîlnirilor și con
vorbirilor la nivel înalt, îndeosebi a 
vizitelor delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in Republica Populară 
Mongolă, și a delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Mongole, condusă de tovarășul 
Jumjaaghiin Tedenbal. în Republica 
Socialistă România, pentru dezvolta
rea relațiilor de prietenie și colabo
rare reciproc avantajoasă dintre cele 
două țări.

Miniștrii au reafirmat dorința re
ciprocă a guvernelor lor de a dez
volta continuu relațiile de prietenie 
și colaborare dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Mongolă, pe baza ideilor mar- 
xism-leninismului și principiilor de
plinei egalități in drepturi, suvera
nității naționale, neamestecului in 
treburile interne, respectului reci
proc, întrajutorării prietenești.

Cei doi miniștri au constatat cu 
mare satisfacție că relațiile comer
ciale și colaborarea economică din
tre cele două tari continuă să se dez
volte cu succes. în interesul popoare
lor român si mongol. Ministrul afa
cerilor externe al Republicii Popu
lare Mongole a relevat cu satisfacție 
ajutorul tehnico-financiar acordat de 
Republica Socialistă România în con
struirea unor obiective industriale si 
culturale în Republica Populară 
Mongolă.

In timpul schimbului de păreri pe 
probleme internaționale, cei doi mi
niștri au remarcat în mod deosebit 
că, datorită realizărilor țărilor socia
liste în dezvoltarea economică și so
cială, inițiativelor și eforturilor lor 
constructive, contribuției țărilor în 
curs de dezvoltare și statelor neali
niate, a forțelor antiimperialiște, 
iubitoare de pace și democratice din 
întreaga lume, se întărește tot mai 
mult cauza păcii, securității, inde
pendenței naționale, democrației și 
socialismului.

Ambele părți au reafirmat hotă- 
rîrea Republicii Socialiste România

și Republicii Populare Mongole de a 
întări și în viitor unitatea țărilor so
cialiste și forțelor antiimperialiște, 
anticolonialiste și democratice, ca 
cerință imperioasă a dezvoltării so
ciale mondiale progresiste.

Participanții la convorbiri au subli
niat că înfăptuirea tuturor princi
piilor și prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare in Europa are o importanță 
deosebită pentru întărirea păcii pe 
continentul european și în întreaga 
lume, pentru consolidarea securității 
internaționale, pentru colaborare re
ciproc avantajoasă intre state.

Cei doi miniștri âu exprimat spe
ranța că apropiata reuniune de la 
Belgrad va aduce o importantă con
tribuție constructivă la transpunerea 
in viață a principiilor și prevederilor 
Actului final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare de la Hel
sinki, la adîncirea procesului de des
tindere.

Părțile și-au exprimat solidaritatea 
cu popoarele din Asia, Africa și A- 
merica Latină, care luptă împotriva 
imperialismului, colonialismului, neo- 
colonialismului, pentru eliberare 
națională. întărirea independenței po
litice și economice, instaurarea unei 
noi ordini economice internaționale. 
Ele au reafirmat solidaritatea și 
sprijinul popoarelor român și mongol 
față de popoarele din Zimbabwe și 
Namibia, care luptă pentru indepen
dență națională, împotriva colonia
lismului, rasismului și apartheidului.

Miniștrii Republicii Socialiste 
România și Republicii Populare 
Mongole au subliniat necesitatea a- 
dincirii destinderii, întăririi păcii, 
securității și dezvoltării colaborării 
fructuoase în Asia și in alte conti
nente ale lumii.

Părțile au subliniat că o sarcină 
de importanță primordială a tuturor 
forțelor iubitoare de pace este lupta 
pentru încetarea cursei înarmărilor, 
înfăptuirea unor pași reali în dome
niul dezarmării, îndeosebi al dezar
mării nucleare. Acest scop a fost și 
rămîne una din principalele direcții 
ale activității de politică externă a 
ambelor state.

Miniștrii au reafirmat că guvernele 
lor se pronunță pentru rezolvarea 
pașnică a conflictelor internaționale 
și a problemelor litigioase, pe calea 
tratativelor, cu participarea activă a 
tuturor părților interesate, în folosul 
păcii, independenței și progresului 
social al tuturor popoarelor.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Mongolă se pro
nunță pentru creșterea rolului și 
eficacității activității O.N.U. in întă
rirea păcii și securității internațio
nale, în soluționarea problemelor 
majore care stau în fața omenirii.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
satisfacția față de rezultatele convor
birilor, care au reliefat dorința am
belor părți de a extinde și adinei 
relațiile româno-mongole, spre bi
nele. popoarelor.,rțgnân și mongol, în 
jnteresul întăririi unității țărilor so
cialiste, cauzei "păcii,. securității șl 
colaborării in întreaga lume.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Mongole, Mangalin 
Dughersuren, a transmis invitația ca 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, George 
Macovescu, să efectueze o vizită ofi
cială de prietenie in Mongolia. Invi
tația a fost acceptată cu plăcere.

MUREȘ : Se dezvoltă rețeaua serviciilor 
pentru populație

în județul Mureș — după cum 
ne informează inginerul loan 
Patraulea, vicepreședinte al 
U.J.C.M., — rețeaua cooperației 
meșteșugărești se extinde con
tinuu cu noi unități prestatoare 
de servicii către populație. In 
acest an. alte 47 unități se vor 
adăuga la cele 440 existente. 
Totodată, ca urmare a testării 
cerințelor cetățenilor, vor fi în
ființate un număr de 57 activi
tăți noi. Distribuirea unităților 
prestatoare de servicii devine 
tot mai funcțională. întrucît se 
are în vedere numărul de locui
tori și specificul diferitelor car
tiere din localitățile urbane. Un 
număr de unități sînt amplasate 
și în comunele subordonate lo
calităților urbane, respectiv în

zone relativ neglijate pînă nu 
de mult. Atît în unitățile exis
tente. cit și în cele noi se urmă
rește triplarea volumului de 
prestări pentru repararea și în
treținerea bunurilor de folosință 
îndelungată. In acest scop, 
conducerea U.J.C.M. Mureș se 
preocupă de asigurarea cadrelor 
calificate. asigurînd totodată 
specializarea și perfecționarea 
întregului personal. La cursuri
le de ridicarea calificării profe
sionale. ca și în alte acțiuni 
organizate direct în unități, se 
insistă asupra îmbunătățirii ca
lității muncii, întăririi răspun
derii angajaților, astfel incit 
prestările de servicii pentru 
populație să se poată asigura în 
condiții tot mai bune. (Cornel 
Pogăceanu).

tv

Vizita secretarului de stat pentru afacerile externe 
al Republicii San Marine

Miercuri a sosit în Capitală Gian
carlo Ghironzi. secretar de stat pen
tru afacerile externe al Republicii 
San Marino, care, la invitația minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România. George Ma
covescu.. face o vizită oficială în tara 
noastră. La aeroportul Otopeni. 
oaspetele a fost întîmpinat de George 
Macovescu. de alte persoane oficiale.

în cursul aceleiași zile, la M.A.E. 
au Început convorbirile între cei doi 
miniștri. în cadrul cărora s-a făcut 
un schimb de opinii cu privire la 
unele probleme internaționale si în

deosebi la aspecte ale cooperării si 
securității pe continentul european, 
fiind exprimată hotărirea comună de 
a acționa pentru ca apropiata re
uniune de la Belgrad să dea un pu
ternic impuls aplicării Actului final 
al Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa de la Helsinki.

La convorbiri au participat, din 
partea română, Constantin Oancea, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, iar din partea sanmarineză, 
Giuseppe Della Baida, deputat.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 1 IUNIE 1977 î
Fond general de ciștiguri : 843 368 

lei, din care : 69 611 lei REPORT.
Extragerea I: 22 35 25 37 39 41
Extragerea a Il-a: 31 10 24 45 14

PROGRAMUL I
16,00 Telex
16,05 Campionatele europene de box
18,15 Lecții TV. pentru lucrătorii din 

agricultură
18,40 Imagini din Italia
19,00 Consultații juridice
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnai
19,50 La ordinea zilei

20,00 Ora tineretului
21.00 Seară de teatru : „Vlad Tepeș- de 

Dan Tărchilă. Premieră TV.
22.30 Telejurnal

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfonice a 

Radlotelevlziunil. Dirijor: Lawrence 
Foster (S.U.A.). Solist : Ștefan 
Ruha

21.00 Telex
21.05 Un fapt văzut de aproape
21.23 Publicitate
21.30 Emisiune de știință : 40 de minute 

despre... somn șl vis

vremea
Ieri tn țară : Vremea a fost în general 

Instabilă, cu cerul variabil în Dobrogea, 
Bărăgan și Oltenia și mai mult noros 
In rest. Au căzut ploi temporare, mai 
ales cu caracter de aversă Însoțite de 
descărcări electrice în cea mal mare 
parte a Transilvaniei. Moldpva, jumă
tatea de nord a Munteniei, nordul Do- 
brogel, vestul Olteniei și izolate în Ba
nat. vîntul a suflat slab pînă la potrivit 
cu intensificări de 36—45 km pe oră in 
sudul Banatului, vestul Olteniei, nor
dul Dobrogel și în zona de munte. Tem
peratura aerului la ora 14 era cuprinsă 
între 6 grade la Rădăuți Și Suceava și 
25 de grade la Hîrșova, Fetești și Med
gidia. în București : Vremea a devenit 
instabilă tn cursul după-arniezii. cînd a 
plouat cu grindină. Vintul a suflat slab 
pină la potrivit, temperatura maximă a 
fost de 24 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 3, * 
șl 5 mal. In țară : Vremea va continua 
■* se răcească îndeosebi In prima parte

a Intervalului. Cerul va fl variabil cu 
lnnorărl mai accentuate în jumătatea 
de sud a țării și zona de munte, unde 
vor cădea ploi care vor avea și carac
ter de aversă însoțite de descărcări 
electrice. Izolat, cantitățile de apă vor 
depăși 15 litri pe mp In 24 de ore. In 
celelalte regiuni aversele vor fi izola
te. La munte, la peste 1 500 de metri, 
precipitațiile vor fi și sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vînt slab pînă la 
moderat. Intensificări locale (40—50 km 
pe oră) se vor produce în sudul țării 
șj zona de munte. Temperaturile mini
me vor fl cuprinse intre 2 șl 12 grade. 
Izolat mal coborîte in nordul țării și 
estul Transilvaniei, unde condițiile at
mosferice vor fl favorabile producerii 
brumei. Temperaturile maxime vor 
oscila intre 10 și 20 de grade, izolat mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului. în 
București : Vreme răcoroasă și instabi
lă. Cerul va fl variabil, mal mult noros. 
Temporar va ploua. Vînt moderat. Tem
peratura tn scădere, mal ales la Începu
tul intervalului.

Avertizare : în nopțile de 2 spre 3 șl 
3 spre 4 ale lunii iunie, local in nor
dul țări! și depresiunile din estul Tran
silvaniei. condițiile atmosferice vor fl 
favorabile producerii brumei.

• HUNEDOARA. Casa de cul
tură din orașul Brad a găzduit 
spectacolul-concurs al lnterpre- 
ților de muzică populară „Voci 
tinere", dotat cu trofeul „Cos- 
tești ’77“', la care au participat 
reprezentanți a 19 județe din 
tară. „întîlnirea tineretului cu 
istoria", amplă manifestare cul- 
tural-educativâ, s-a desfășurat 
la Costești, in preajma cetăților 
dacice din Munții Orâștiei. La 
casa de cultură din Orăștie a 
avut loc concursul interjudețean 
al creatorilor de poezie patrio
tică și revoluționară, la care, 
alături de creatorii hunedoreni, 
s-au prezentat reprezentanții a 
14 județe. (Sabin Ionescu) 
• IALOMIȚA. La Slobozia a 
apărut, sub îngrijirea inspecto
ratului școlar județean, culege
rea „Folclor muzical din județul 
Ialomița", care se adaugă alteia, . 
mai vechi, datorate tot cadrelor 
didactice: „Cintece de pe Ialo
mița", publicată in 1971. Rodul 
unor investigații în toate zonele 
Bărăganului, pentru culegerea 
celor mai reprezentative piese 
folclorice, volumul, realizat de 
25 de profesori de muzică din 
județ, cu concursul unor specia
liști de la Conservatorul de mu
zică „Ciprian Porumbescu". este 
structurat pe genuri — colinde, 
balade, doine, cintece propriu- 
zise, melodii instrumentale, cre

ații din folclorul copiilor — și 
cuprinde circa 300 de melodii. 
(Lucian Ciubotaru) • ALBA. La 
Alba Iulia s-a desfășurat faza 
finală a concursului „Cine ci
tește cunoaște", cu tema „Lupta 
poporului român pentru inde
pendență națională si dreptate 
socială oglindită in literatură",

^CARNET CULTURAL

organizat de biblioteca jude
țeană Alba. In ultima etapă a 
întrecerii s-au prezentat echipa
jele cîștigătoare ale fazelor zo
nale dintre orașe și sate. O ex
poziție de pictură a fost des
chisă în comuna Teiuș de cer
cul de pictură al școlii generale 
din localitate. In orașul Cîmpeni 
a avut loc un simpozion cu tema 
„Hărnicie, cinste, demnitate — 
înalte valori ale conștiinței so
cialiste". la care a participat un 
mare număr de tineri din între
prinderi și școli. (Ștefan Dinică) 
• BACĂU. „Astrofizica și ima
ginea contemporană a universu
lui" s-a intitulat simpozionul 
organizat de comisia județeană 
de răspîndire a cunoștințelor 
științifice, care a avut loc la 
casa de cultură „Vasile Alec-

sandri". Cu acest prilej au fost 
deschise și două expoziții pe 
teme de astronomie, sub egida 
muzeului de științele naturii din 
Bacău. Pe 'afișul Teatrului dra
matic din Bacău a fost înscrisă 
o nouă premieră : comedia lui 
E. Scribe „Paharul cu apă", pusă 
in scenă de Zoe Anghel-Stanca, 
in scenografia lui Vladimir și 
Diana Popov. Este cea de-a șa
sea premieră pe care colectivul 
teatrului băcăuan o prezintă in 
actuala stagiune. (Gh. Baltă) 
• ARAD. în județul Arad a fost 
declanșată faza județeană a 
Concursului gazetelor de perete 
si satirice. în sala „Forum" din 
Arad se organizează o expozi
ție reprezentativă cuprinzind ga
zetele selectate de juriul ju
dețean. în sala de expoziții a 
clubului „Tricoul roșu" din 
Arad s-a inaugurat o expo
ziție de reliefuri in ceară, pur- 
tind semnătura lui Simion Cos- 
ma. Librăria „loan Slavici" din 
Arad a găzduit lansarea a două 
noi cărți semnate de autori ară
deni : volumul de poezii „Lu
mina inimii” de Lucian Emandi, 
apărut in editura „Facla" din 
Timișoara, și lucrarea „Cetatea 
Șiria — contribuții monografice" 
de Otto Greffner, cercetător 
științific la muzeul județean 
Arad. (C. Simion)

Excelenței Sale Domnului GIOVANNI LEONE
Președintele Republicii Italiene

La Ziua națională a Republicii Italiene, vă transmit. în numele_ meu șl 
al poporului român, calde felicitări, împreună cu cele mai bune urări pen
tru prosperitatea și bunăstarea poporului italian prieten.

îmi exprim convingerea că relațiile de tradițională prietenie și colabo
rare româno-italiene vor continua să se dezvolte in toate domeniile, spre 
binele celor două popoare, al cauzei păcii. înțelegerii și cooperării în Europa 
și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Italiene

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Italiene, vă adresez, în numele 
meu și al guvernului român, cele mai sincere felicitări. Dorim ca relațiile 
de prietenie dintre cele două țări și popoare să cunoască noi dezvoltări, în 
toate domeniile.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

„Uneori și o țară poate fi ca o po
veste fără de sfirșit. O asemenea 
poveste pe care aș dori s-o ascult 
întotdeauna este Italia". Au trecut 
multi ani de la aceste mărturisiri 
ale marelui scriitor danez H. C. 
Andersen, fermecat de frumusețea 
Romei. Și astăzi insă cel care co
lindă drumurile italiene duce la 
plecare puternice impresii despre 
imaginile in piatră ale trecutului, 
ca și despre oamenii Italiei, despre 
poporul ei harnic și priceput, din 
mâinile căruia s-au născut atitea
comori ale artei, dar și chipul mo
dern al țării.

Sint sentimente pe care le în
cerci nu numai in „Celdtea eter
nă", ci de-a lungul a mii ;i mii 
de kilometri străbătuți in peninsu
lă, în nenumăratele locuri in care 
vestigiile antichității și monumen
tele Renașterii iși dau mina peste 
veacuri cu prezentul, in acest 
imens muzeu in aer liber care este 
Italia. In „orașul gondolelor", in 
vecinătatea vestitului palat al do
gilor sau a incintătoarei bazilici 
„San Marco", privirile se opresc 
asupra impunătorului complex pe
trochimic situat la marginea lagu
nei. Tot la fel. la Milano, magnifi
cul Dom sau 
învecinează 
derne ale 
na", unde 
luna aprilie, 
expozanți de 
din zeci și 
lumii. In sfirșit, în 
Sicilie. alături de tezaurele 
chității de la Agrigento, de 
piele de marmură ale romanilor și 
străvechilor greci, se pot intilni și 
brazii de argint ai rafinăriilor de 
la Gela, sau alte instalații indus
triale moderne.

castelul Sforzesco se 
cu
„Fierei 

in fiecare
iși dau 

produse i 
zeci de

construcțiile mo-
CampiOna- 
i an, in 

întîlnire 
industriale 

țări ale 
îndepărtata 

anti- 
tem-

Asemenea itinerare sint pentru că
lătorul român prilej de revelatoare 
constatări cu privire la trăinicia le
găturilor stabilite intre România 
și Italia. La Milano, la societatea 
mixtă „Vitama". dng. Libero,. Vi
talii ne-a vorbit cu însuflețire des
pre interesul cresclnd care se ma

nifestă pe viata italiană pentru 
produsele industriei constructoare 
de mașini din România, tot așa 
cum în „capitala automobilului", 
la Torino, conducătorii „Fiat“-ului. 
ca și ingineri sau simpli tehnicieni 
au avut cuvinte de apreciere față de 
strinsa colaborare stabilită cu Uzi
na de tractoare din Brașov. Ase
menea ginduri. ale unor oameni 
de cele mai diverse preocupări, 
dau relief pregnant relațiilor fruc
tuoase stabilite intre tara noastră 
și Italia. în care dialogul perma
nent. in spiritul respectului reci
proc. ocupă un loc important.

După cum se știe, un rol deter
minant in acest dialog l-a 
avut vizita pe care președin
tele României, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a efectuat-o In Ita
lia în primăvara anului 1973. 
Convorbirile la nivel înalt. Decla
rația solemnă comună și celelalte 
documente semnate, intilnirile cu 
conducătorii partidelor politice și 
âlte personalități marcante ale 
vieții publice. cu oamenii muncii 
au contribuit la întărirea prieteniei 
dintre cele două popoare, au des
chis noi perspective conlucrării pe 
diverse planuri dintre cele două 
țări. Consemnind cursul ascendent 
al raporturilor bilaterale, recenta 
vizită a primului ministru italian 
Giulio Andreotti la București, 
convorbirile pe care președintele 
României le-a avut cu oaspetele 
italian, documentele adoptate au 
dat un nou impuls dezvoltării in 
continuare a relațiilor româno- 
italiene. Rezultatele fructuoase ale 
acestei ultime vizite atestă că atit 
la București. cit și la Roma este 
tot mai vie convingerea că ridi
carea la un nivel tot mai înalt a 
legăturilor de prietenie și coope
rare dintre România și Italia este 
in deplină concordantă cu intere
sele și dorința comună a celor două 
popoare, cu cauza păcii si colabo
rării in Europa și in lume.

Radu BOGDAN

Cu ocazia Zilei naționale a Repu
blicii Italiene, ministrul afacerilor 
externe. George Macovescu. a adre
sat ministrului afacerilor externe 
italian. Arnaldo Forlani, o telegramă 
de felicitare. ★

Cu prilejul Zilei naționale a Ita
liei. Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organizat, 
miercuri, in Capitală, o manifestare 
culturală.

Prof. dr. docent Alexandru Bălăci,

membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România, a pre
zentat impresii de călătorie din Ita
lia.

La manifestare au participat loan 
Botar. secretar al I.R.R.C.S.. repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe, oameni de știință, artă și 
cultură, un numeros public.

Au participat Ernesto Mario Bo- 
lasco. ambasadorul Italiei la Bucu
rești. membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Un act de profund umanism
(Urmare din pag. I)

ții noastre sprijinirii tineretului în 
cunoașterea legilor țării, a norme
lor de comportament social.

Tinerii care beneficiază acum da 
amnistiere se vor îndrepta, așa cum 
stabilește decretul, spre locuri de 
muncă din industrie, din construcții, 
spre școli sau cursuri de pregătire 
profesională. Fără îndoială că în co
lectivele unde vor merge ei vor fi 
primiți cu aceeași adîncă încredere 
pe care le-o arată partidul. întreaga 
noastră societate. încrederea în acești 
tineri trebuie să se manifeste nu 
prin acte de complezentă, ci prin în
cadrarea lor efectivă în muncă, prin 
sprijinirea lor în însușirea unor cu
noștințe profesionale temeinice, prin 
exigentă comunistă, adică prin căldu
ră omenească, fără nici -un rabat la 
eventualele abateri de la îndatoririle 
profesionale, de la disciplina muncii, 
de la conduita civică.

Colectivul de muncă își exercită 
uriașa sa forță educativă tocmai 
prin crearea acestei ambiante de or
dine si răspundere, de întrajutorare 
tovărășească. în care nu e loc decît 
pentru ginduri curate, pentru aspira
ții sănătoase.

Primele chemate să îndeplinească 
această misiune de răspundere și o- 
noare sînt organizațiile U.T.C. Atra
gerea acestor tineri atit in procesul 
de producție, cit și in activitatea ob
ștească. culturală, sportivă, trebuie să 
fie realizată permanent, prin munca 
de la om la om. convingătoare, apro
piată și exigentă, pe baza unor răs
punderi precise din partea comitete
lor U.T.C.. cu sprijinul comitetelor 
de sindicat, al consiliilor oamenilor 
muncii, sub conducerea organizațiilor 
de partid.

Vasta experiență politico-educativă 
a organizațiilor de partid, principia
litatea comunistă și tactul pedagogic 
al cadrelor de partid din unități, al 
comuniștilor trebuie să aibă și vor 
avea, fără îndoială, un rol esențial 
in reintegrarea acestor tineri pe fă
gașul vieții normale, in formarea

lor ca oameni înaintați, în situa
rea multora dintre ei în rîndurile 
fruntașilor in muncă, al oamenilor 
demni de toată încrederea și prețui
rea colectivelor de muncă. Experien
ța organizațiilor de partid a demon
strat și pină acum că stabilirea unor 
răspunderi precise pentru anumiți 
comuniști in îndrumarea tinerilor re
prezintă o cinste pentru aceștia și, 
în același timp, o metodă eficace de 
educație.

Rolul educativ pe care și—1 asumă 
colectivele de muncă nu absolvă de 
răspundere acele familii care, din- 
tr-un motiv sau altul, nu și-au făcut 
în mod corespunzător datoria față de 
propriii copii. Procesul de reeducare 
si reintegrare în viața normală a 
acestor tineri trebuie să Însemne un 
examen și pentru familiile lor, un 
examen al îndatoririi lor civice, al 
obligațiilor lor morale față de noua 
generație, față de societate, față de 
ei înșiși. Strinsa conlucrare a fami
liilor cu colectivele de muncă, ur
mărirea cu tact, dar cu exigență, a 
evoluției acestor tineri vor contribui, 
fără îndoială, la grăbirea procesului 
de reintegrare a lor in cursul 
normal al vieții.

Măsurile cuprinse în hotărirea Co
mitetului Politic Executiv, in decre
tul care se dă astăzi publicității ex
primă cu putere umanismul societă
ții noastre socialiste, al vieții noastre 
sociale, grija profundă a partidului 
și statului nostru pentru om, pentru 
formarea, armonioasă a personalității 
umane, în primul rind a tinerilor.

Asa cum subliniază hotărirea Co
mitetului Politic Executiv, este de 
datoria organizațiilor de partid, a 
organizațiilor de tineret, a tuturor 
colectivelor de muncă să-și consacre 
întreaga pricepere, întreaga pasiune 
— izvorâtă din dragoste pentru om — 
dezvoltării răspunderii civice, a u- 
nor înalte virtuți morale în conștiin
ța tuturor tinerilor, a întregii gene
rații căreia îi revine înalta menire 
de a prelua ștafeta desăvârșirii edi
ficiului societății socialiste multila
teral dezvoltate în patria noastră.

O NOUĂ TRAGERE „LOTO-2"
Aidoma ca la cele precedente, la 

tragerea „LOTO-2" din 5 iunie, din 
75 numere diferite (de la 1 la 75) 
se efectuează — in continuare — 
3 extrageri de cite 4 numere fie
care, in total 12 numere ciștigă- 
toare. tn cadrul a 6 categorii se 
pot obține ciștiguri în bani — de 
valoare fixă și variabilă — si auto
turisme „Dacia 1300" (în cazul in 
care valoarea calculată la una sau 
la mai multe categorii de ciștiguri

este egală sau superioară contra
valorii autoturismului respectiv). 
Participarea se face numai pe bile
te seria „R“ de 10 lei varianta sim
plă. Biletul poate fi insă completat 
și cu 2 variante simple, achitate 
fiecare în proporție de 50 la sută, 
sau cu 4 variante simple, achitate 
fiecare în proporție de 25 la sută. 
Toate biletele au drept de partici
pare la cele 3 extrageri, indiferent 
de cota jucată.
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CONFERINȚA O.N.U. ASUPRA DREPTULUI MĂRII

Este necesară elaborarea unor 
norme juridice conforme 

cu interesele tuturor statelor 
Intervenția șefului delegației române

NAȚIUNILE UNITE 1 (Agerpres). — La Conferința O.N.U. asupra 
dreptului mării au inceput discuțiile cu privire la sistemul de explo- 

, rare si exploatare a resurselor minerale ale zonei internaționale a te
ritoriilor submarine.

ț Luînd cuvîntul in cadrul acestor 
dezbateri, Vasile Glisa, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, șeful 
delegației române la conferință, a 
arătat că tara noastră consideră ne
cesară elaborarea unor norme ju
ridice care să reflecte în mod adecvat 
Interesele si cerințele tuturor statelor 
participante la noua convenție. în 
primul rînd ale țărilor în curs de dez
voltare. România se pronunță — a 
arătat vorbitorul — pentru un ase
menea sistem de explorare si exploa
tare care să garanteze menținerea ca
racterului unic si indivizibil al patri
moniului comun al umanității, prin 
reglementări de natură să ocrotească 
această avuție comună a națiunilor, 
pentru care ne-am pronunțat cu toții 
cu prilejul adoptării Declarației de 
principii de către Adunarea Generală 
a Națiunilor Unite în 1970. Țara 
noastră consideră că textele noii con
venții vor trebui să statornicească — 
cu claritate si precizie — modalită
țile In care noua autoritate organi
zează. conduce si orientează procesul 
general de valorificare a resurselor 
minerale ale acestui patrimoniu co
mun. precum si termenele de reali

LUPTE PUTERNICE INTRE
ȘI AGRESORII

MAPUTO 1 (Agerpres). — Intre 
trupele mozambicane și forțele regi
mului rasist rhodesian care ocupă 
orașul Mapai. situat la 80 km de 
frontiera Mozambiculul cu Rhodesia, 
au avut Ioc puternice lupte, a anun
țat miercuri seara, potrivit agenției 
France Presșe. un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Apărării la 
Maputo.

Purtătorul de cuvînt a Indicat că 
împotriva Forțelor Populare de Eli
berare a Mozambiculul (F.P.L.M.) au 
fost folosite bombardiere.

Purtătorul de cuvînt a precizat că

Condamnare fermă a acțiunilor 
guvernului rasist de la Salisbury

Acțiunile agresive ale autorităților rasiste de Ia Salisbury împo
triva Mozambiculul au stimit un val de proteste și indignare in În
treaga lume.

într-un comunicat al Frontului 
Patriotic Zimbabwe. publicat la 
Maputo, se arată că prin asemenea 
acte condamnabile regimul Smith în
cearcă să creeze impresia că este 
stăpin pe situația din tară. în mo
mentul în care misiunea de nego
ciere anglo-americană întilneste pa- 
trioțil Zimbabwe. (Negociatorii din 
partea Angliei si S.U.A. John Grahan 
Si Stephen Low au avut o întilnire 
duminică, la Maputo, cu Robert Mu
gabe, lider al Frontului Patriotic).

Respingind justificările rasiștilor de 
la Salisbury. Robert Mugabe a de
clarat că afirmațiile guvernului rho
desian sînt în totală contradicție cu 
realitatea. întrucit unitățile de ghe
rilă ale mișcării Zimbabwe acționea
ză în interiorul Rhodesiei.

La rîndul său. secretarul general 
al O.N.U.. Kurt Waldheim, a con
damnat energic recenta violare a te
ritoriului Mozambicului de către for
țele armate rhodesiene și a cerut 
„retragerea imediată și fără condi
ții" a acestor forțe. „Comunitatea in
ternațională nu poate accepta o a- 
semenca violare flagrantă a princi
piilor Cartei Națiunilor Unite, a sub
liniat Kurt Waldheim. Grava provo
care a forțelor armate ale regimu

însemne contemporane 
în ținutul Turingiei

Este atit de încîntător și captivant 
acest ținut al Turingiei incît, pătrun- 
zind in el, simți că te reîntîlnești cu 
copilăria, cu tot ce a creat frumos 
natura. De o parte și de alta a auto
străzii ce leagă Berlinul de orașul 
Erfurt — inima Turingiei — pădurile 
și poienile, castelele și căsuțele poli
crome, florile și piraiele, cu apa lim
pede ca lacrima, creează o lume fer
mecătoare. Și oricît ar fi de fasci
nantă priveliștea, nu poți să nu con- 
stați că ceea ce dă cu adevărat via
tă și forță Turingiei este munca. 
Munca oamenilor din fabrici și de 
pe șantiere, din laboratoare și de pe 
ogoare, închinată progresului econo
mic al patriei lor.

Părăsim autostrada și ne îndrep
tăm spre localitatea Dobitschen. 
„Este o localitate rurală obișnuită 
din aceste ținuturi — ne spune to
varășa Hanelore Vogel, care înso
țește grupul de ziariști români. Veți 
vizita acolo o cooperativă agricolă 
obișnuită".

...Iată-ne la Dobitschen. Președin
tele cooperativei, tovarășul Heintz 
Starke, ne invită să vizităm locali
tatea. Trecem pe lingă școală, gră
diniță. casa de cultură, cabinetul de 
pregătire politică, noul restaurant
bar, complexul sportiv cu piscină ; 
pentru sezonul rece se construiește 
o sală de sport ; tot în construcție 
se află un nou dispensar. „Iar clădi
rile pe care le vedeți — ne spune 
președintele. în fața unor adevărate 
vile cu unul și două etaje — sint 
casele cooperatorilor noștri". Sînt 
doar câteva repere care arată, de 
fapt, ce înseamnă pentru locuitorii 
de aici o „localitate rurală obișnui
tă". Am întrebat cum s-au dezvoltat 
aceste edificii ale civilizației rurale 
la nivel urban. Răspunsul președin
telui cooperativei a fost simplu : „în 
cooperativa noastră agricolă, specia
lizată în producția de legume si ce
reale, lucrează 360 de cooperatori, 
în medie, fiecărui lucrător îi revine 
o suprafață de circa 15 ha". „Nu 
este mult ?“ — întrebăm. „Nu, dim
potrivă, ni se pare puțin. Lucrările 
agricole sint în. cea mai mare 
parte mecanizate. Cooperativa noas
tră dispune de peste 100 de tractoa
re. numeroase combine, mașini de 
împrăștiat îngrășăminte. Partidul 
ne-a trasat sarcina ca odată cu spo

zare si condițiile practice In care ur
mează să se desfășoare activitățile 
din zona internațională a teritoriilor 
submarine, pornindu-se de la faptul 
că noul sistem internațional pentru 
care se pronunță reprezentanții state
lor la conferință trebuie să acționeze 
în numele intereselor fundamentale 
ale tuturor statelor, ale tuturor po
poarelor. care au calitatea de copro
prietari ai bogățiilor existente in 
această importantă parte a oceanului 
planetar.

România apreciază că noua con
venție trebuie să acorde largi Împu
terniciri noii autorități internaționale, 
în sensul ca aceasta — actionînd în 
numele tuturor statelor — să poată 
exercita un control efectiv, deplin si 
permanent. în scopul ocrotirii resur
selor existente în zonă, precum si ga
rantării exploatării acestora în teme
iul principiilor justiției si echității.

în același sens s-au pronunțat — 
în cadrul dezbaterilor care au avut 
loc pînă în prezent — delegațiile Pe
rului. Guatemalei. Iugoslaviei. Mexi
cului. Jamaicăi. Ecuadorului. BolivieL 
Pakistanului.

TRUPELE MOZAMBICANE
RHODESIENI

trupele regimului rasist rhodesian 
care au invadat teritoriul Mozambi- 
cului ocupă localitățile Mapai-Stație 
și Mapai-Fluviu, aflate la o distanță 
de 17 km una de cealaltă. El a in
dicat. pe de altă parte, că soldatii 
mozambicani au întreprins acțiuni de 
urmărire împotriva trupelor rhode- 
siene.

Trupele rhodesiene. care au fost 
transportate la Chioco cu ajutorul 
elicopterelor, încearcă să se retragă 
pe jos in grupuri mici, urmărite de 
forțele mozambicane. a adăugat pur
tătorul de cuvînt.

lui Ilegal din Rhodesia In sudul Mo
zambicului are consecințe periculoa
se pentru ansamblul regiunii", a pre
cizat el.

Atacul de anvergură lansat de for
țele militare rhodesiene asupra Mo
zambicului ar putea „declanșa un 
conflict militar major" în regiune, a 
declarat David Owen, ministrul de 
externe britanic. „Acest fapt — a 
spus el — ridică probleme de cea 
mai mare importanță privind inte
gritatea teritorială a unui stat mem
bru al Națiunilor Unite".

Un purtător de cuvînt britanic a 
anunțat că David Owen a tri
mis tm mesaj personal, „redactat în 
termeni foarte energici", șefului re
gimului de la Salisbury, Ian Smith, 
în care se cere retragerea imediată 
a trupelor rhodesiene. în același 
timp. Owen a trimis mesaje minis
trului de externe sud-african. Pik 
Botha, precum și guvernelor a cinci 
țări africane : Angola. Botswana, 
Mozambic, Tanzania și Zambia.

Din Washington se anunță că 
purtătorul de cuvînt a.l Departamen
tului de Stat, John Trattner, a decla
rat : „Am informat cu claritate pe 
rhodesieni că dezaprobăm acțiunile 
lor de trecere a frontierei".

rirea producției agricole să asigurăm 
și sporirea productivității muncii. Si 
în acest sens noi acționăm cu- toata 
forțele".

Aici, la Dobitschen, am întâlnit un 
„sat obișnuit" și o „cooperativă a- 
gricolă obișnuită". La fel, de-a lun
gul altor sute și sute de km pe pă- 
mintul R.D. Germane, reperele aces
tor înalte cote ale „obișnuitului" — 
mecanizarea și buna organizare a 
muncii — puteau fi întîlnite la tot 
pasul, prin satele prin care am tre
cut, pe ogoarele unde se desfășurau 
lucrări agricole. Apelăm la citeva 
date de sinteză deosebit de sugesti
ve : dacă în 1965 un lucrător din a-

Note de călătorie 
din Republica 

Democrată Germană

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 1. — Corespondentul 

Agerpres transmite : în continuarea 
vizitei de lucru pe care o face in 
Uniunea Sovietică, la invitația Gu
vernului U.R.S.S.. tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru al Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. a avut convorbiri cu S. A. Ska-

Manifestări consacrate aniversării centenarului 
Independenței de stat a României

La Lisabona s-a deschis o săptă- 
mină culturală românească consacra
tă Centenarului Independențeî~ de 
Stat a României, organizată de Miș
carea Democratică Portugheză în co
laborare cu ambasada română in 
Portugalia. în acest cadru a avut loc 
vernisajul Expoziției documentare 
„Centenarul independentei de stat a 
României" și s-a deschis o expoziție 
de carte și discuri.

A luat cuvîntul secretarul general 
al Mișcării Democratice Portugheze, 
Jose Tangarinha, și ambasadorul ro
mân la Lisabona. Marin Iliescu.

în fata unui numeros public a fost 
prezentat filmul „Independența — 
năzuință de veacuri a poporului ro
mân".

La Bratislava a avut loc o seară 
festivă organizată de Uniunea scrii
torilor din Cehoslovacia în colabora
re cu consulatul general al Româ
niei.

K. Rosenbaum, directorul Institu
tului pentru literatură al Academiei 
R.S. Slovace, a conferențiat despre 
însemnătatea aniversării și ecourile 
luptei pentru independentă în lite
ratura română. A urmat un pro

„Reuniunea de la Belgrad are menirea să asigure 
continuitatea procesului de edificare a. securității 

și cooperării in Europa"
Un interviu al secretarului pentru afacerile externe al R.S.F.I.

BELGRAD 1 (Agerpres). — Refe
rindu-se la viitoarea reuniune de la 
Belgrad a reprezentanților țărilor 
participante la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa, 
Mi'loș Minici. vicepreședinte al Consi
liului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia, d relevat — într-un 
interviu acordat revistei „Medjuna- 
rodna Politika" — că apropiata reu
niune din capitala iugoslavă are me
nirea să asigure continuitatea confe
rinței. potrivit spiritului Actului fi
nal de la Helsinki.

Referindu-se la stadiul înfăptuirii 
prevederilor Actului final. Milos Mi
nici a apreciat că îndeplinirea prin
cipiilor si recomandărilor conținute 
în document constituie un proces de 
durată și că sînt necesare eforturi 
continue pentru transpunerea inte
grală in viață a acestora. Subliniind 
că in, ultima perioadă au fost in
tensificate eforturile menite să pro
moveze încrederea si cooperarea în 
Europa, el a relevat pașii întreprinși 
de Iugoslavia si de alte tari europene 
spre îmbunătățirea relațiilor de bună 
vecinătate, precum și multiplicarea 
contactelor dintre reprezentanții sta
telor participante la conferință pen
tru dezbaterea unor probleme de in
teres comun.

Pe de altă parte însă, a spus Mi
los Minici. au avut loc și acțiuni în 
direcția menținerii sau chiar adînci- 
rii politicii de blocuri, politică ce prin 
esența ei implică menținerea neîncre
derii, intensificarea cursei înarmări
lor. frinarea procesului destinderii și 
adîncirea contradicțiilor existente. 
De asemenea, a arătat el. au avut loc 
încercări de interpretare îngustă, uni

anii socialismului — cartiere de lo
cuințe. școli, fabrici și uzine noi. 
Aici, la Erfurt, industria R.D. Ger
mane are piloni puternici într-o se
rie de ramuri de virf. cum sînt con
strucțiile de mașlni-unelte. electro
nica, electrotehnica, mecanica fină 
ș.a.

Pătrundem într-una din cele mai 
reprezentative unități din Erfurt și 
ale industriei R. D. Germane : fabri
ca de mașini-unelte. Se fabrică aici 
mașini de presat de la citeva sute 
de tone forță pină la 2 500 tone forță. 
Cit despre reputația pe care o au 
produsele acestei puterrjice întreprin
deri. pentru nivelul tehnic si perfor
manțele atinse, este suficient să_a- 
mintim că acestea se bucură de cău
tare în zeci de țări. De altfel. 90 la 
sută din producție este destinată ex
portului. Există in aceste date un 
adevăr ridicat în întreprinderea pe 
care o vizităm,'ca și în întreaga in
dustrie a R.D. Germane, la rang de 
principiu economic : în condițiile pu
ternicei afirmări a revoluției tehni- 
co-științifice contemporane, calea 
progresului fiecărui colectiv este ca
lea căutărilor neobosite și indrăznețe 
în vederea înnoirii și modernizării 
producției. Aveam să aflăm că nu
mai in acest cincinal 70 la sută din 
produse vor fi din categoria celor 
noi sau modernizate. Produse noi și 
modernizate, produse competitive la 
nivelul tehnicii mondiale — iată de
viza de muncă a sutelor și sutelor 
de colective din industria R.D. Ger
mane. angajate cu toate forțele la 
făurirea societății socialiste dezvol
tate.

Secțiile de fabricație ale uzinei 
oferă mărturii elocvente ale rodni
ciei cooperării tot mai largi dintre 
R.D.G. și România. într-una din sec
ții, inginerul Bernd Hamann ne, spu
ne: „Iată, aceste subansamble le pri
mim din România. Colaborăm foarte 
bine cu constructorii de mașini de la 
Brăila și Reșița. Dacă aveți po
sibilitatea. transmiteți-le mulțumiri
le noastre pentru punctualitate și ca
litatea foarte bună a subansamble- 
lor". Ceea ce și facem ! Mai multi 
muncitori, care lucrau la montarea 
subansamblelor fabricate în Româ
nia. au confirmat pe deplin spusele 
inginerului. Iar altul a ținut să ne 
spună : „în urmă cu citeva săptă- 

cikov, președintele Comitetului de 
Stat al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. pentru relații economice ex
terne. precum si la Comitetul de stat 
al planificării al U.R.S.S.

La convorbiri a participat Gheor- 
ghe Badrus, ambasadorul țării noas
tre in Uniunea Sovietică.

gram literar-muzical. în cadrul că
ruia actori de frunte din capitala 
Slovaciei au recitat din opera poeți
lor români clasici și contemporani.

Au participat L. Pezlar. secretar 
al C.C. al P.C. din Slovacia, oameni 
de artă și cultură, reprezentanți ai 
corpului consular. A fost de față o 
delegație a Uniunii scriitorilor din 
România, compusă din poeta Doina 
Sălăjan și criticul Silvian Iosifescu.

La Universitatea Jagielonă din 
Cracovia s-a organizat o seară cul
turală românească. Despre semnifi
cația evenimentului a vorbit lecto
rul Dumitru Trocin. Studenții au re
citat poezii patriotice românești, in 
limbile română și polonă, a fost 
prezentată muzică clasică si contem
porană românească.

La clubul „Slowianki" a fost des
chisă expoziția „Lupta poporului ro
mân pentru cucerirea independenței, 
oglindită în artele plastice".

în cadrul acțiunilor de marcare a 
centenarului Independenței de stat a 
României, televiziunea finlandeză a 
prezentat filmele românești „Amin
tiri din copilărie" și „Mînăstirile 
Moldovei".

laterală, a prevederilor Actului final 
de la Helsinki, prin ruperea din con
text si exagerarea anumitor părți si 
opunerea lor* documentului conside
rat ca un tot. asemenea acțiuni con
stituind o piedică în calea obținerii 
de rezultate mai bune în îndeplinirea 
prevederilor Actului final.

Desfășurarea cu succes a viitoarei 
reuniuni de la Belgrad poate repre
zenta o contribuție majoră la depă
șirea dificultăților existente si poate 
deschide calea pentru înfăptuirea cu 
mai mult succes a prevederilor Actu
lui final, a conchis Milos Minici.

■ ■ ■ H

agențiile de presă transmit:
PlîmifC. Leonld Brejnev, secre

tar general al . C.C. al P.C.U.S., l-a 
primit pe Aii Samantar, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidului 
Socialist Revoluționar Somalez, prim- 
vicepreședinte al Republicii Democra
tice Somalia, aflat intr-o vizită in 
Uniunea Sovietică, anunță agenția 
T.A.S.S.

Conferința de la Paris.In 
cadrul comisiei „Dezvoltare" a Con
ferinței de la Paris asupra cooperă
rii economice internaționale (Dialo
gul Nord-Sud) a fost realizat un 
acord în problema ajutorului public 
pentru dezvoltare. Potrivit acestui 

Din peisajul Turingiei de ozi

mîni am livrat întreprinderii „Auto
buzul" din București o presă_ meca
nică de 1 000 de tone. De la inceput 
am știut că această presă va fi li
vrată în tara dv. și vă mărturisesc 
că s-a lucrat la ea cu bucurie și 
deosebită grijă. Sper ca tovarășii de 
la întreprinderea bucureșteană să fie 
mulțumiți".

Sint doar citeva din reperele co
laborării concrete dintre două uni
tăți din România și R.D.G. Ale 
colaborării reciproc avantajoase, 
născute pe tărîmul fertil al muncii, 
în numele prieteniei frățești dintre 
cele două popoare. Constituie un 
motiv de vie satisfacție' constatarea, 
pusă in lumină cu diverse prilejuri 
în timpul vizitei noastre, că relațiile 
de colaborare economică dintre 
România și R.D. Germană urmează 
un curs mereu ascendent. Grăitoare 
în acest sens este însăși dinamica 
schimburilor economice. R.D. Germa
nă ocupînd locul al doilea. după 
Uniunea Sovietică, în comerțul ex
terior al României cu țările socialiste. 
Mai amintim că în cincinalul trecut 
a avut loc o dublare a schimburilor 
față de perioada precedentă, urmînd 
ca pînă în 1980 să se asigure o nouă 
creștere substanțială, cu 72 la sută 
față de cincinalul anterior, spre bi
nele celor două popoare, în interesul 
progresului lor continuu pe drumul 
socialismului.

Viorel SALAGEAN
Berlin, mai 1977

Vizita în Iran
a delegației Marii Adunări Naționale 

întrevedere cu primul ministru Amir Abbas Hoveyda
TEHERAN 1 (Agerpres). — în con

tinuarea vizitei pe care o întreprin
de în Iran, la invitația parlamentului 
acestei țări, membrii delegației parla
mentare române, conduse de tovarășul 
Nicolae Giosan. președintele Marii 
Adunări Naționale, au fost oaspeții 
provinciilor Isfahan și Fars.

La Isfahan, președintele Marii Adu
nări Naționale a avut o întrevedere 

• cu primul ministru. Amir Abbas Ho
veyda. care a rugat să se transmită 
președintelui Nicolae Ceausescu salu
tările sale cele mai respectuoase îm
preună cu sincere urări de progres 
și prosperitate pentru poporul român, 
în cadrul întrevederii au fost apre

CRACOVIA

Miting al tineretului muncitor și studios
Cuvintarea rostită de tovarășul Henryk Jablonski

VARȘOVIA 1 (Agerpres). — La 
Cracovia, în prezența lui Henryk Ja
blonski. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Polone, 
au fost înmînate în mod festiv car
netele de partid unui număr de 300 
membri ai Uniunii Socialiste a Ti
neretului Polonez și ai Uniunii So
cialiste a Studenților Polonezi. Tot
odată. după cum informează agenția 
P.A.P.. a avut loc un miting al ti
neretului muncitor și studios din 
Cracovia, la care a luat cuvîntul 
Henryk Jablonski.

Vorbitorul s-a referit la sarcinile 
trasate de congresele al VI-lea și al 
VII-lea ale P.M.U.P. și la aplicarea 
lor consecventă în viață. El a subli

întrevederea președintelui 
Portugaliei cu secretarul 

general al P.C.P.
LISABONA 1 (Agerpres). — Alva

ro Cunhal. secretar general al Parti
dului Comunist Portughez, a fost pri
mit miercuri de președintele Portu
galiei. Ramalho Eanes, informează 
agenția A.N.O.P. La sfirșitul întreve
derii. Alvaro Cunhal a declarat că 
politica dusă pînă în prezent de ac
tualul guvern nu este de natură să 
ducă la rezolvarea problemelor gra
ve cu care este confruntată Portu
galia. P.C.P. consideră, a adăugat 
Alvaro Cunhal. că o soluție trebuie 
să treacă. în mod necesar, prin ne
gocierea unei platforme cu adevărat 
democratice între partidele si forțele 
politice și sociale interesate în apă
rarea democrației și a cuceririlor re
voluției.

acord, țările care varsă deja 0,7 la 
sută din produsul lor național brut 
pentru acest ajutor și-au confirmat 
voința de a menține la acest nivel 
volumul ajutorului lor. Celelalte țări 
occidentale industrializate s-au anga
jat să majoreze „in mod progresiv 
si substantial" volumul ajutorului lor.

Ucord cehoslovaco-sra- 
kîa5! Cu Pr*leitd vizitei lui Gus
tav Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele R.S. 
Cehoslovace, la Bagdad a fost sem
nat un acord în baza căruia Ceho
slovacia acordă Irakului un credit pe 
termen lung, precum și asistență e- 
conomică și tehnică pentru con
struirea unor obiective industriale, în 
special a unui combinat pentru pro
ducția de plăci de ceramică — re
latează agenția C.T.K.

gricultura R.D. Germane aprovizio
na circa 18 oameni, in prezent ace
lași lucrător aprovizionează circa 35 
de oameni. în ceea ce privește pro
ducția pe locuitor la culturile 
agricole im,portante, R. D. Ger
mană se află de mult peste media 
mondială, fiind în măsură să satis
facă integral necesarul de lapte, 
unt, carne, cartofi, ouă din produc
ția proprie.

...Continuăm drumul prin lumea 
de legendă a Turingiei. Dimensiunea 
reală a ceea ce omul poate înfăptui 
în evul revoluției tehnico-științifice 
este dată și aici, ca si în întreaga 
economie a R.D. Germane, de în
făptuirile dobîndite de oamenii mun
cii din industrie. Și nu ne vom re
feri, în aceste însemnări, decît Ia 
citeva secvențe desprinse din istoria 
nouă a străvechiului oraș Erfurt. 
Locuitorii „Orașului florilor" — cum 
este denumit Erfurt.ul, care găzdu
iește anual o originală expoziție in
ternațională de horticultura — înfă
țișează vizitatorului cu aceeași min- 
drie monumentele trecutului, dovezi 
grăitoare ale unei străvechi culturi, 
și edificiile noi, edificiile durate in

La ședința Comisiei per
manente C.I.E.R. pentru 
probleme valutar-financia- 
yg care a avut loc la Miskolc (R.P.U.), 
au fost ascultate informări privind 
activitatea băncilor internaționale ale 
țărilor membre și au fost examinate 
probleme legate de realizarea preve
derilor Programului complex referi
toare la activitatea comisiei, precum 
și alte probleme de interes reciproc.

Miting la Barcelona. Pest« 
200 000 de persoane au răspuns unui 
apel lansat de Partidul Socialist U- 
nificat din Catalonia, participind la 
un mare miting in orașul Barcelona 
— informează A.F.P. Se menționea
ză că aceasta a fost cea mai im
portantă întrunire publică organiza
tă in Spania în ultima vreme. La 
miting a luat cuvîntul. în calitate de 
invitat, secretarul general al Parti
dului Comunist din Spania. Santiago 
Carrillo.

PrOtCSt. P^ul de radio Vien
tiane. citat de agenția United Press 
International, a anunțat miercuri că 
un avion militar tailandez a violat 
spațiul aerian al Republicii Demo
crate Populare Laos și că trupe te
restre tailandeze și rebeli laotieni au 
atacat o localitate din provincia Su
rabaya. situată la 3 kilometri de 
frontiera cu Tailanda. Trupele tai
landeze au deschis focul asupra lo
calității respective. Unitățile de a- 
părare locală, arată postul de ra
dio Vientiane, i-au respins pe agre

Campanie diversionistă a autorităților de la Seul, 
contrară reunificării pașnice

PHENIAN 1 (Agerpres). — Secre
tariatul Comitetului pentru reunifica- 
rea pașnică a patriei din R.P.D. Co
reeană a dat publicității o declara
ție prin care denunță campania dusă 
de autoritățile de la Seul de incitare 
la anticomunism in universitățile din 
Coreea de Sud. Declarația subliniază 
că. recent, dictatorul Pak Cijan Hi a 
incitat la o confruntare intre Co
reea de Sud si R.P.D. Coreeană și a 
pretins că sistemul educational „tre
buie să îndoctrineze tineretul cu teo
rii anticomuniste". Au fost luate mă
suri în școlile de toate gradele pen
tru sporirea numărului „lecțiilor pe 

ciate rezultatele obținute pe linia tra
ducerii în viată a înțelegerilor con
venite cu ocazia întîlnirilor româno- 
iraniene la cel mai înalt nivel, subli- 
niindu-se că există condiții favora
bile pentru realizarea tuturor progra
melor de cooperare în diferite dome
nii de activitate. în mod deosebit a 
cooperării economice si tehnico-stiin- 
țifice.

Delegația a avut întâlniri cu Akbar 
Ezad. guvernatorul general al provin
ciei Isfahan, și cu Nasr Isfahani, gu
vernatorul general al provinciei Fars.

A participat la întrevederi Alexan
dru Boabă, ambasadorul României în 
Iran.

niat că partidul are dreptul legitim 
de a conduce poporul. întrucit acest 
drept rezidă din faptul că el repre
zintă clasa muncitoare poloneză, in
teresele societății și idealurile socia
liste, interese care coincid cu cele 
ale întregului popor.

Referindu-se la faptul că încă nu 
au fost lichidate toate rămășițele 
dăunătoare ale trecutului si că. une
ori, se manifestă, izolat, acțiuni de 
demagogie anarhistă, Henryk Ja
blonski a spus : „Poloniei îi este 
necesară unitateși poporului. Tot 
ceea ce ar putea să submineze chiar 
și în cea mai mică măsură această 
unitate îngreunează înaintarea noas
tră spre un viitor mai bun".

In favoarea instituirii 
unei noi ordini 

economice internaționale
BELGRAD 1 (Agerpres). —Un sim

pozion internațional cu privire la in
staurarea unei noi ordini economice 
internaționale și țările in curs de 
dezvoltare a inceput în localitatea 
iugoslavă Cavtat. Participă aproxi
mativ 130 de economiști din peste 20 
de țări din Europa, printre care și 
România, din Africa. Asia și Ame
rica Latină, precum și reprezentanți 
ai unor organizații internaționale.

In cuvîntul de deschidere, Stojan 
Andov. membru al Consiliului Exe
cutiv Federal al R.S.F.I., a declarat 
că instaurarea unei noi» ordini eco
nomice internaționale este o legitate 
in procesul dezvoltării societății 
umane.

sori. R.D.P. Laos a remis guvernu
lui tailandez o notă de protest in 
legătură cu aceste violări.

RszultaMe definitive de 
alegerilor din Olanda. Minis- 
terul de Interne al Olandei a dat pu
blicității lista oficială a membrilor 
Camerei Deputaților. alcătuită după 
alegerile legislative desfășurate la 25 
mai. în componenta actuală. Partidul 
Muncii al premierului Joop den Uyl, 
care a fost desemnat miercuri să 
formeze noul cabinet, deține 53 de 
locuri, urmat de Partidul Creștin- 
Democrat, cu 49 de mandate, și Par
tidul Liberal, cu 28. Urmează în or
dine partidele Radical de stînga (8 
locuri), Radical (3), partidul refor
mei (3), comunist (2), Liga Reformei 
(1), țărănesc (1). Socialist Pacifist 
(1) și social-democrat (1).

Nou! cabinet belgian, *a- 
nunțat primul ministru desemnat Leo 
Tindemans, va fi constituit joi, de
clarația guvernamentală urmind a fi 
prezentată în parlament în cursul a- 
celeiași zile. Potrivit agenției France 
Presse. noul guvern belgian ar cu
prinde 33 de miniștri și secretari de 
stat.

Ministru! de externe al 
Franței, ^ouis de Guiringaud, a de
clarat, în cadrul unei reuniuni a se
natului. că pînă în prezent statele 
membre ale Pieței comune s-au pro
nunțat în unanimitate pentru primi
rea Greciei ca membru cu drepturi 
depline al C.E.E.

împrumut acordat Iugo
slaviei. urma unor negocieri 
desfășurate la Washington, s-a con
venit ca Banca Mondială să acorde 
R.S.F. Iugoslavia un al doilea îm
prumut pentru dezvoltarea sectoru
lui agricol al acestei țări. Primul din
tre imprumuturi s-a ridicat la 50 mi
lioane dolari, iar cel de-al doilea va 
totaliza 75 milioane dolari — rela
tează agenția Taniug.

Canada a decis să anule
ze datoriile unui nu™r de 
țări în curs de dezvoltare — Botswa
na, Malawi. Tanzania. Uganda. Benin. 
Mali. Niger. Volta Superioară. Afga
nistan. Bangladesh. Laos și Nepal — 
a anunțat primul ministru Pierre El
liott Trudeau. Suma datoriilor anu
late se cifrează la 264 000 000 dolari.

tema anticomunismului" si s-a trecut 
la „reeducarea" profesorilor în con
formitate cu ideile anticomunismului.

Toate aceste acte — se subliniază 
în declarație — constituie o acțiune 
trădătoare prin care autoritățile de la 
Seul se sustrag propunerilor de 
reunificare națională. Marionetele 
sud-coreene răspîndesc în mod per
sistent ideea anticomunismului în 
rîndurile tineretului. în încercarea de 
a-i abate atenția de la lupta împo
triva dictaturii fasciste si suprimarea 
oricăror drepturi ale omului în Co
reea de Sud.

DE PRETUTINDENI
• SUPEREXPRES. Un 

tren de pasageri experimentat 
pe ruta feroviară Moscova—Le
ningrad a reușit să dezvolte o 
viteză de 220 km/oră. Acționat 
de o locomotivă electrică de 
8 400 kW, superexpresul acoperă 
distanta dintre cele două orașe 
în trei ore. Locomotiva electrică 
este dotată cu aparatură pentru 
reglarea automată a vitezei și 
cu frine care asigură oprirea 
trenului pe distanța de 1600 
metri chiar în situațiile cind a- 
cesta dezvoltă viteza cea mal 
mare.

© UN PROGRAM 
PENTRU SALVGARDA
REA PATRIMONIULUI 
ARTEI Șl CULTURII ITA
LIENE a fost preconizat de 
ministrul bunurilor culturale, 
Mario Pedini. Acest program ar 
necesita cheltuieli globale extra
ordinare în valoare de 600—800 
miliarde de lire italiene (650— 
900 milioane dolari). Ministrul a 
subliniat că menținerea la nive
lul actual a sumelor destinate 
finanțării conservării patrimo
niului cultural-artistic al Italiei 
(120 miliarde lire anual) în
seamnă „a pune aceste bunuri 
în situația de risc pe care o 
creează o deteriorare progre
sivă".

• ASCENSIUNE PE 
KANCHENJUNGA. Doi 
alpiniști au cucerit marți vîrful 
Kanchenjunga, de 8 535 m. cel 
mai înalt munte din India și al 
treilea din lume. Potrivit infor
mațiilor transmise de expediția 
armatei indiene, căreia îi apar
țin cei doi alpiniști, maiorul 
Premchaud și șerpasul N. D. 
Naik, virful a fost cucerit pe 
versantul estic, considerat a fi 
cel mai dificil.

© PE MARTE NU 
EXISTA VIAȚĂ... Cercetările 
privind depistarea unor even
tuale forme de viață pe planeta 
Marte s-au încheiat, fără rezul
tate pozitive — s-a anunțat la 
Centrul spațial de la Pasadena. 
Laboratoarele instalate special 
în acest scop pe cele două 
sonde spațiale „Viking" care au 
„aterizat" pe „planeta roșie" 
și-au încheiat activitatea, fără 
a oferi nici un indiciu notabil 
în legătură cu prezenta vieții 
pe Marte. Experiențele au 
început la 28 iulie 1976 și, pe 
rînd, cele două laboratoare, do
tate cu brațe telescopice, au 
prelevat de citeva ori eșantioane 
din solul marțian, pe care le-au 
analizat pe loc. Toate cercetă
rile efectuate pentru a se deter
mina dacă in acele eșantioane 
există forme de viață au fost 
negative ori puțin concludente.

o „LOVE STORY" II. 
De curind a apărut în librăriile 
din Marea Britanie cartea 
„Oliver’s Story", care urmărește 
destinul lui Oliver, unul din eroii 
romanului „Love Story". Autorul 
acestuia. Erich Segal, care a 
cîștigat o notorietate mon
dială. continuă să predea 
la facultatea din Princeton 
(S.U.A.), rămânând fidel studiilor 
sale asupra literaturii clasice. El 
este pe cale să incheie a 3-a 
carte despre comedia din epoca 
romană și a început o nouă 
lucrare despre originile come
diei grecești. Acest gen de lu
crări literare, cu un tiraj mediu 
de 1 000—1 500 de exemplare, 
este, desigur, eclipsat însă de 
cele 25 de milioane de exemplare 
ale celebrei „Love Story". Deo
camdată, nu se știe în ce mă
sură „Oliver’s Story" va reuși 
să se impună publicului iubitor 
de literatură, după succesul pre
cedentului roman.

© PARADA „PĂSĂRI
LOR" DIN ALUMINIU. 
Pe aeroportul Le Bourget din 
Paris va fi deschis (pe o su
prafață de 140 000 mp), intre 3 
și 12 iunie, al 32-lea salon in
ternațional al aviației, manifes
tare care are loc o dată la 2 ani. 
Cu această ocazie, cele 230 de 
avioane, majoritatea prototipuri, 
vor face demonstrația perfor
mantelor lor. Pentru a nu mai 
fi acuzați, ca la edițiile prece
dente, pentru poluarea atmosfe
rei, organizatorii au hotărît să 
renunțe la zborurile acrobatice. 
Doar în zilele de 11 și 12 iunie 
vor putea fi văzute evoluind 
toate „păsările" din aluminiu.

© REZERVELE DE APĂ. 
După semnalul de alarmă lan
sat anul trecut de O.N.U. re
feritor la scăderea rezervelor de 
apă. specialiști din numeroa
se țări avansează date ce 
demonstrează că acest aver
tisment nu este nici pe departe 
exagerat. Deși cea mai mare 
parte din suprafața globului este 
acoperită cu apă, situația nu În
dreptățește risipa. Este adevărat 
că Pămintul posedă în total 1,4 
miliarde de metri cubi de apă. 
Dar numai 3 la sută este apă 
dulce, din care abia o zecime 
poate fi utilizată de om. Restul 
de 90 la sută este imobilizată in 
ghețurile polare și in ghețari, 
și se află la peste 750 de metri 
adîncime sau în atmosferă, sub 
formă de nori și vapori.

© CREȘTEREA ACCI
DENTELOR RUTIERE IN 
R.F.G Numărul accidentelor 
înregistrate în martie pe șose
lele vest-germane a crescut cu 
12 la sută față de aceeași pe
rioadă a anului trecut, se arată 
într-un comunicat al Oficiului 
federal de statistică. In mar
tie a.c. accidentele rutiere s-au 
soldat cu 1 107 morți și 38 737 
răniți. In primele trei luni ale 
acestui an au avut loc 79 803 
accidente, în care și-au pierdut 
viața 3147 persoane, iar alte 
106 302 au fost rănite.
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