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însemnătate în evoluția mereu ascendentă 

a relațiilor de prietenie, solidaritate și 

conlucrare tovărășească dintre partidele 

și țările noastre, ieri a început

VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE IN REPUBLICA DEMOCRATĂ GERMANĂ
A DELEGAȚIEI DE PARTID SI DE STAT CONDUSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 
Călduroasa primire făcută solilor poporului român, convorbirile la nivel înalt dau expresie voinței comune 
de a amplifica și îmbogăți colaborarea multilaterală, în interesul construcției socialiste în cele două state, 

al păcii și securității în Europa, al unității țărilor socialiste și tuturor forțelor progresului
SOSIREA
LA BERLIN
Delegația de partid și de stat a 

Republicii Socialiste România. con
dusă de tovarășul Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Șocialiste România, a sosit, . miercuri 
dimineață, la Berlin, intr-o vizită 
oficială de prietenie, la invitația to
varășului Erich Honecker, a Comite
tului Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Democrate Germane.

Aeroportul internațional Berlin — 
Schonefeld — unde s-a desfășurat 
ceremonia primirii distinșilor soli ai 
poporului român — este pavoazat 
pentru marea sărbătoare. Sint arbo
rate drapelele de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republicii 
Democrate Germane, care înca
drează portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker.

Pe mari panouri sint înscrise urări 
de bun sosit adresate - tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. membrilor dele
gației române de partid și de stat.

Ora 10 (ora locală). Aeronava pre
zidențială. la bordul căreia au călă
torit membrii delegației de partid și 
de stat a tării noastre, aterizează. 
Miile de berlinezi aflați pe aeroport 
aplaudă îndelung sosirea delegației.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. mem
brii delegației române de partid și 
de stat sint salutați, la coborirea din 
avion, cu deosebită căldură de tova
rășul Erich Honecker, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Socialist Unit din Germania, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane. Cei doi conducători 
de partid și de stat își string priete
nește miinile. se îmbrățișează cu căl
dură. bucurindu-se pentru noua în- 
tîlnire.

Un grup de pionieri oferă tovară
șului Nicolae Ceaușescu. tovarășei 
Elena Ceaușescu. tovarășului Erich 
Honecker buchete de flori.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu pre
zintă tovarășului Erich Honecker pe 
membrii delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România 
— tovarășa Elena Ceausescu, mem
bru al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R.. tovarășii Manea 
Mănescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R.,

DINEU ÎN ONOAREA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

prim-ministru al guve’ffiWGi. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Mihai Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R.. viceprim- 
ministru al guvernului. George Ma- 
covescu. membru al C.C. al P.C.R.. 
ministrul afacerilor externe. ■ Mihail 
Florescu. membru al C.C. al P.C.R.. 
ministrul industriei chimice.

La aeroport au venit să salute so
sirea in R. D. Germană a membrilor 
delegației române de partid și de 
stat tovarășii Willi Stoph. membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G.. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. D. Germane. Hermann Axen. 
Friedrich Ebert. Werner Felfe, Ger
hard Griineberg, Kurt Hager. Heinz 
Hoffmann. Werner Krolikowski. Wer
ner Lamberz, Erich Mielke, ■ Gunter 
Mittag. Erich Muckenberger, Konrad 
Naumann, Alfred Neumann. Albert 
Norden. Harry Tisch, membri ai Bi

roului Politic al C.C. al P.S.UXL. șC 
Horst Dohlus. Joachim Herrmann. 
Gunther Kleiber. Egon Krenz. Inge 
Lange. Margarete Muller. Gerhard 
Schurer și Werner Walde. membri 
supleanți ai Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G.. vicepreședinți ai Consi
liului de Stat și ai Consiliului de 
Miniștri, președinții partidelor din 
cadrul Frontului Național, membri ai 
C.C. al P.S.U.G.. ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri, alte 
personalități.

Erau prezenți. de asemenea, amba
sadorul României la Berlin. Constan
tin Niță. ambasadorul R.D. Germane 
la București, Siegfried Bock.

Garda militară aliniată pe aero
port prezintă onorul. Sint intonate 
imnurile de stat ale Republicii So
cialiste România și Republicii De
mocrate Germane. în timp ce. in 
semn de salut, sint trase 21 salve 
de artilerie.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker trec în revistă gar
da de onoare.

în continuarea ceremoniei, tovară
șii Nicolae Ceaușescu și Erich Ho
necker primesc defilarea gărzii mi
litare. ' ',i''

Mii de reprezentanți ai populației 
' Berlinului — capitala Republicii De

mocrate Germane — fac înalților 
soli ai poporului român o primire 
entuziastă, plină de căldură. Prin 
aplauze vii și îndelungate, prin 
urale. ei dau expresie satisfacției 
întregului popor al Republicii Demo- 

; crate Germane pentru noua întîlnire 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și 

■ Erich Honecker, pentru relațiile de 
strînsă. prietenie frățească ce caracte
rizează legăturile dintre cele două 
partide, țări și popoare. Sint agitate 
mii de stegulețe. buchete multicolore
(Continuare in pag. a II-a)

începerea convorbirilor oficiale
Miercuri. 8 iunie, la C.C. al P.S.U.G. 

au început convorbirile oficiale din
tre delegația de partid și de stat a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
secrețar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și delegația de 
partid și de stat a Republicii Demo
crate Germane, condusă de tovarășul 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului So
cialist. Unit din Germania. președin
tele Consiliului de Stat al Republicii 
Democrate Germane.

La convorbiri participă :
Din partea română, tovarășa Elena 

Ceaușescu. membru al Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R., 

tovarășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-ministru al guvernu
lui, Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Mihai Ma- 

' rinescu. membru al C.C. al P.C.R., 
■ viceprim-ministru al guvernului.
George Macovescu, membru al C.C. 
al P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne. Mihail Florescu. membru al C.C. 
al P.C.R.. ministrul industriei chimi
ce. Constantin Niță. ambasadorul Re
publicii Socialiste România in R.D. 
Germană.

Din partea R. D. Gerrhane. tova
rășii Willi Stoph. membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 

R. D. Germane. Giinter Mittag, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G.. Werner Kroli
kowski, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., prinwicepre- 
sedinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Margarete Muller, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., Gerhard Weiss, 
membru al C.C. al P.S.U.G.. vice
președintele părții R.D.G. în Comisia 
de colaborare economică și tehnico- 
stiintifică dintre R. D. Germană și 
Republica Socialistă România. Oskar 
Fischer, membru al C.C. al P.S.U.G., 
ministrul afacerilor externe al R. D. 
Germane. Paul Markowski, membru
(Continuare în pag. a IlI-a)

Miercuri seara, In onoarea tovară
șului Nicolae Ceaușe'scu. secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, tovarășul Erich Honecker, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Socialist Unit din

Toastul tovarășului 
Erich Honecker

Dragă tovarășe Nicolae Ceaușescu,
Dragă tovarășă Elena Ceaușescu,
Dragi tovarăși și prieteni.
în numele Comitetului Central al 

partidului nostru, al Consiliului de 
Stat și al Consiliului de Miniștri ale 
Republicii Democrate Germane, pre
cum si in numele meu personal, vă 
urez, dragi tovarășe și tovarăși 
români, un călduros bun venit in 
mijlocul nostru.

Vizita dumneavoastră este un e- 
veniment remarcabil in istoria rela
țiilor dintre Republica Democrată 
Germană și Republica Socialistă 
România, fiecare intilnire dintre 
conducătorii țărilor noastre con
tribuind la îmbogățirea colaborării 
noastre. Ne amintim cu plăcere de 
convorbirile pe care le-am purtat, 
dumneavoastră, dragă tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. și cu mine, 
in noiembrie 1976. la București, și 
in februarie a.c. la Timișoara. De 
data aceasta avem ocazia să con
tinuăm la Berlin, capitala R.D.G.. 
consfătuirile privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor noastre, pro
blemele edificării socialiste, politica 
internațională și să exprimăm pozi
țiile noastre comune intr-un însem
nat document.

în zilele următoare, dumneavoas
tră. dragi tovarăși români, veți avea 
posibilitatea de a vă convinge per
sonal cit de sfrîns este legat po
porul nostru de țările socialiste 
frățești, de Republica Socialistă 
România. Toți veți urmări cum se 
lucrează cu hărnicie Și abnegație la 

Germania, președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, și soția, 
tovarășa Margot Honecker, au oferit, 
in saloanele de recepție ale Consiliu
lui de Stat, un dineu oficial.

Au luat parte membrii . delegației 
române de partid și de stat.

Din partea Republicii Democrate 

înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Socialist Unit 
din Germania.. Multiplei^ inițiative 
creatoare ale oamenilor muncii in 
întrecerea pentru o productivitate 
înaltă și pentru realizări tehnico- 
știintifice asigură dezvoltarea bună 
si stabilă a patriei noastre socialistei 
Din aceste inițiative se naște marea 
forță necesară pentru realizarea în 
mod consecvent a . sarcinii principale., 
de a ridica nivelul de : trăi material 
și. cultural al oamenilor și de a crea 
premisele pentru aceasta și in actua
lul cincinal. Totodată, ne. străduim să 
contribuim la întărirea in continuare 
a comunității statelor socialiste.

Dragi tovarășe și tovarăși români,.
Noi dăm o înaltă apreciere mărilor 

succese pe care poporul român le-a 
obținut in înfăptuirea hotărîrilor ce
lui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român. în edificarea 
societății socialiste multilateral dez
voltate. sub conducerea Partidului 
Comunist Român și a secretarului său 
general, prietenul și tovarășul' nostru 
drag. Nicolae Ceaușescu. Constatăm 
cu satisfacție că edificarea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
Republica Socialistă România progre
sează, in mod continuu. România dis
pune astăzi de o industrie modernă 
și de o agricultură socialistă dezvol
tată. Partidul Comunist Român con
duce cu succes și fermitate poporul 
român mereu înainte pe calea făuririi 
orinduirii socialiste.
(Continuare in pag. a II-a) 

Germane au participat membrii și 
membrii supleanți ai Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., vicepreședinții 
Consiliului de Stat. vicepreședinții 
Consiliului de Miniștri, președinții 
partidelor de coaliție care fac parte 
din Frontul Național al R.D. Ger
mane.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Stimate tovarășe Honecker.
Stimată tovarășă Honecker.
Dragi tovarăși si prieteni.
Am,deosebita plăcere ca în numele 

Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, al Consiliului de Stat 
si al Guvernului Republicii Socialis
te România, precum si al meu si al 
tovarășei mele să vă adresez, dragi 
prieteni germani, un salut cordial și 
cele mai bune urări.

Doresc să exprim mulțumiri -pen
tru primirea caldă pe care ne-ati fă
cut-o dumneavoastră, populația Ber
linului. si în care vedem o manifes
tare a relațiilor de prietenie dintre 
țările, partidele si popoarele noastre, 
relații care se dezvoltă in mod fruc
tuos.. pe baza Tratatului de prietenie, 
colaborare si asistentă mutuală dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

Vizita pe care o facem in Repu
blica Democrată Germană, ca și in- 
tiinirea noastră de acum citeva. luni, 
in România., tovarășe Honecker/ ilus
trează cursul ascendent al relațiilor 
de prietenie si colaborare dintre 
România si Republica Democrată 
Germană, dintre Partidul Comunist 
Român si Partidul Socialist Unit din 
Germania, dorința si hotărirea am
belor noastre popoare de a da dimen
siuni tot mai largi bunelor raporturi 
dintre ele.

Sintem bucuroși că vom avea po
sibilitatea în cursul vizitei ne care 
o facem în tara dumneavoastră să 
cunoaștem unele din preo.cuparițe și 
realizările oamenilor muncii din Re

Au fost intonate Imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Germane.

în timpul dineului, desfășurat in
tr-a atmosferă cdrdială. de caldă 
prietenie, tovarășul Erich Honecker 
și tovarășul Nicolae Ceaușescu au 
rostit ■ toasturi, urmărite cu deosebită 
atenție de cei prezenți.

publica Democrată Germană. Po
porul român dă o deosebită aprecie
re marilor succese obținute de oa
menii muncii din Republica Demo
crată Germană, sub conducerea Co
mitetului Central al Partidului So
cialist Unit din Germania, in frunte 
cu tovarășul Honecker. Realizările 
pe care le obțineți in înfăptuirea 
hotăririlor Congresului al IX-lea in 

. construcția socialistă, in dezvoltarea 
economiei, științei si culturii, in ri
dicarea nivelului de trai al celor ce 
muncesc ne bucură în mod deosebit 
și ca prieteni sinceri dorim să vă 
urăm noi și noi succese în înfăptui
rea hotăririlor Congresului al IX-lea 
al partidului, in edificarea societății 
socialiste dezvoltate.

Dragi tovarăși și prieteni.
Permiteți-mi să vă înfățișez citeva 

din preocupările poporului român, 
care, sub conducerea partidului co
munist. desfășoară o vastă activi
tate pentru înfăptuirea hotăririlor 
Congresului al XI-lea. pentru făuri
rea societății socialiste multilateral 
dezvoltate. în 1976. primul an al cin
cinalului. producția industrială a 
crescut cu 11.5 la sută, iar in agri
cultură. ramură de bază a econo
miei noastre naționale, s-a înregistrat 
cea mai mare recoltă de cereale din 
istoria tării.

Aceste succese, ca și realizările în
semnate dobindite in creșterea pro
ducției industriale pe primele cinci 
luni ale anului în curs — deși am a-
(Continuare în pag. a II-a) Imagine de la sosirea pe aeroportul „Schonefeld"
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Toastul tovarășului

Erich Honecker
Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

încercăm aenlimente de profundă 
stimă pentru felul cum oamenii mun
cii români, sub conducerea hotărită a 
Partidului Comunist Român ai sub 
îndrumarea dumneavoastră persona
lă, dragă toVarășc Ceausescu, au in- 
lătufat urmările gravului cutremur și 
au normalizat viata într-o perioadă' 
scurtă. Atitudinea politică si morală 
manifestată de poporul român, reali
zările ltli constituie expresia profun
dului său atașament fată de orîndui- 
rea socialistă făurită de el. fată de 
gloriosul Partid Comunist Romărl.

Pătrunși de încredere .fată de pre
zentul socialist și fată de viitorul co
munist, clasa muncitoare si toti oa
menii muncii din țările noastre edi
fică societatea socialistă dezvoltată. 
Ei sînt aceia care zi de zi fac socia
lismul tot mai puternic si tot mai 
atrăgător. în această operă măreață 
se creează continuu condiții tot mai 
bune pentru colaborarea noastră, 
pentru activitatea noastră comună in 
cadrul faniiliel popoarelor socialiste.

Dragi tovarăși și prieteni.
Tratatul de prietenie, colaborare 

si asistentă mutuală dintre Republi
ca Democrată Germană și Republica 
Socialistă România a fost verificat 
de viată. El a devenit și Va fi și 
in viitor baza dezvoltării cu suc
ces a colaborării multilaterale din
tre partidele, statele și popoa
re le noastre.

Ca temelie statornică s-a adeverit 
din nou prietenia și legătura fră
țească dintre Partidul Socialist. Unit 
din Germania si Partidul Comunist 
Român, care se bazează pe princi
piile marxism-leninismUlui . și ale 
internaționalismului proletar. De aici 
pornesc imboldurile hotăritoare pen
tru toate progresele in colaborarea 
noastră frățească. Noi considerăm 
îmbucurător faptul că schimbul de 
experiență dintre organele si insti
tuțiile centrale și locale ale parti
delor Si statelor noastre, precum și 
instituțiile lor obștești, crește con
tinuu. ceea ce contribuie la întărirea 
si consolidarea prieteniei intre parti
dele. statele și popoarele noastre.

Un folos evident pentru oamenii 
muncii din ambele țări rezultă din 
creșterea considerabilă a schimbu
lui de mărfuri în Ultimii ani. Rela
țiile de cooperare se dezvoltă in a- 
vantajul reciproc. Tocmai in acest 
domeniu vedem noi posibilități de 
colaborare, care ar trebui folosite 
din plin. Multiple sint contactele și 
întâlnirile în domeniile învătămintu- 
lui. culturii și artei.

Dragi tovarăși români,
Vizita dumneavoastră de prietenie 

in R.D.G. are loc intr-o perioadă in 
care întreaga omenire progresistă se 
pregătește pentru sărbătorirea celei 
de-a 60-a aniversări a Marii Revo
luții. Socialistă din Octombrie. Acest 
eveniment, cu care a început în is
toria mondială era socialismului, 
este o mare sărbătoare si pentru 
popoarele și țările noastre.

în cadrul întrecerii socialiste in 
cinstea lui Octombrie roșu, oame
nii muncii din RiD.G. au întreprins

sociale și prin a- 
intărirea socialis-

producției
pentru _______ ______
Faptele lor oglindesc prie- 

cu Uniu- 
dezvoita-

numeroase inițiative pentru crește
re* 
ceasta 
mului.
tenia de nezdruncinat 
nea Sovietică, a cărei 
re influențează profund înaintarea 
victorioasă a socialismului si asigu-
rarea păcii in lume.

Proiectul noii Constituții a Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, ela
borat sub conducerea prietenului si 
tovarășului nostru. L. I. Bre.inev. pu
blicat recent. erte expresia uriașe
lor transformări care au avut loc în 
ultimele șase decenii. în același timp, 
proiectul reflectă clar pașii pe care 
omenirea ii va Întreprinde pe calea 
sa spre comunism.

Constatăm cu satisfacție că în ul
timii ani pacea a putut fi întărită și 

s-au putut obține rezultate însemnate 
in afirmarea politicii de coexistență 
pașnică. Aceste rezultate nu sint di
minuate de succesele incă insuficien
te ?n transpunerea in viată a Actului 
final de la Helsinki. Nu poate fi tre
cut cu Vederea faptul că rezultatele 
pozitive s-au obiinut inainte de toa
te datorită luptei îndelungate si neo
bosite a Uniunii. Sovietice și a celor
lalte (ări socialiste, a țărilor neali
niate și altor forte progresiste din 
lume. Pozițiile tuturor celor cărora le 
este scumpă pacea sint astăzi mai 
puternice decît orieînd.

Popoarele se pot convinge cine vrea 
cu adevărat să facă durabilă pentru 
totdeauna pacea, cel mai de preț bun 
al omenirii. De aceea inițiativele de 
pace ale țărilor socialiste au un efect 
mobilizator atit de mare. în ciuda tu
turor uneltirilor forțelor ostile des
tinderii. continuăm neabătut politica 
noastră de pace. Fie ca întîlnirea 
noastră cu dumneavoastră aici, la 
Berlin, să contribuie la promovarea 
procesului de coexistență pașnică din
tre state cu orinduirl sociale diferite 
și să pună pe ginduri adversarii undi 
asemenea politici a rațiunii. Noi. in 
orice caz. promovăm activ și con
structiv politica de pace, securitate și 
colaborare în Interesul popoarelor.

Aceasta a găsit o expresie clară în 
rezultatele Consfătuirii Comitetului 
Politic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia din 
noiembrie 1976 la București. în legă
tură cu aceasta, vreau să evidențiez 
proiectul de tratat, propus țărilor par
ticipante la Conferința general-euro- 
peană pentru securitate si cooperare 
de la Helsinki, care conține angaja
mentul statelor participante de a nu 
folosi primele arma nucleară unul 
împotriva altuia. Vreau să amintesc 
apelul adresat tuturor statelor de a 
se abține de la acțiuni care ar putea 
duce la lărgirea grupărilor și alian
țelor militar-polltice închise existente 
sau la crearea altora noi. Prin toate 
acestea s-ar aduce un serviciu im
portant destinderii, consolidării co
existentei pașnice dintre state cu o- 
rînduîri sociale diferite;

Profund ancorată în comunitatea 
socialistă. Republica Democrată Ger
mană iși va aduce și pe viitor con
tribuția la întărirea păcii și securită
ții. Acționind întru lotul inșțftritul e- 
forturilor constructive pentru stabi
lizarea coexistentei; pașnice, statul 
nostru se străduiește, ca și pipă acum, 
să-și- dezvolte relatiileteu R.F.Q.

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși români.
în încheiere, permiteti-mi să-mi 

exprim convingerea că vizita dum
neavoastră va contribui la adîncirea 
in continuare a relațiilor frățești și 
prietenești dintre cele două partide, 
state și popoare ale noastre.

Dorim poporului român frate, a- 
vangărzii sale încercate. Partidul 
Comunist Român. proeminentului 
conducător de partid, omului politic și 
de stat, care se bucură de o largă 
stimă pe plan mondial, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, noi succese in 
realizarea hotărîrilor Congresului ăl 
XI-lea. in edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate în Româ
nia.

Să ridicăm paharul :
— pentru prietenia strînsă si cola

borarea In continuare cu succes din
tre Partidul Socialist. Unit din Ger
mania și Partidul Comunist Român, 
dintre popoarele Republicii Demo
crate Germane si Republicii Socia
liste România.

— pentru cea de-a 60-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

— pentru Comitetul Central al Par
tidului Comunist Român si in sănă
tatea dumneavoastră personală, dragă 
tovarășe Ceaușescu. în sănătatea 
dumneavoastră, dragă tovarășă Elena 
Ceaușescu. *

— în sănătatea tuturor tovarășilor 
Si prietenilor români prezent! aici. 
(Aplauze).
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vut de invin-s mari greutăți provocate 
de cutremurul de la 4 martie — au 
făcut posibilă adoptarea recentă a 
unor măsuri de natură să asigure 
sporirea, in actualul cincinal, a re
tribuției reale a tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii cu circa 30 la 
sută, față de 18—20 la sută cit ne 
propusesem initial.

Preocupindu-ne de dezvoltarea sus
ținută a forțelor de producție pe baza 
cuceririlor științei și tehnicii moder
ne. de înflorirea invătămmtului. cul
turii și artei, acționăm, in același 
timp. donsedvOnt. pentru adâncirea 
continuă a democrației socialiste, 
pentru perfecționarea cadrului orga
nizatoric de participare a maselor 
lărgi de oameni ai muncii la condu
cerea vieții economieo-sociale, a în
tregii societăți. Acordăm o atenție 
deosebită activității ideologice $1 po
litico-educative. de formare a omu
lui nou, promovăm ferm în viața so
cială normele eticii și echității so
cialiste. facem totul pentru a asigura 
un nivel tot mai inalt de civilizație 
materială și spirituală întregului nos
tru popor.

Succesele pe care le obțin popoare
le țărilor noastre, ca și ale celorlalte 
țări socialiste, sint 0 contribuție a fie
căreia la creșterea prestigiului și 
influenței socialismului in lume, la 
cauza păcii și colaborării internațio
nale.

Dragi tovarăși și prieteni.
în viața internațională au avut și 

au loc mari transformări revoluțio
nare. naționale, și sociale, care au 
produs schimbări radicale in rapor
tul mondial de forte, in favoarea 
forțelor progresului și păcii. Carac
teristica principală a acestor schim
bări constă in afirmarea tot mai pu
ternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt vechii politici imperialis
te de dominație și asuprire, de a fi 
stăpine pe bogățiile naționale și pe 
destinele lor. de a se dezvolta libere, 
intr-un climat de încredere, respect 
reciproc și colaborare.

în spiritul hotărîrilor Congresului 
al XI-lea al partidului nostru, tara 
noastră intăreste continuu prietenia 
si colaborarea cu țările socialiste, 
cu toate popoarele care edifică noua 
orinduire.

România participă. în cadrul 
C.A.E.R.. la realizarea prevederilor 
„Programului complex'*, care asigură 
dezvoltarea fiecărei economii națio
nale. și acționează, totodată, pentru 
extinderea relațiilor sale economice 
cu toate țările socialiste.

Promovăm, in același timp, rapor
turi multiple cu țările in curs de 
dezvoltare, cu tinerele state indepen
dente. cu țările nealiniate, sprijinim 
activ lupta popoarelor aflate încă sub 
dominația colonială pentru libertate 
și independentă, pentru afirmarea lor 
de sine stătătoare.

în spiritul coexistentei pașnice, 
lărgim relațiile de colaborare econo
mică. tehnico-știintifică si culturală 
cu toate statele lumii, fără deosebire 
de orinduire socială, participăm activ 
la diviziunea internațională a muncii 
și la schimbul mondial de valori.

Situăm ferm la baza tuturor rela
țiilor noastre externe principiile de
plinei egalități in drepturi, respec
tării independentei si suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne și avantajului reciproc, a 
nerecurgerii la forță și la amenința
rea cu folosirea forței, militând toto
dată. consecvent, pentru ca aceste 
principii să fie generalizate In în
treaga viată internațională.

Republica Socialistă România con
sideră că trebuie acționat cu toată 
hotărirea pentru înfăptuirea secu
rității si colaborării in Europa in spi
ritul documentelor de la Helsinki. în 
acest sens, considerăm că propunerile 
țărilor socialiste participante la Tra
tatul de la Varșovia, adoptate la reu
niunea de la București, din toamna 
anului 1976. sint îndreptate spre rea
lizarea securității in Europa.

Este necesar ca reuniunea de la 

Belgrad să dea un impuls puternic 
transpunerii in viată a Actului final 
al Conferinței- de la Helsinki — care 
constituie un tot unitar — atit in ce 
privește dezvoltarea neîngrădită a co
laborării economice, tehnico-știinti- 
fice. culturale, cit si in alte sfere de 
activitate. în mod deosebit conside
răm că trebuie trecut la măsuri efi
ciente de dezangajare militară pe con
tinent. fără de care nu 3e poate 
vorbi de securitate si pace reală.

Situația internațională cere, de ase
menea. să fie sporite eforturile tutu
ror popoarelor pentru instaurarea 
unei păci trainice si iuste in Orien
tul Mijlociu, pentru evitarea oricăror 
confruntări miiitare si soluționarea, 
pe cale pașnică, a conflictelor exis
tente incă pe diferite meridiane ale 
planetei.

Considerăm că înfăptuirea dezar
mării generale și. in primul nnd. a 
dezarmării nucleare, constituie o ce
rință fundamentală a zilelor noastre. 
Este timpul să se treacă cu hotărire 
la adoptarea de măsuri concrete în 
această direcție. îndeosebi pentru o- 
prirga cursei înarmărilor, care a luat 
proporții îngrijorătoare, pentru lichi
darea bazelor și a blocurilor militare, 
retragerea trupelor și armamentelor 
in interiorul frontierelor naționale, 
să se facă totul pentru îndepărtarea 
pericolului unor noi războaie nimici
toare. pentru întărirea încrederii și 
destinderii internaționale.

De o importanță deosebită pentru 
epoca noastră sint lichidarea subdez
voltării, făurirea unei noi ordini eco
nomice internaționale, bazată pe 
echitate și egalitate, care să creeze 
condiții pentru progresul mai rapid 
al țărilor-slab dezvoltate, să asigure 
o largă colaborare si stabilitate dez
voltării economice a tuturor popoa
relor.

Soluționarea marilor probleme ale 
contemporaneității cere participarea 
activă a tuturor statelor, indiferent 
de mărime și orinduire socială, și, 
îndeosebi, a statelor mici și mijlocii, 
a țărilor in curs de dezvoltare, a sta
telor nealiniate — direct interesate in 
instaurarea unor relații noi. în de
mocratizarea vieții Internationale. Ne 
pronunțăm ferm pentru creșterea ro
lului. Organizației Națiunilor Unite, 
care oferă cadrul organizatoric cores
punzător pentru participarea efectivă 
a tuturor statelor la dezbaterea și so
luționarea problemelor păcii, secu
rității si destinderii, la întărirea co
laborării popoarelor in lupta pentru 
făurirea unei lumi mai buhe si mai 
drepte pe planeta noastră.

Stimați tovarăși și prieteni.
Doresc să-mi exprim. încă o dată, 

convingerea că înțelegerile la care 
vom ajunge cu ocazia vizitei pe cară 
o întreprindem in tara dumneavoas
tră și acordurile pe care le vom 
semna cu acest prilej vor da un nou 
avint conlucrării prietenești dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Democrată Germană — atit 
pe plan bilateral cit și internațional 
— spre binele ambelor popoare, in 
interesul cauzei socialismului, a păcii 
si colaborării intre toate națiunile.

Vreau, in același timp, să urez din 
toată inima poporului frate din Re
publica Democrată Germană, a- 
vangărzii sale — Partidul Socialist 
Unit din Germania — conducătorului 
de' partid recunoscut pe scară in
ternațională. omului politic și de stat, 
tovarășului Erich Honecker, succese 
tot mai mari in realizarea hotăriri- 
lor Congresului al IX-lea al parti
dului. in făurirea societății socialiste 
dezvoltate. J

Vă rog să ridicăm paharul :
— pentru întărirea colaborării și 

prieteniei dintre partidele, țările și 
popoarele noastre.

— pentru Comitetul Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia'. în sănătatea tovarășului Erich 
Honecker, in sănătatea tovarășei 
Margot Honecker.

— in sănătatea tuturor tovarășilor 
si prietenilor germani prezenți.

—- pentru colaborare și pace în în
treaga lume 1 (Aplauze).

Solutlnd muițimeo pe strâzile Berlinului
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de flori, eșarfe. Se scandează îndelung 
„Ceaușescu—Honecker l“. „Trăiască 
tovarășul Ceaușescu !“. „Trăiască to
varășul Honecker I", „Trăiască prie
tenia de nezdruncinat dintre Repu
blica Socialistă România și Republi
ca Democrată Germană I".

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker se apropie de mul
țime. string prietenește miinile a 
zeci de participanți la această vi
brantă manifestare, răspund salutu
lui cordial al reprezentanților popu
lației capitalei R.D. Germane.

De la aeroport, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich Hone
cker, celelalte persoane oficiale ro
mâne și ale țării-gazdă se îndreap
tă, in automobile escortate de mo- 
tocicliști spre capitala Republicii 
Democrate Germane. De-a lungul 
întregului traseu pină la Nieder- 
schbnhausen. unde se află reședința 
rezervată inalțiior oaspeți români, 
pe parcursul a circa 30 km. cei doi 
conducători de partid si de stat sint

Aplauze și urale în cinstea solilor poporului român

SOSIREA LA BERLIN
salutați cu entuziasm de zecile de 
mii de locuitori ai capitalei Repu
blicii Democrate Germane.

Străzile sînt împodobite sărbăto
rește cu drapelele dp «dat ale celor 
două țări, cu portrete ale tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker. „Un călduros bun venit, tova
rășe Nicolae Ceaușescu". „Trăiască 
prietenia dintre P.S.U.G. și P.C.R. 1“ 
se poate citi. în limbile română și 
germană, pe mari pancarte instalate 
pe clădirile orașului.

Cel doi conducători de partid și 
de stat parcurg orașul într-o mașină 
deschisă. Un mare număr de mun
citori din cele peste o sută de în
treprinderi din cartierele Treptow și 
Kopenick. care concentrează o bună 
parte a industriei capitalei, și-au lă
sat munca pentru o clipă ca să sa
lute pe înalții oaspeți.

Marile bulevarde, pe care le Stră
bate coloana oficială de mașini, s-au 
transformat intr-un adevărat culoar 
viu. La apelul lansat de organele 
locale de partid si de «ftat. publicat 
citeva zile la rind de presa centra

lă, au răspuns zeci de mii de ber- 
linezi — tineri și vîrstnici, bărbați 
și femei — care fac inalțiior soli ai 
poporului român o entuziastă mani
festare de prietenie. Se scandează 
„Bun venit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu !“, „Salutăm din inimă pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu !“, „Re
publica Democrată Germană si Re
publica Socialistă România — strîns 
legate printr-o prietenie frățească". 
Se dă. astfel, expresie satisfacției pe 
care o încearcă populația capitalei 
R.D. Germane. întregul popor, pen
tru noul dialog la nivel inalt dintre 
cei doi conducători de partid și de 
stat, pentru prietenia Strînsă, fră
țească, ce unește Cele două partide, 
țări și popoare.

La reședință, cei doi conducători 
de partid și de stat se întrețin cor
dial.

Ceremonia sosirii delegației de 
partid si de stat a Republicii Socia
liste România, condus^ de .tovarășul .. 
Nicolae Ceaușescu. a fost' transmisă ; 
in dlrefit de' posturile de radio și te
leviziune ale R.D. Germane.

■ ■■■■■■ ■ a ■ ■ ■ ■ ■
La întreprinderea de rulmenți din Alexandria, la 24 mai, a avut loc 

o ședință a consiliului oamenilor muncii. Pe ordinea de-zi au figurat : 
îndeplinirea sarcinilor la export și asigurarea bunei funcționări a uti
lajelor din dotare — probleme esențiale intr-un moment în care colec
tivul unității depune eforturi substanțiale pentru a îmbunătăți tot mai 
mult eficienta activității sale și a marca neîntirziat un puternic reviri
ment in realizarea tuturor sarcinilor de plan.

în legătură cu această ședință, dorind să relevăm nu aspectele teh
nice ale problemelor discutate, ci stilul și metodele de lucru ale consi
liului oamenilor muncii, am întreprins o anchetă-sondaj. solicitind unor 
membri ai acestui for de conducere muncitorească să ne răspundă la 
trei întrebări :

Cum a fost pregătită și cum 
s-a desfășurat ședinfa ? Ce 
'sarcini concrete ați primit ? 
Cum s-a trecut la înfăptuirea 

hotărîrilor luate ?
Iată, redate succint, citeva dintre 

răspunsuri.
Ing. PETRE RACOVITA. președin

tele consiliului oamenilor muncii, di
rector al întreprinderii :

— în toate, cazurile, in legătură cu. 
fiecare punct de pe ordinea de zi a 
ședințelor consiliului oamenilor mun
cii. compartimentele de specialitate 
din Întreprindere întocmesc materiale 
documentare asupra problemei res
pective și propun soluții de rezol
vare. Aceste materiale sint puse la 
dispoziția membrilor consiliului oa
menilor muncii cu citeva zile înainte 
pentru' a ie cerceta și a-și forma o 
opinie, astfel că in ședință se trece 
direct Ia analiză și discuții. Așa s-au 
petrecut lucrurile și la ședința din 24 
mai. Membrii consiliului au venit, cu 
propuneri utile, care au îmbunătățit 
și îmbogățit măsurile preconizate in 
domeniul exportului, bunei funcțio
nări a mijloacelor tehnice.

Imediat, măsurile au fost repar
tizate compartimentelor care au res
ponsabilități in aplicarea lor. în toa
te ședințele operative, in cadrul dis

cuțiilor zilnice cu șefii compartimen
telor de specialitate, mă informez și 
asupra îndeplinirii sarcinilor comple
xe stabilite de consiliul oamenilor 
muncii. în afară de Aceasta, la noi 
există practica ca în fiecare ședință a 
consiliului oamenilor muncii să se 
treacă in revistă toate măsurile sca
dente, apllcîndu-se sancțiuni în ca
zul cind termenele nu au fost res
pectate.

FLOREA UNGHEANU, secretarul 
comitetului de partid :

— Urmărind ca toți membrii con
siliului să contribuie efectiv la actul 
de conducere, comitetul de partid a 
introdus practica de a fi ascultați, in 
fiecare ședință, toți cei care au ceva 
de spus. în special reprezentanții oa
menilor muncii. De asemenea, s-a 
adoptat sistemul de a fi ipvitdțl la 
ședințele consiliului muncitori cu ex
periență, maiștri și specialiști, cărora 
li se cere părerea atunci cînd trebuie 
adoptată o hotărîre importantă, sau 
cind soluțiile sînt mai greu de găsit. 
Bunăoară, ța ultima ședință. întrucît 
s-au ridicat unele probleme de ordin 
calitativ, în legătură cu producția 
pentru export, au participat si o se
ric de invitați din secțiile de produc
ție. Din confruntarea de soluții și idei 
s-a conturat necesitatea extinderii în 
întreaga întreprindere a metodei de 
autocontrol muncitoresc, folosită în 
una din secții, si s-a stabilit ca scu- 
lăria să execute aparatura de verifi

care necesară dotării locurilor de 
muncă.

Muncitoarea ELENA VATĂȘOIU, 
reprezentantă a muncitorilor din sec
ția asamblate în consiliul oamenilor 
muncii :

— Pot să spun că. de fiecare dată, 
cuvintul nostru, al muncitorilor, este 
ascultat și respectat. Cu un timp in 

CONSILIUL OAMENILOR MUNCII 
IN ACȚIUNE

• Cum lucrează, ce probleme dezbate și cum decide ?
• Cum urmărește îndeplinirea propriilor hotăriri?

urmă, secția noastră avea unele ne
cazuri cu inelele de rulmenți, pe 
care secția de rectificare le trimitea 
nesortate pe'marcaje. ceea ce se solda 
adesea cu respingerea producției 
noastre. Ridîcind problema in consi
liul oamenilor muncii, s-a luat ne loc 
o măsură organizatorică si neajunsu
rile au fost înlăturate cu opera
tivitate.

Maistrul DUMITRU PtRVU, repre
zentant al muncitorilor din secția 
bile-role în consiliul oamenilor mun
cii :

— Am primit, ca de obicei, mate
rialele pregătitoare ale ședinței și 
le-am studiat, retinînd unele aspecte 
și propuneri de măsuri, pe care le-am 

discutat cu alti tovarăși de muncă, 
în ședință am făcut propunerea ca 
torpedourile de la prese să se exe
cute în întreprindere și să nu se mai 
importe și m-am oferit ca, împreună 
cu mecanicul de secție și cu specia
liștii din sectorul mecanic, să le rea
lizăm.

Maistrul DUMITRU BOLOCAN, re-

Concluziile unei anchete- 
sondaj la întreprinderea 
de rulmenți din Alexandria

prezentant al uneia din secțiile de 
bază in Consiliul oamenilor muncii.

— Socotesc că stilul de lucru adop
tat în acest an de consiliul oamenilor 
muncii din întreprinderea noastră 
răspunde cerințelor conducerii de
mocratice, muncitorești. Sint adu
se in discuție probleme realmen
te importante, membrii consiliu

lui sînt informați în prealabil 
in legătură cu ceea ce se va analiza. 
Ședințele sînt serioase. problemele 
se dezbat deschis, muncitorește. La 
ultima ședință am propus ca repara
țiile să fie din vreme pregătite, ca 
piesele ce urmează a fi schimbate să 
fie executate sau procurate cu anti
cipație. în acest fel. mașinile sint 

oprite un timp mai scurt. Prin pro
punerea făcută, eu m-am referit la 
unele situații concrete din secție, dar 
consiliul oamenilor muncii a preluat 
ideea și a hotărit să generalizeze me
toda de organizare a reparațiilor 
sugerată de mine la toate mașinile 
și utilajele întreprinderii. De ase
menea. pe baza consultării prealabile 
cu tovarășii de muncă din secție, am 
propus conducerii întreprinderii să 
treacă la o normare mai judicioasă 
a unor cheltuieli, al căror nivel nu 
este controlat și. din această cauză, 
se face risipă de mijloace financiare 
și materiale. Și această propunere a 
fost reținută.

Am adoptat sistemul de a infor
ma membrii secției despre cele dis
cutate in consiliu, cu prilejul ședin
țelor operative de producție, al adu
nărilor sindicale sau de partid. După 
ultima ședință a consiliului am avut 
mai puțin timp pentru a comunica 
tuturor cele discutate; în schimb, 
m-am ocupat de transpunerea în 
practică a celor stabilite. Acum, 
bunăoară, după ce am scăpat de re
buturi, ne străduim să aplicăm o, se
rie de măsuri de ridicare continuă 
a calității eubansamblelor pe care le 
fabricăm.

★
Ce aprecieri se pot face in urma 

răspunsurilor primite ? Mai întii de 
toate, faptul că acest for democratic 
de conducere muncitorească, care 
este consiliul oamenilor muncii, îsi 
îndeplinește, in general, atribuțiile, 
dovedește spirit de răspundere, ho
tărire și fermitate in soluționarea 
problemelor. în aplicarea măsurilor 
stabilite. Astfel, și numai astfel, im- 
plicind pe cei care produc în actul 
conducerii, întreprinderea a reușit să 
facă progrese marcante in activi
tatea economică. în numai citeva 
luni. Dovada ? în cinci luni din acest 
an s-a realizat o producție cu 40 la 
sută mai mare și s-a exportat de 
peste două ori mai mult decît in ul
timele cinci luni ale anului trecut. 
Tot in aceeași perioadă, indicele de 
utilizare a mașinildr-unelte s-a îm
bunătățit,cu 15,4 la sută.

Din discuțiile cu numeroși munci
tori și specialiști din întreprindere 
și cu tovarășul Ion Răducu. prim-se- 
cretar al comitetului de partid ai 
orașului Alexandria, am retinut că 
fosta conducere a unității folosea 
practica de a adopta singură soluții 
In problemele importante trezind 
adesea, cu ușurință, peste cuvin
tul muncitorilor. La intervenția 
comuniștilor, lucrurile au evoluat 
spre bine, conducerea administrativă 

a Întreprinderii a fost schimbată și 
s-a . instaurat un stil de muncă nou, 
prin care cadrele de conducere con
lucrează cu oamenii din producție și 
se bizuie pe ei in soluționarea pro
blemelor.

Nu este insă mai puțin adevărat 
că mai sînt încă multe de făcut pen
tru perfecționarea stilului și me
todelor de activitate ale consi
liului oamenilor muncii. După cum 
reiese din răspunsurile primite la 
ancheta-sondaj, sînt situații în care 
membrii consiliului nu sînt informați 
și în perioada dintre ședințe despre 
mersul indeplinirii deciziilor stabili
te. Consultînd mai .multe programe 
de măsuri elaborate de consiliu, am 
constatat că. in general, nu se fixea
ză răspunderi concrete pentru fiecare 
dintre membrii consiliului, spre a 
urmări înfăptuirea unei anumite ac
țiuni. De aici, concepția eronată a 
unora dintre ei că activitatea lor în 
organismul de conducere colectivă 
nu ar fi permanentă, de zi cu zi, ci 
s-ar desfășura numai în preajma și 
în timpul ședințelor. De asemenea, 
nu șint folosite cu suficientă eficien
tă. in sprijinul conducerii activității, 
și alte organisme : consiliul de con
trol muncitoresc și comisiile pe do
menii din întreprindere. în spiritul 
indicațiilor conducerii partidului, al 
legislației care stabilește atribuțiile 
acestor organisme, in activitatea con
siliului oamenilor muncii din această 
întreprindere trebuie să se întrepă
trundă mai intim conducerea colec
tivă cu răspunderea fiecăruia pen
tru aplicarea hotărîrilor adoptate în 
colectiv. Capacității crescute de deci
zie trebuie să-i corespundă o sporire 
a responsabilității, atîț colective cit 
și personale, pentru bunul mârs al 
activității întreprinderii. Tn aceasta 
rezidă, de altfel, in bună măsură, efi
cienta conducerii colective.

Corneîiu CARLAN 
Ion TOADER
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VIZITA OFICIALA DE PRIETENIE IN REPUBLICA DEMOCRATA GERMANA
A DELEGAȚIEI DE PARTID $1 DE STAT CONDDSE DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU

DEPUNEREA UNEI COROANE DE FLORI Convorbirile oficiale
Miercuri după-amiază. tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, a depus o coroană de flori la 
monumentul victimelor fascismului 
și militarismului.

La ceremonie au participat 
tovarășa Elena Ceaușescu. tovarășii 
Manea Mănescu. Ștefan Andrei. Mi
hai Marinescu. George Macovescu. 
Mihail Florescu. precum și Constan
tin Niță, ambasadorul tării noastre 
in R. D. Germană.

Monumentul, construit in urmă cu 
un secol și jumătate in centrul Ber
linului, pe cunoscutul bulevard 
..Unter den Linde.n“, a fost conceput 
in stilul templelor romane, cu un 
portic doric. Frontonul este decorat 
cu grupuri statuare, reprezentînd 
„Lupta și Victoria'*. „Fuga și înfrîn- 
gerea“. în interior sînt așezate ur
nele cu cenușa soldatului necunoscut, 
a unor luptători din rezistentă, pre
cum și pămint adus din locurile fos
telor lagăre de concentrare și de pe 
cîmpurile de bătălie din cel de-al 
II-lea război mondial.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, a fost în
soțit de Giinter Mittag, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.(^. al 
P.S.U.G., Margarete Miiller. membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.

Fanfara gărzii de onoare, aliniată 
in fata monumentului, a intonat 
un imn de Beethoven.

Ofițeri ai armatei populare națio
nale a R. D. Germane au depus în 
interiorul monumentului, sub stema 
Republicii Democrate Germane, co
roana de flori pe panglica căreia este 
înscris : „Din partea secretarului ge
neral al Partidului 'Comunist Român,

a primit
Secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu. a primit 
miercuri după-amiază, la reședința 
sa, pe șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați în capitala Republicii De
mocrate Germane.

La primire au fost de față tovarășa 
Elena Ceaușescu, tovarășii Manea 
Mănescu, Ștefan Andrei, Mihai Mari
nescu, George Macovescu, Mihail Flo
rescu, precum și Constantin Niță. 
ambasadorul țării noastre in R. D. 
Germană.

în discuțiile purtate cu președin
tele Nicolae Ceaușescu. șefii misiu
nilor diplomatice au dat o inaltâ a- 
preciere politicii de colaborare și 
cooperare, de înțelegere și pace pro
movate cu consecvență de România 
socialistă, relevînd aportul ei im
portant la întărirea destinderii și se
curității internaționale. Ei au evocat 
bunele raporturi ale României cu 
țările lor. au subliniat rolul impor
tant pe care il au contactele perso
nale dintre șefii de state, vizitele 
reciproce chemate să lărgească sfera 
colaborării reciproc avantajoase în
tre țările și popoarele din întreaga 
lume.

întreținîndu-se cu șefii misiunilor 
diplomatice. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu le-a adresat salutul său 
călduros, rugindu-i să transmită cele 
mai bune urări șefilor de state pe 
care îi reprezintă.

președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu".

în fața flăcării veșnice, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu. ceilalți membri ai dele
gației române de partid și de stat 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
pe șefii misiunilor diplomatice

au păstrat un moment de reculegere.
Au fost intonate imnurile de stat 

ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Democrate Germane.

La încheierea ceremoniei depune
rii coroanei de flori, secretarul gene

ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. îm
preună cu membrii delegației și per
soanele oficiale ale țării-gazdă. au 
primit defilarea gărzii de onoare.

(Urmare din pag. I)

al C.C. ăl P.S.U.G.. șeful secției pen
tru relații internaționale a C.C. al 
P.S.U.G., Horst Solie, membru al 
C.C; al P.S.U.G., ministrul comer
țului exterior al R. D. Germane, 
Siegfried Bock, ambasadorul R. D. 
Germane in Republica Socialistă 
România.

La convorbiri participă, de aseme
nea, consilieri și experți ai celor 
două delegații.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker s-au informat reci
proc despre realizările obținute de 
România și Republica Democrată 
Germană în dezvoltarea industriei și 
agriculturii, a celorlalte ramuri ale 
producției materiale, în înflorirea 
științei și culturii. în ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc. în 
toate domeniile construcției socialis

PLECAREA DIN CAPITALĂ

Miercuri dimineața a plecat în 
Republica Democrată Germană dele
gația de partid și de stat condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, care va face o 
vizită oficială de prietenie in aceas
tă țară, la invitația‘tovarășului Erich 
Honecker, a Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Ger
mania, a Consiliului de Stat și a 
Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Democrate Germane.

Din delegație fac parte tovarășa 
Elena Ceaușescu. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., tovarășii Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. prim-minis- 
tru al guvernului, Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R.. viceprim-ministru al 
guvernului, George Macovescu. 
membru al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe, Mihail Florescu. 
membru al C.C. al P.C.R.. ministrul 
industriei chimice, Constantin Niță, 

te, despre marile sarcini și obiective 
ce stau în prezent în fata celor 
două țări și popoare, despre activita
tea rodnică ce se desfășoară pentru 
îndeplinirea neabătută a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Comunist Român și. respectiv, ale 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Socialist Unit din Germania.

Totodată, s-a procedat la un apro
fundat schimb de vederi privind sta
diul actual și perspectivele relațiilor 
bilaterale. în acest cadru, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Hone
cker au subliniat cu deosebită satis
facție că raporturile de prietenie, so
lidaritate și colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Par
tidul Socialist Unit din Germania, 
dintre România si Republica Demo
crată Germană se extind și se întă
resc continuu, că înțelegerile stabili
te cu prilejul intîlnirii si convorbiri

ambasadorul României in R. D. Ger
mană.

La plecare, tovarășul . Nicolae 
Ceaușescu. tovarășa Elena Ceaușescu 
au fost conduși de tovarășii Emil 
Bobu. Cornel Burtică, Gheorghe 
Cioară, Lina Ciobanu. Ion Dincă, 
Emil Drăgănescu, Janos Fazekas, 
Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Nicu- 
lescu, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană. Ion Pățan. Dumitru Popescu. 
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu, 
Iosif Uglar, Ilie Verdeț. Ștefan Voi- 
tec, Iosif Banc,*lon Coman, Miu Do- 
brescu, Mihai Gere, Nicolae Giosan, 
Vasile Patilineț, Ion Ursu. Constan
tin Dăscălescu, Ion Stănescu, de 
membri ai C.C. al P.C.R.. ai Consi
liului de Stat și. ai guvernului, de 
conducători de instituții centrale și 
organizații obștești, de personalități 
ale vieții științifice, și culturale. To
varășii din conducerea de partid și 
de stat au venit împreună cu soțiile.

Erau prezenți Joachim Loschner, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, și mem
bri ai ambasadei.

Se aflau de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați in țara noastră, 
alți membri ai corpului diplomatic. 

lor anterioare, de la Timișoara, se 
transpun cu succes în viață, determi
nând o conlucrare fructuoasă, multi
laterală intre țările, partidele si po
poarele noastre. în folosul si spre 
binele lor. al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

în același timp, a fost exprimată 
hotârirea comună de a conferi aces
tor relații dimensiuni tot mai largi, 
un conținut tot mai bogat, de a am
plifica si adinei colaborarea dintre 
P.C.R. și P.S.U.G.. dintre România și 
R.D. Germană pe tărim politic, eco
nomic, tehnico-știin.țific. cultural, de 
a intensifica si diversifica coopera
rea în producție, legăturile comer
ciale. corespunzător potențialului e- 
conomic. progreselor înregistrate de 
cele două țări in opera de edificare 
a societății socialiste.

Convorbirile se desfășoară într-o 
atmosferă de prietenie frățească, 
cordialitate si înțelegere reciprocă.

Aeroportul Otopeni. unde a avut 
loc ceremonia plecării, era împodo
bit cu drapelele partidului si sta
tului. Pe frontispiciul aerogării se 
afla portretul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

La plecare, pe aeroport, tovarășul 
Nicolae Ceadșescu a fost salutat de 
mii de oameni ai muncii din Capi
tală, care au ovaționat indelung pen
tru Partidul Comunist Român și se
cretarul său general, dind glas senti
mentelor de stimă și prețuire pe Care 
întregul nostru popor le are față de 
conducătorul partidului și statului 
nostru, satisfacției pentru noua in- 
tilnire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Erich Honecker — eloc
ventă mărturie a raporturilor fră
țești statornicite intre partidele, po
poarele si țările noastre.

înainte de a urca in avion, un grup 
de pionieri au oferit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete mari, de flori.

La ora 9 aeronava a decolat în- 
dreptindu-se spre Berlin — capitala 
Republicii Democrate Germane.

„Intimpinăm cu mare bucurie pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ii urăm un cordial bun venit!11

TELEGRAME DE LA BORDUL AVIONULUI

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR
Prim-secretar al- Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Toate ziarele centrale din Republica 
Democrată Germană consacră in edi
țiile lor de miercuri spații largi vizi
tei oficiale de prietenie pe care de
legația de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. o efec
tuează in țara prietenă.

în deschiderea primei pagini, toate 
ziarele publică știrea care anunță a- 
cest important eveniment, precum și 
biografia tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. in care este evidențiată 
contribuția de excepțională însemnă
tate a secretarului general al Parti
dului Comunist Român in înaintarea 
rapidă a României socialiste pe calea 
construirii societății socialiste multi
lateral dezvoltate. în promovarea 
consecventă a unei politici externe 
profund principiale. Biografia este în
soțită de portretul tovarășului Nicolae 
CeaUșescu. publicat, de asemenea, pe 
prima pagină a tuturor ziarelor.

RADIOTELEVIZIUNEA din Repu
blica Democrată Germană a transmis 
în direct ceremonia sosirii înalților 
oaspeți români, comentind pe larg în
semnătatea deosebită a acestei vizite 
pentru întărirea in continuare a rela
țiilor de prietenie și solidaritate din
tre P.S.U.G. și P.C.R.. dintre R. D. 
Germană și Republica Socialistă 
România, dintre cele două popoare.

Agenția de presă A.D.N. a transmis, 
de asemenea, un amplu reportai des
pre sosirea înalților oaspeți, insistînd 
asupra primirii pline de căldură si 
entuziasm pe care locuitorii capitalei 
Republicii Democrate Germane au ti- 
nut să o facă pe aeroport, ca si pe 
întregul traseu străbătut de coloana 
oficială pină la reședința de la Nie-

derschonhausen. rezervată înalților 
soli ai poporului român.

Agenția de presă a Republicii De
mocrate Germane și radioteleviziu- 
nea au reflectat pe larg, in emisiunile 
lor, desfășurarea celorlalte momente 
înscrise în programul primei zile a 
vizitei, relevind însemnătatea lor 
deosebită pentru dezvoltarea relațiilor 
bilaterale.

Ziarele inserează, de asemenea, am
ple comentarii privind stadiul și per
spectivele dezvoltării relațiilor pe 
multiple planuri dintre P.S.U.G. si 
P.C.R.. dintre cele două țări și po
poare.

„NEUES DEUTSCHLAND" publică, 
astfel, un articol semnat de Siegfried 
Bock, ambasadorul R.D.G. în Româ
nia. în care, printre altele, se arată : 
„Vizitele reciproce ale conducătorilor 
de partid și de stat ai țărilor socialiste 
constituie întotdeauna remarcabile e- 
venimente politice. Ele oferă prilejul 
ca. in cadrul convorbirilor nemijlocite 
ale conducătorilor, să fie efectuat un 
schimb de experiență și idei, să se 
întocmească un bilanț al colaborării 
de pină acum si. ceea ce este mai 
important, să se stabilească noi sar
cini in vederea adincirii relațiilor bi
laterale și ale colaborării in proble
me internaționale.

Este firesc, de aceea — scrie în 
continuare ziarul — ca R.D. Germană 
să intimpine cu mare bucurie vizita 
secretarului general al Partidului Co
munist Român, președintele Republi
cii Socialiste România. Nicolae 
Ceaușescu. și a delegației de partid și 
de stat pe care o conduce, urîndu-le 
un bun venit cordial.

Intilnirile repetate care au avut loc

în ultimii doi ani intre secretarul 
general al C.C. al P.S.U.G.. președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G.. și 
conducătorul partidului și statului 
român au influențat hotăritor dez
voltarea colaborării intre partidele, 
statele și popoarele noastre. In timpul 
acestor intilniri. tovarășii Erich 
Honecker și Nicolae Ceaușescu au 
avut convorbiri fructuoase si au sta
bilit măsuri care au dat noi și pu-

Revista presei din 
R. D. Germană
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ternice impulsuri extinderii relațiilor 
in totalitatea lor.

In cei aproape 30 de ani de istorie 
a relațiilor dintre R.D.G. și România 
s-a confirmat mereu că volumul și 
ritmul evoluției relațiilor statale sini 
hotăritor determinate de colaborarea 
frățească dintre partidele marxist- 
leniniste ale celor două țări. Hotârirea 
celor două partide, reafirmată la' cel 
de-al IX-lea Congres al P.S.U.G. și la 
cel de-al XI-lea Congres al P.C.R.. 
de a intări alianța cu celelalte state 
socialiste și cu partidele lor con
ducătoare oferă garanția că coope
rarea strinsă. plină de încredere, din
tre P.S.U.G. și P.C.R,, cooperare care 
are. in lupta de clasă comună, adinei 
tradiții, va influenta și in viitor. în 
mod favorabil, evoluția relațiilor 
noastre multilaterale".

în încheiere, in articol se arată : 
..Vizita care începe astăzi va conso
lida prietenia și alianța intre parti

dele, statele și popoarele noastre. Ea 
va constitui un jalon pe calea. ca-re 
ne apropie tot mai mult și care întă
rește prietenia și unitatea țărilor so
cialiste și. prin aceasta, influența 
socialismului in lume".

în comentariul său consacrat vi
zitei. organul central al Uniunii Creș- 
tin-Democrate, „NEUE ZEIT“, apre
ciază că acest eveniment reprezintă 
un moment important al dezvoltării 
viitoare a relațiilor dintre R.D.G. și 
România. Noua întilnire se înscrie 
în lungul șir de contacte și convorbiri 
prietenești dintre reprezentanții și 
oamenii muncii din cele două țări, 
relații cu o îndelungată tradiție, așe
zate pe o bază nouă, calitativ supe
rioară. prin semnarea, la 12 mai 1972. 
la București, a Tratatului de prie
tenie, colaborare și asistență mutuală 
intre , R.D. Germană și Republica So
cialistă România. Comentariul subli
niază. de asemenea, însemnătatea 
deosebită a rezultatelor fructuoase 
ale intilnirii de la Timișoara, din 
luna februarie a.c.. a tovarășilor Erich 
Honecker și Nicolae Ceaușescu.

La rindul său, ziarul „DER 
MORGEN". în comentariul zilei, 
scrie : „Întotdeauna ne bucurăm de 
vizita prietenilor buni. Cetățenii 
R.D.G. se bucură deci astăzi de vi
zita oaspeților români... Garanțiile .și 
impulsurile pentru alianța dintre 
R.D.G. și România sînt date de for
țele conducătoare ale celor două țări 
— P.S.U.G. și P.C.R. Activitatea co
mună a partidelor inspiră colabo
rarea din toate celelalte domenii ale 
vieții sociale. De aceea, intîlnirea la 
cel mai înalt nivel are o mare însem

nătate pentru noi toți. Așteptăm de 
la vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a persoanelor care il în
soțesc rezultate importante".

Pe lingă comentariile privind im
portanța deosebită a acestei vizite, 
ziarele apărute miercuri publică nu
meroase reportaje, note și informații 
care fac cunoscute cititorilor din 
R.D.G. realizările deosebite obținute 
de oamenii muncii din România so
cialistă in diferite domenii de 
activitate.

„NEUES DEUTSCHLAND" inserea
ză un articol însoțit de o hartă a noi
lor centre industriale ale țării noas
tre. Ziarul înfățișează prin date și 
exemple elocvente procesul dezvol
tării continue a forțelor de producție 
de pe intreg teritoriul României.

„BAUERN-ECHO", organ al Parti
dului Democrat-Țărănesc, însoțește 
o ilustrație fotografică ce înfățișează 
Uzina de aluminiu din Slatina de un 
reportaj consacrat unor exemple 
concrete ale cooperării economice 
dintre cele două țări.

La rindul său. „NEUE ZEIT" pu
blică două reportaje. Primul se re
feră la grija partidului și statului 
nostru față de familiile sinistrate in 
urma cutremurului de la 4 martie, 
față de toți oamenii muncii. Cel de-al 
doilea înfățișează pe larg activitatea 
colectivului de muncă de la uzina 
„Electroputere“-Craiova. insistind 
in mod deosebit asupra bunelor rezul
tate obținute de această unitate în 
îndeplinirea sarcinilor, ce-i revin în 
relațiile sale’de cooperare/ cu mai 
multe întreprinderi și instituții din 
R.D.G.

Tovarășului PÂL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare

BUDAPESTA
Survolînd teritoriul Republicii Populare Ungare, doresc să vă adresez 

dumneavoastră și întregului popor ungar prieten un cordial salut tovărășesc 
și urările noastre de noi succese in edificarea societății socialiste dezvoltate 
in patria dumneavoastră.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea că apropiata întilnire 
pe care o vom avea se va înscrie ca un nou și important moment in evoluția 
pozitivă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările, partidele și po
poarele noastre.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
Folosesc prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste Cehoslovace 

pentru a vă adresa dumneavoastră. Comitetului Central al Partidului Co
munist din Cehoslovacia, guvernului și poporului cehoslovac prieten un cald 
salut tovărășesc și cele mai bune urări de noi succese in dezvoltarea și 
înflorirea Cehoslovaciei socialiste.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare statorni
cite intre țările, partidele și popoarele noastre vor cunoaște o evoluție con
tinuu ascendentă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele 

Republicii Socialiste România



PAGINA 4 SCiNTEIA - Joi 9 Iunie 1977

FESTIVALUL NAȚIONAL „ClNTflBEft ROMÂNIEI 
in etapa republicană

Valoroase realizări in 
românesc de operă

O tematică diversă, cuprinzind 
aspecte semnificative ale istoriei 
și luptei poporului nostru pentru 
libertate, caracterizează m ansam
blu spectacolele de operă și balet, 
prezentate in etapa republicană a 
festivalului. Cu Dreptul la dragos
te de Teodor Bratu, Opera Ro
mână din București aducea, în re
marcabila interpretare a Eugeniei 
Moldoveanu, mesajul simbolic al 
luptei comuniștilor în ilegalitate. 
Pe o tematică similară, dipticul 
Mariana Pineda și Interogatoriul 
din zori de Doru Popovici, in ver
siunea Operei Române din Timi
șoara, se înscrie ca prima realizare 
de înaltă valoare a acestor parti
turi intr-un spectacol ce datorează 
mult viziunii regizorale a lui Geor
ge Zaharescu. Evocind momentul 
unirii tuturor forțelor poporului in 
preajma insurecției. Pădurea vul
turilor de Tudor Jarda, lucrare a- 
dusă în festival de către Opera 
Română din Cluj-Napoca, întregeș
te tabloul tematic'al luptei revolu
ționare cu accentele puternice ale 
cintecului militant. Cîteva contri
buții de excepție, pe plan solistic 
— Emil Gherman. Titus Pauliuc — 
o fermă conducere dirijorală — 
Ion Iancu — au asigurat aici o 
justă tălmăcire a creației compo
zitorului. Nu este de neglijat nici 
prezența Teatrului liric din Con
stanța, cu o lucrare în premieră 
absolută — Regele Istros de Iulius 
Szarvady — atît prin dorința au
torilor de a valorifica semnifica
ții străvechi ale istoriei poporului 
nostru, cit și prin modul in care 
spectacolul, In regia lui Carmen 
Dobrescu și scenografia lui Horia 
Popescu, a contribuit la reliefarea 
unor tinere talente solistice, in as
censiune valorică : tenorul Anton 
Covalli. baritonul Victor Axinte.

Evenimentul poate» cel mai im
presionant al acestei etape a fost 
datorat colectivului Operei Române 
din Iași, prin prezentarea unei ex
celente versiuni interpretative a 
dramei muzicale populare Răscoa
la de Gheorghe Dumitrescu. Cali
tățile partiturii, atit cele drama- 
turgice, cit și muzicale, și-au aflat

Viziuni regizorale moderne 
în teatrul de evocare istorică

„Patetica ’77“ nu este o dramă (is
torică) in înțelesul obișnuit al cuvîn- 
tului, ci o cuprinzătoare frescă. Ima
ginea crucialului eveniment al Inde
pendenței evocat, pornind de la și 
imprumutlnd unele date oferite de 
un roman (în Război de Duiliu Zam- 
firescu), păstrează, firește. în angre
najul ei, și urme ale substanței e- 
pice din care purcede. Dar ficțiunea 
este pină Ia saturație îmbibată de 
fapte, de figuri și de situații reale 
ale momentului. Incit, lucrarea lui 
Mihnea Gheorghiu ni se descoperă 
mai degrabă ca o încercare de a re
constitui. dacă nu chiar de a învia, 
documentele de arhivă (adesea scu
tite de orice prelucrare artistică) și 
climatul istoric dat (așa cum el se 
realizează tot din documentele și 
mărturiile de tot felul, nemijlocite, 
ale zilei), conferindu-le rezonanță 
dramatică.

E vădit că atare structură drama
tică presupune, din partea colectivu
lui teatral și a regizorilor ce se an
gajează să-i dea corp și viață sce
nică, in același timp putere de sin
teză și generozitate inventivă, dacă 
nu chiar risipă de mijloace artistice. 
E ceea ce s-a putut demonstra cu 
spectacolele Teatrului maghiar de 
stat din Cluj-Napoca și al Teatrului 
Național din Craiova (respectiv, cu 
spectacolele regizorilor Harag Gyor- 
gy și Georgeta Tomescu), spectacole 
de factură și viziune izbitor diferită, 
dar de o forță de penetrație deopo
trivă de puternică.

Harag Gyorgy, bucurindu-se și de 
binevoitorul concurs al ansamblului 
maghiar de operă și balet din Cluj- 
Napoca, și-a desfășurat, recunoscu
tele lui virtuți creatoare (rafinament, 
ingeniozitate a soluțiilor, rigoare și 
acuratețe profesională), pentru a re
aliza mai ales imaginea globală, cli
matul de epocă — și de istorie în 
acțiune — al dramei. Așa fiind, ac
centele spectacolului său și valorile 
lui sint de găsit îndeosebi în efec
tele și dinamica de ansamblu. Aju
tat de scenograful Constantin Russu 
și de meșterul de balet Fodor Tibor, 
regizorul a ajuns să ofere, fără exa
gerare, o continuă surpriză și sărbă
toare a ochilor. „Epoca" e infățișată, 
cu precizie și cu mare eleganță sti
listică. in tot ce e "pitoresc definito
riu în ea — costume, tipuri, atitu
dini, moravuri. Solicitările viziu
nii regizorale au pus mai mult 
preț pe expresivitatea imediată și pe 
forța de sugestie a compoziției decit 
pe ceea ce s-ar numi valorile de ca
racter ale interpretării. Covîrșitoarea 
atenție acordată — cinematografic — 
panoramei e in același timp de na
tură să subordoneze prezența și evo
luția actorilor. Se rețin insă, fie pen
tru prezența scenică izbitoare, fie 

o expresie convingătoare, impunînd 
opera Răscoala printre cele mai 
importante partituri ale teatrului 
muzical contemporan românesc. 
Succesul colectivului ieșean se da
torează unui spirit de echipă in 
care responsabilitatea interpretării 
s-a simțit prezentă la toate nive
lurile. de la remarcabila conducere 
dirijorală a lui Cornel Calistru, la 
siguranța viziunii regizorale a lui 
Dimitrie Tăbăcaru. de la plastica 
expresivă a scenografiei lui Con
stantin Rusu, la subtilitatea nuan
țării cîntului solistic (din distribu
ție remarcindu-se in mod special 
George Solovăstru, Svetlana Io- 
nescu. Filimon Siminic. Georgeta 
Popa-Bălan și. nu în ultimul rind. 
Emil Pinghireac).

Suita spectacolelor de balet dez
văluie,' de asemenea, o largă cu
prindere a preocupărilor pentru 
crearea de spectacole originale, cu 
tematică națională tălmăcită divers 
și expresiv, adesea convingător. 
Este cazul unor spectacole bucu- 
reștene deja cunoscute publicului 
și larg apreciate pentru generosul 
lor mesaj emoțional — Viața, 
dragostea omului... la Teatrul de 
operetă — pentru modul în care 
propun o amplă viziune asupra is
toriei poporuiui nostru — File de 
istorie la Opera Română. Senti
mentul și căldura comunicării par 
a fi specifice limbajului tinerei 
coregrafe Mihaela Âthanasiu în 
viziunea poetică a spectacolului de 
la Operetă, vigoarea poematică, 
accentele epice caracterizează fer
mitatea stilului spectaculos al co
regrafului Oleg Danovschi in con
cepția epopeică a frescei realizate 
la Opera Română. Cu o nuanță 
personală ce transpare din specifi
citatea limbajului, autorul specta
colului Operei Române din Cluj- 
Napoca. Alexandru Schneider, pro
punea o originală viziune a plasti
cii lui Brâncuși. însoțită de un ex
presiv colaj muzical pe muzica lui 
Tiberiu Olah, Aurel Stroe, la care 
se adaugă rezonanțe ale cintecului 
popular. Există în execuția acestui 
colectiv o rigoare a mișcării, o dis- 

pentru calitatea compoziției, din 
masa foarte mare de interpreți. chi
purile unor actori ca Bisztrai Măria, 
Hejja Sânilor, Sebăk Klăra. Vadâsz 
Zoltan. Lăszlo Geră, Văii Zita, Pe- 
terl'fy Gyula și alții.

„PATETICA 77“ 
în interpretarea 

Teatrului Național 
din Craiova 

și a Teatrului 
maghiar de stat 
din Cluj-Napoca

La Teatrul Național din Craiova 
satisfacțiile izvorăsc dintr-o viziune 
diametral opusă ; dintr-o urmărire 
prin excelență analitică a acțiunii și 
din realizarea sintezei patetice fi
nale, prin efectul de intîrziere asu
pra detaliilor și de subliniere a pra
gurilor dramatice semnificative, apoi 
din acumularea succesivă a respecti
velor detalii, nu din cuprinderea lor 
globală. Regia Georgetei Tomescu se 
întemeiază mai degrabă pe o vizi
une sugestivă decît pe una reconsti- 
tutivă a epocii, pe caracterele dramei 

Scenâ din „Patetica '77” in interpretarea Teatrului maghiar de stat din 
Cluj-Napoca

Foto : Ileana Muneaciu

spectacolul 
și balet

ciplină a conducerii gestului ce 
depășește performanța tehnică, co- 
municind. esența ideilor prin ima
gini ample, de largă respirație. 
Ceea ce. dincolo de tripticul Oma
giu lui Brâncuși, am surprins și in 
a doua parte a spectacolului clu
jean. Eroica ’77, unde în afara 
unor ezitări sau incertitudini ale 
concepției dramaturgice. trăsăturile 
calității coregrafului și ansamblului 
s-au impus cu aceeași vigoare.

Două colective pe care publicul 
bucureștean nu avusese prilejul să 
le urmărească în spectacole pînă 
acum — Opera maghiară de stat 
din Cluj-Napoca și Teatrul „N. 
Leonard" din Galați — s-au pre
zentat in acest festival cu cite un 
diptic tematic asemănător. Compa- 
rind cele două versiuni ale bale
tului Elanuri de Sergiu Sarchizov. 
înclinăm spre aprecierea modului 
in care coregraful Fodor Tibor a 
reușit să dea expresie înțelesurilor 
generoase ale partiturii. De altfel, 
și în evocarea răscoalei din 1907 
(la Opera maghiară, oe muzică de 
Tiberiu Olah. la Teatrul ,.N. Leo
nard" pe muzica Simfoniei „1907" 
de Dumitru Bughici) expresivita
tea și plastica scenică a interpre- 
tilor clujeni ni s-au părut mai a- 
propiate de scopul propus.

Spectacolele de operă și balet 
prezentate în etapa republicană a 
festivalului demonstrează că, in 
creația de gen, avem valori re
marcabile, pe care artiștii noștri — 
regizori, coregrafi, interpreți — sint. 
datori să le slujească cu maturitate 
și responsabilitate, descifrind cu 
pasiune artistică și înalt profesio
nalism originalitatea artei națio
nale. S-a văzut mai bine ca ori- 
cînd — și acesta este unul din me
ritele esențiale ale festivalului — 
că în creația contemporană româ
nească există multe resurse ce jx>t 
asigura un progres sigur și mai 
rapid al teatrului muzical, impu- 
nind un stil care să marcheze o 
etapă superioară in istoria specta
colului.
Grlqore CONSTANT1NESCU

decit pe valorile ei cromatice. De 
aici, o mai reținută disponibilitate 
spre folosirea elementelor scenogra
fice și scenotehnice (decoruri, V. Pe- 
nișoară-Stegaru ; costume Ileana- 
Preduț), ca și o mai puțin severă 
strădanie de a inchide in compoziții 
plastice — de grup sau individuale 
— evocarea. De aici, în schimb, o 
mai limpede cursivitate a acțiunii, 
un spațiu mai larg destinat patosu
lui. liber de constrîngerile expresiei 
elaborate, mărturisit cu duhul spon
taneității. al vibrației autentice — 
chiar dacă aceasta este, uneori, furată 
de ispite festiviste. De aici, și o 
preponderență a firescului, suculent 
și psihologicește revelator. Mai pre
sus de toate, se realizează după a- 
ceastă modalitate putința de a pune 
în valoare mai lesne interpretarea 
actoricească. Reținem pe această li
nie dintre interpreții personajelor 
„de familie" pe Valeriu Dogaru. 
Remus Mărgineanu, Florica Popescu- 
Mihail, Anca Ledunca, Leni Pințea- 
Homeag, Ileana Sandu, Ilie Gheor
ghe ; iar dintre interpreții persona
jelor „de epocă" pe Iancu Goanță, 
Mihai Constantinescu, Dan Werner, 
Constantin Sassu, Costică Ioneseti, 
Vladimir Juravle etc.

Amindouă spectacolele, cu modu
rile diferite in care au fost conce
pute. și-au meritat prețuirea și a- 
plauzele cu care au fost răsplătite, 
pentru sentimentul de reală-patetică- 
bucurie artistică prilejuită.

Florin TORNEA

FESTIVALUL EUROPEAN 
AL PRIETENIEI

Acțiune culturală complexă, inițiată de țara noastră in spiritul promovării climatului 
umanist de apropiere intre popoare, de schimburi ale valorilor autentice ale culturii. Festi
valul european al prieteniei reunește numeroși si eminenti artiști români și străini, formații 
prestigioase din țări europene, din S.U.A. și Canada, care-și vor aduce contribuția speci
fică. originală la reușita acestui eveniment cultural-artistic de dimensiuni excepționale. Far- 
ticinanții la festival reprezintă cele mai diferite compartimente ale ariei, ale operei, opere
tei, baletului, muzicii vocal-simfonice, corale, ale creației folclorice tradiționale, muzicii 
ușoare ș.a.

LUDOVIC SPIESS :

Mesajul umanist al artei

autentice
Orice întîlnire cu caracter inter

national. fie că este închinată ce
lor ce slujesc știința sau arta, cul
tura sau tehnica, este un act sa
lutar. binevenit. El poate prilejui 
schimburi de opinii, de păreri. în
seamnă. practic, o fructuoasă co
laborare. in scopul unei mai bune 
cunoașteri. Poate însemna pași 
înainte in domeniul respectiv. Cu 
atît mai mult un festival artistic 
in care limbajul este larg accesibil, 
un festival în care strălucește MU
ZICA.

Festivalul european al prieteniei 
are insă multiple și majore sem
nificații. El va fi găzduit de Bucu
rești — capitala unei țări care 
militează pentru pace, pentru prie
tenia cu toate popoarele lumii. 
Românii sint inițiatorii și gazțiele 
unei ample manifestări în care 
limbajul artei se va dovedi mesa
gerul unor nobile idei și senti
mente. Și. toate acestea, înainte de 
Conferința de la Belgrad, ca incă 
o dovadă a politicii juste a tării 
noastre, a felului in care înțeleg 
partidul și poporul nostru să co
laboreze cu toate țările lumii, în 
toate domeniile. Vom fi prezenți 
cu ce are mai valoros arta româ
nească. vom cunoaște valori ale 
artei de pretutindeni. Schimbul de 
păreri, contactele între oamenii de 
artă, cunoașterea operelor care 
exprimă forța de creație a popoa
relor constituie contribuții la pro
gresul civilizației umane.

Particip la acest festival al prie
teniei într-o perioadă cînd în tara 
noastră s-a desfășurat o competi
ție artistică de proporții naționale, 
de o amploare fără precedent, 
dezvăluind ce resurse de geniu 
creator are minurfatul nostru popor: 
Festivalul „Cîntarea României". A- 
ceastă impetuoasă afirmare a ce
lor mai bune, mai proaspete energii

Momente din spectacolul pre
zentat de formația de dans 
tematic a Casei de cultură din 
Pitești (fotografia din stingă) și 
de un grup de balerine 
din ansamblul • Operei Române 
din București (fotografia din 

dreapta)

MILIARDELE SANATATII — 
mai bine gospodărite

Potrivit programelor de creștere a retribuției si altor venituri, a 
nivelului de trai al populației in actualul cincinal, la capitolul destinat 
cheltuielilor social-culturale sint prevăzute aproape 59 miliarde lei 
pentru apărarea si refacerea sănătății oamenilor muncii, fată de numai 
42,7 miliarde lei in cincinalul anterior.

Ce reprezintă această sumă ? Cum va fi ea utilizată ? In ce fel 
se va răsfringe acest mare efort material în întărirea sănătății po
porului ?

Grija fată de sănătatea omului în 
România socialistă începe incă îna
inte de nașterea sa. cu supraveghe
rea medicală acordată viitoarelor 
mame si continuă pe iot parcursul 
vieții. Pentru aceasta, dispunem in 
prezent de o vastă rețea de ocrotire 
sanitară modernă, care acordă asis
tentă medicală gratuită întregii 
populații. Pe întreg teritoriul tării 
funcționează sute de unități spitali
cești. cuprinzind aproape 198 000 
paturi, cu o dotare tehnico-medicală 
corespunzătoare. Acestora li se adau
gă alte sute de policlinici, peste 5 000 
de dispensare la orașe si sate pentru 
tratament ambulatoriu, numeroase 
sanatorii, stații de salvare si altele. 
In aceste unități lucrează peste 35 000 
de medici și peste 120 000 cadre sa
nitare medii si auxiliare. Pină la în
cheierea actualului cincinal, numărul 
medicilor va ajunge la 40 000. In 
cursul acestui cincinal vor fi date in 
funcțiune noi spitale cu peste 
39 000 de paturi, peste 80 de policli
nici. sute de dispensare rurale si alte 
unități sanitare. Construirea și dota
rea acestor noi edificii ale sănătății 
va costa circa 9 miliarde de lei, sumă 
care provine din fondurile de inves
tiții ale statului, si care nu grevează 
cele aproape 59 miliarde de lei de 
care am amintit la începutul acestor 
însemnări. Din suma alocată pentru 
actualul cincinal, mai bine de jumă
tate reprezintă retribuirea persona
lului sanitar (retribuțiile vor fi ma
jorate cu 28,5 la sută, data primei 

< tape de majorare fiind 1 septembrie 
1978). Alte 10—11 miliarde reprezintă 
valoarea medicamentelor ce se acordă 

artistice exprimă convingător bucu
ria muncii și creației unui popor 
liber, dornic să-și fructifice cele 
mai inalte virtuți, să cunoască tot 
ceea ce omenirea a creat mai de 
preț. In același timp, festivalul 
muncii și al creației, prin amploa
rea. modul de desfășurare, calitatea 
manifestărilor, prin spiritul de e- 
mulatie. de întrecere de care a fost 
caracterizat, arată elocvent rolul 
important al artei si culturii în so
cietatea noastră, prețuirea de care

GEORGE GRIGORIU :

Remarcabil eveniment cultural, 
expresie a dorinței de apropiere 

intre popoare
Așteptăm cu mare interes această 

amplă manifestare : Festivalul eu
ropean al prieteniei, inițiată de 
România. în spiritul politicii parti
dului nostru de a dezvolta relații 
multilaterale cu toate țările și po
poarele lumii. Bucureștiul va de
veni o bună gazdă a muzicii, a cîn
tului și dansului de pretutindeni. 
Ne vom întilni cu reprezentanți din 
25 de țări ale lumii, vom aplauda 
arta unor maeștri ai muzicii"ușoare, 
muzicii simfonice, muzicii camerale. 
Prezența unor mari ansambluri, 
precum Teatrul academic de stat dc 
operă și balet din Kiev, orchestra 
Academiei naționale ..Santa Cecilia" 
din Roma sau Corul bărbătesc din 
Austria’, ansambluri folclorice din 
R. S. F. Iugoslavia, Danemarca și a

Participant! la festival
Ansamblul de corzi „Eugene 
Ysaye" al Orchestrei de cameră 

din Wallonia condus de 
LOLA BOBESCU

Atunci cînd. cu ani în urmă, for
mația de corzi „Eugene Ysaye", con
dusă de reputata violonistă Lola 
Bobescu, ne-a vizitat tara, a pro
dus o impresie puternică strălucirea 
instrumentală, virtuozitatea grupului 
de. instrumentiști, maniera elocventă 
a concertării in ansamblu, claritatea 
rostirii muzicale, emisia sonoră de 
mare puritate, limpiditatea perfectă 
a frazării. Sint calități pe care for
mația le-a dobîndit printr-o muncă 
de minuție, desfășurată sub condu
cerea cunoscutei violoniste Lola Bo
bescu, muziciană de un har inefabil, 
care unește, cu egală eficiență, e- 
nergia. inițiativa in exercitarea ac
tului interpretativ, cu strălucirea 
suplă, plină de farmec a declamației 
muzicale.

De altfel, suplețea stilistică, depă
șirea limitelor unui ansamblu de tip 
baroc se reflectă in aria largă re
pertorială, abordată cu egală lar
ghețe. de la operele maeștrilor Re
nașterii și oină la cele ale lui I. S. 
Bach, iar de aici la creația contem
porană. reprezentată de valori sem
nificative ca Frank Martin, Hinde
mith. Martinu etc.

Turneele de concerte efectuate In 
marile centre muzicale ale lumii.

gratuit, iar restul miliardelor sint 
așa-numitele cheltuieli de regie, a- 
dică pentru întreținerea bolnavilor, 
a echipamentului medico-sanltar. re
parații si altele.

După cum ne-au informat specia
liști din Ministerul Sănătății, există 
toate condițiile ca. printr-o mai bună 
gospodărire si un control sever asu
pra tuturor cheltuielilor destinate să
nătății. să se obțină o eficientă mult 
mai ridicată decit in prezent a fon
durilor pe care stalul le alocă pentru 
ocrotirea sănătății populației. Există 
incă diferente destul de mari intre 
sumele ce se cheltuiesc în medie pe 
o zi de spitalizare intr-un spital față 
de altul. în condiții similare de pro
fil. dotare si încadrare. Aceasta im
plică o studiere mai în amănunt și 
o generalizare a experienței înainta
te. pregătirea de cadre de speciali
tate pentru domeniul administrării și 
gospodăririi unităților sanitare. De 
asemenea, se va urmări cu mai 
multă insistentă aplicarea si respec
tarea normativelor de dotare a blocu
rilor alimentare, spălătoriilor si ce
lorlalte sectoare ale unităților sani
tare (in special la cele vechi, mai 
puțin funcționale si mai costisitoare 
in exploatare decît cele noi). Există 
incă rezerve care se cer puse în va
loare si pentru noile unități, incepind 
cu proiectarea, oină la execuția și 
funcționarea lor ireproșabilă. In ace
lași timp, se va acționa pentru o mai 
bună gospodărire a medicamentelor 
si materialelor sanitare, pentru im- 
bunătățirea și îmbogățirea continuă 
a nomenclatorului de produse farma
ceutice cu medicamente noi. moder

se bucură creația, puterea sa de 
formare a. conștiinței umane. în 
acest climat efervescent, deschis 
tuturor valorilor autentice, particip 
cu bucurie la manifestările Festiva
lului european al prieteniei, iniția
tivă românească in deplin consens 
cu întreaga noastră politică de co
laborare. de contacte si de partici
pare intensă la schimbul mondial 
de valori.

Cuvintele ..pace". ..prietenie" sint 
traduse in sute de graiuri pe acest 
pămînt. Intr-un festival al priete
niei care stă sub semnul colaboră
rii intre ponoare, intr-o astfel de 
intilnire. aceste două cuvinte-sim- 
bol vor avea un singur grai : al ar
tei majore, cu profund? semnifica
ții umaniste, cu repercusiuni dura
bile asupra minții și sufletului 
omenesc.

tuturor celorlalte vorbește de Ia 
sine despre ștacheta înaltă a cali
tății spectacolelor pe care le vom 
vedea. Festivalul european este un 
remarcabil eveniment artistic, un e- 
veniment cultural deosebit de sem
nificativ. El este o fereastră larg 
deschisă spre cunoaștere reciprocă, 
prin ceea ce avem mai bun. încă 
o dovadă a contactelor ne care le 
dorim și le promovăm consecvent. 
Festivalul european al prieteniei se 
desfășoară în această perioadă a 
pregătirii Conferinței de la Bel
grad ; este incă un exemplu de fe- 
ÎU1 în care înțelege tara noastră să 
colaboreze, să coopereze și prin in
termediul artei, cu țări și popoare 
de pretutindeni.

discografia bogată demonstrează 
larga audiență a acestei formații de 
primă mărime în viata artistică in
ternațională.

Baletul Teatrului din Atena, 
condus de YANNIS METSIS
Cea mai importantă trună de balet 

a Greciei, ansamblul Teatrului din 
Atena, va aduce expresia elocventă a 
muncii entuziaste a unui numeros 
grup de balerini si coregrafi, conduși 
de Yannis Metsis. personalitate ar
tistică de primă mărime in tara sa. 
Intențiile de a pune bazele unui an
samblu autohton de largă orientare 
stilistică se concretizează in montări 
ce îmbrățișează atit repertoriul in
ternational romantic și contemporan, 
cit și pe cel al Greciei de azi. Depă
șind un deceniu de activitate, artiș
tii greci au deja in activitatea lor o 
serie de prestigioase particiDă.ri la 
mari festivaluri internaționale de 
dans la Salonic. Corfu. Pireu si 
Atena. .

Yannis Metsis. principalul anima
tor al ansamblului, este deținătorul 
unei bogate experiențe, acumulată 
alături de comnanii de renume cum 
sint. companiile „New York City 
Ballet" si ..Martha Graham". Este o 
preluare creatoare. Înnobilată de o 
viziune originală, pe care coregraful 
grec tine să o evidențieze cu fiecare 
spectacol pe care îl creează.

nizarea si generalizarea unor sche
me de tratament. De asemenea. Mi
nisterul Sănătății va urmări întărirea 
si dezvoltarea atelierelor județene de 
întreținere si verificare a aparaturii 
medicale, asigurarea operativă a pie
selor de schimb, funcționarea la pa
rametrii optimi a intregii aparaturi.

In afară de aceste acțiuni care vi
zează. deopotrivă, o eficientă mai ri
dicată a asistentei medicale si o gos
podărire mai chibzuită a bazei mate
riale, Ministerul Sănătății se preo
cupă de găsirea unor noi modalități 
de îmbunătățire a organizării siste
mului de ocrotire a sănătății. Astfel, 
se urmărește ca în fiecare județ să 
poată fi acordată asistenta medicală 
în toate domeniile de specialitate ale 
medicinei. cu excepția unor profiluri 
de solicitare mai strînsă și care ne
cesită cadre medicale cu o calificare 
deosebită, cum ar fi chirurgia car
diacă. toracică și neurochirurgia, 
profiluri care vor fi concentrate in 
centrele medicale universitare. Ți- 
nind seama de efectele binefăcătoa
re. oe plan social, pe care le au 
ergoterapia, noile metode de recupe
rare si reeducare prin muncă a bol
navilor. se cer depuse eforturi mai 
susținute pentru înmulțirea si dota
rea unor ateliere de lucru, ca si pen
tru asigurarea unor loturi de pămînt 
pe lingă unități spitalicești, asa cum 
sint, bunăoară, la Șipote', județul 
Iași, sau la Săpoca. județul Buzău, 
care permit aplicarea eficientă a unor 
metode ergoterapice in ăer liber. Un 
rol important in perfecționarea func
ționării intregii rețele sanitare îl au 
consiliile populare, al căror sprijin 
si control reprezintă si în acest do
meniu social de primordială impor
tantă pentru întreaga populație o 
contribuție însemnată în ridicarea 
continuă a nivelului de sănătate a 
intregii populații.

Al. PLAIEȘU

cinema
• Potopul (seriile III-IV) : PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19.15.
• Orfana : CENTRAL — 9.15;
11,30; 13.45; 16; 18; 20.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : VICTORIA — 9; 
11,15: 13,30; 13.45: 18: 20.15.
• Ziua sacrificiului : EFORIE - 
9: 11.15: 13.30; 16; 18,15: 20.30, FA
VORIT — 9: 11.15; 13.30: 15,45; 18;
20.30. PARC HOTEI. — 20.
• Gloria nu ciută : GLORIA — 9; 
11,15; 13.30; 15.45: 18: 20.15. LIRA
— 9: 11,15; 13,30: 15.45: 13; 20.15, la 
grădină — 20, MIORIȚA — 9; 11; 
13.15: 15,30; 17,45; 20.
• Dick Turpin î LUCEAFĂRUL — 
9,15: 11,30; 13.45; 16; 18.30: 21. la 
grădină — 20.15. FESTIVAL — 9: 
11.15; 13,30; 15.45; 18,15; 20.30. MO
DERN — 9; 11.15; 13.30: 16; 18.15;
20.30, la grădină — 20. GRĂDINA 
CAPITOL — 20.
• în liniștea pădurii : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Un orășel în Texas : FERO
VIAR — 9: 11.15; 13,30; 16; 18,15:
20.30, MELODIA — 9: 11,15; 13.30:
16; 18,15; 20,30. PALATUL SPOR
TURILOR ȘI CULTURII — 19,30.
• Republica din Uzice : FLO- 
REASCA — 9: 12,15; 15,45: 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30; 11.
• Ora spectacolului : DOINA — 
12,30: 15; 17,30; 20. GIULEȘTI — 
9: 11; 13,15: 15.30; 17.45; 20.
• Șatra : COTROCENI — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20.15.
• Cinci detectivi Ia miezul nopții: 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20.15.
• Așteptarea î PROGRESUL — 16: 
18; 20.
A Brățara cu granate — 9.45. Air 
Force — 11,45; 14. Botnița — 16,15;
18.30. Șl călăii mor — 20.30 : CINE
MATECA.
A Benji : EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30: 16; 18,15; 20,15.
• AI șaptelea cartuș : BUCEGI
— 9; 11,15; 13.15: 15,30: 17.45: 20.
A Diavolii din Spartivento î GRI- 
VIȚA — 9: 11,15; 13.30; 15.45; 18: 
20,15, TOMIS — 9; 11.15; 13.30; 16; 
18,15: 20,45, la grădină — 20. GRĂ
DINA TITAN — 20.
• Oaspeți de seară : FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Călătoriile Iui Gulliver : VOL
GA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, GRADINA FESTIVAL — 20. 
A Pintea : VIITORUL — 9; 11,15; 
13.30; 15,45: 18; 20,15.
A Mușcă și fugi ! : AURORA — 9: 
11.15; 13,30; 15.45; 18; 20, la gră
dină — 20,15, FLAMURA — 9; 11,15: 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• B. D. intră în acțiune : PACEA
— 15,30; 17.45: 20.
A Diamante pe roți ; BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20, la gră
dină — 20,15.
• Accident : POPULAR — 15.30: 
17,45: 20.
• Lumea circului : FLACĂRA — 
9.30: 13,30: 16,30: 19,30.
A Timpul dragostei și al speran
ței : COSMOS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
© Copil de suflet : ARTA — 9; 
11,15; 13.30: 15.45; 18: 20. la gră
dină — 20,30.
• O fereastră spre cer : GRĂDI
NA BUCEGI — 20.15.
A Cuibul salamandrelor : GRĂDI
NA MOȘILOR — 20.
A Sfîrșitul legendei ; GRĂDINA

\ FLACĂRA — 20,15.
• Așii înălțimilor : GRĂDINA
UNIREA — 20,15.

teatre
A Teatrul Național București (sala 
mare) : Viața unei femei — 19.30, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19.30.
• Filarmonica ,.George Enescu44 
(Ateneul Român) : Integrala cvar
tetelor de Beethoven în interpre
tarea cvartetului Academica — 20.
• Opera Română : Travlata — 19. 
A Teatrul de operetă : Victoria 
și-ai ei husar -- 19,30.
A Teatrul ..Lucia Sturdza Bu- 
lanclra4 (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19,30.
a Teatrul Mic : Viața e ca un va
gon ? — 19.30.
• Teatrul de comedie : 12 oameni 
furioși — 19.30.
A Teatrul satiri c-muzical .,C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19,30.
A Teatrul ,.I. Vasilescu44 : Bomba 
zilei (premieră) —- 19,30.
A Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română44 : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul ..Ion Creangă44 : Acțiu
nea Codalbul — 19.30.
A Circul București : Cu circul... 
nu-i de glumit — 19,30.
A Teatrul „Țăndărică" (la Ecran- 
club) : Ileana Sînziana — 10.
A Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Casa cea nouă — 19,30.

t V
PROGRAMUL I

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

recomandăm...
17,15 Consultații medicale
17.35 Studioul muzical
18,05 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto
18.20 Atenție la... neatenție 1
18,50 România pitorească
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal 
20,05 Ora tineretului
21,00 Seară de teatru : „Reduta" 

de Mircea Radu Iacoban. 
Spectacol preluat de la Tea
trul „Vasile Alecsandri44 din 
Iași. Adaptarea pentru TV și 
regia artistică : Sanda Mânu 

22.10 Cîntarea României. Festivalul 
creației și hărniciei

22.30 Telejurnal

PROGRAMUL II
20,05 Concertul Orchestrei simfoni

ce a Radioteleviziunii. în 
program : a T. Olah — „Eve
nimente 1907“. Dirijor : Iosif 
Conta a W. A. Mozart — 
Concertul nr. 5 pentru vioară 
și orchestră K. V. 219. Solist: 
Daniel Podlovski. Dirijor : 
Paul Popescu e Fr. Liszt — 
Poemul simfonic „Preludiile44. 
Dirijor : Liviu Ionescu

21.20 Telex
21.25 Un fapt văzut de aproape...
21,45 Emisiune de știință : ..40 de 

minute despre... somn și vis"

„Lozul vacanței44
Da 10 iunie 1977, Administra

ția de Stat Loto-Pronosport lan
sează o nouă emisiune specială 
limitată — „lozul vacanței". Se 
acordă 825 000 de ciștiguri in 
valoare de 1 670 000 iei. Totodată, 
se oferă participant! lor ciștiguri 
în autoturisme de mărci diferi
te. „Lozul vacanței" poate fi 
procurat de la agențiile Loto- 
Pronosport și vînzătorii volanți 
din toate orașele.
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DOUĂ SARCINI LA ORDINEA ULEI ÎN AGRICULTURĂ:

• Intensificarea întreținerii culturilor
• Terminarea pregătirilor pentru recoltare

Sosirea delegației Partidului Laburist 
din Marea Britanie, 

condusă de Ron Hayward, secretar general al partidului

I Colecțio
I nărui

I
I
I
I
I
I

I

Pensionarul constăntean loan 
Pritzopol. fost contabil de me
serie, este un mare colecționar 
de insigne. Colecția lui numără 
peste 3 000 de piese, provenind 
din țări de pe toate continentele. 
De la insigne mari cit palma 
pină la cele de numai citiva... 
milimetri !' Tot socotind cum să 
le pună mai bine în valoare, 
fostul contabil le-a orînduit pe 
teme : culturale, sanitare, ani- 
versative, sportive, turistice... 
Prin varietatea tematică, prin 
dimensiunile și coloritul lor. dar 
și prin ingeniozitatea cu care 
și-a ,.tapitat“ pereții cu ele. con- 
stănțeanul și-a transformat casa 
intr-o veritabilă expoziție de 
mare atracție.

I
I
I
I
I
I
I

i Omul I
I cu haina I
I
I
I
I
i
I

I

Cititorul nostru Gavril Cotri- 
roi din comuna Bicazul Ar
delean. județul Neamț, ne scrie : 
„Circulind cu mașina pe ruta 
București — Piatra Neamț, pe 
marginea unei șosele din județul 
Vrancea un pasager mi-a făcut 
semn să-l duc și pe el o bucată 
de drum. Am oprit și l-am invi
tat in mașină. Eram chiar bucu
ros că mai am cu cine schimba 
o vorbă. în timpul mersului, 
fiind o zi foarte călduroasă.- omul 
și-a dezbrăcat haina, a coborit 
la Bacău, dar la coborîre a uitat 
si se mai Îmbrace. M-am trezit 
acasă cu haina omului, in care 
are și bani. Printre ei am găsit 
un singur act, pe care scrie Cu- 
liță Costin. județul Bacău, co
muna... indescifrabil. Asa că, 
acum, eu nu știu cine este el, 
el nu știe cine sînt. eu. Poate că 
află prin Faptul divers...". Poate.

I
I
I
I
I
I
i

I Control
I

I inopinat I
I
I
I
I
i

I
I
I

Control inopinat la poarta În
treprinderii de preparate din 
carne Sinaia. Citiva angajați au 
fost prinși cu „mita în sac". Mai 
exact, cu salam de Sibiu in sa
coșă. Cantitățile sustrase : de la 
o jumătate de kilogram la trei 
kilograme !

In mod firesc, cei din ‘echipa 
de control i-au adresat paznicu
lui Petre Moacă intrebarea : 
„Dumneata ce păzești La care 
Moacă a inăltat din umeri, fă- 
cind-o pe nevinovatul, ca si cind 
nici salam (de Sibiu) nu min- 
case. nici gura nu-i mirosea. Nu
mai că ancheta care a urmat, a 
stabilit că Moacă nu e chiar mie
lușel nevinovat. în înțelegere cu 
cei prinși asupra... 
sacoșe, Moacă a 
Acum a deschis și

salamului din 
închis ochii, 
el punga.

I
I
!
i
I
I
I
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i Patru, I
i deocamdată I
I
I
I
I
I
I
I

Deocamdată sint patru la nu
măr : Costică Petrescu. 
Greece, Aurel Cazacu 
Gavril. Patru săteni din 
județul Vîlcea, au luat 
de a continua o veche 
frumoasă îndeletnicire 
ceste meleaguri : sculptura în 
lemn. Văzindu-i pe cei patru că 
s-au apucat vîrtos de treabă, 
edilii locali au si înființat un a- 
telier special de mobilă rustică. 
Ușile, ferestrele, lacrele, porțile, 
mesele și scaunele sint executa
te de cei patru în motive spe
cifice artei sculpturale vîlcene. 
Piesele care ies din mina lor sînt 
de o mare frumusețe și origi
nalitate. _

Cind treceți prin Horezu, dati 
o fugă și pină la cei patru meș
teri din Mateești. N-o să aveți 
ce regreta.

Mihai 
Si Alexe 
Mateești, 
inițiativa 
și foarte 
de Oe a-

I
I
I
I
I
I
I

Stop! De ce I
| folosiți I
I autostopul ? I
I
I
I
I<

I
i
I
I

I

Au făcut cu mînâ semn unei 
mașini să oprească. Mașina a 
oprit și patru persoane au plecat 
la drum. Nici șoferul nu știa pe 
cine urcase în mașină, nici pasa
gerii nu știau pe mina cui î$i 
încredințaseră viata. S-a aflat 
mai tirziu. La volanul autoturis
mului era Vaier Rusu. angajat 
al întreprinderii comerciale din 
Turda. Deși avea permis de con
ducere doar de cîteva luni, mer
gea de parcă zbura. Din neaten
ție și viteză s-a pomenit, la un 
moment dat. pe partea stingă a 
șoselei. Din sens invers venea 
un camion. Tamponarea n-a pu
tut fi evitată. Rezultatul : ma
șina s-a făcut zob. o persoană 
din cele 4 a încetat din viată, 
iar celelalte trei au fost grav . 
rănite. Acestea sînt faptele. Ceea 
ce uimește este ușurința cu care 
cele patru persoane și-au încred 
dlntat viața unui necunoscut. Cu 
atit mai mult cu cît 
Turda — Cluj-Napoca 
circulă, din oră în oră. 
confortabile, iar costul
este de cîteva ori mai mic decît... 
ciubucul dat șoferilor ocazionali.

ne ruta 
Si retur 
autobuze 
biletului

I
I

Rubricâ realizatâ de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Ploile căzute in ultima perioadă au favorizat creș
terea plantelor cultivate.' dar si a buruienilor. Iată de 
ce, pretutindeni, se impune o puternică mobilizare- a 
tuturor forțelor de muncă de Ja sate și a mijloacelor 
mecanice pentru intensificarea lucrărilor de întreținere 
a culturilor. Din datele centralizate la Ministerul Agri
culturii si Industriei Alimentare rezultă că. pină ieri, 
8 iunie, prașila a Il-a mecanică la sfecla de zahăr s-a 
executat in proporție de 62 la sută, iar manual au fost 
prășite 91 la sută din Suprafețele cultivate. în coope
rativele agricole, floarea-soarelui a fost prășită meca
nic a doua oară pe 90 la sută și manual pe 67 la sută 
din suprafață. în plină desfășurare sînt și lucrările de în
treținere la cultura porumbului. în cooperativele agricole, 
prima prașilă mecanică s-a efectuat pe 89 la sută, iar pra- 
șila manuală pe 73 Ja sută din terenuri. Se constată deci 
o anumită rămtnere în urmă in efectuarea prașilelor

manuale. Tinind seama de evoluția condițiilor atmos
ferice. în următoarele zile este necesar să se efec
tueze încă o prașilă pe toate terenurile cultivate cu 
plante prăsitoare.

în curînd va începe secerișul orzului si apoi al griu
lui. în majoritatea județelor, pregătirea combinelor, 
preselor de balotat paie, a celorlalte utilaje este practic 
încheiată. Totuși, mai sint de reparat circa 900 de com
bine ..Gloria” și 600 prese de balotat paie. Cel mai 
mare număr de combine a rămas de reparat în stațiu
nile pentru mecanizarea agriculturii din județele Timiș. 
Olt. Teleorman. Galați. O atenție specială trebuie acor
dată efectuării probelor cu boabe, etanșeizârii combi
nelor și mijloacelor de trapsport, asigurării spatiilor de 
depozitare, astfel incit nimic din noua recoltă să nu se 
risipească.

Miercuri seara a sosit în Capitală 
delegația Partidului Laburist din 
Marea Britanie, condusă de Ron 
Hayward, secretar general al parti
dului. care. Ia invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră. Din delegația Partidului La
burist fac parte : Sam McCluskie și 
John Cartwright, membri ai Comite
tului Național Executiv, si Jenny 
Little, șeful Departamentului inter
national al partidului.

La sosire, oaspeții britanici au fost 
întîmpinați de tovarășii Ilie Verdeț, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și Glțizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R.

Au fost prezenți. de asemenea, 
reprezentanți ai Ambasadei Marii 
Britanii la București.

Semnarea Programului de schimburi culturale si științifice 
intre România si Iordania

VASLUI:

Unii prășesc cit ține ziua, alții cit ține... ora
După ploile căzute la începutul 

lunii iunie, pe ogoarele multor coo
perative agricole din județul Vaslui 
se lucrează întreaga ,.zi-lumină“ la 
întreținerea culturilor. Organizarea 
muncii pe echipe în acord global sti
mulează pe cooperatori și mecaniza
tori să execute lucrările la timp și 
de bună calitate, întrucît de aceasta 
depinde mult nivelul recoltei. Pină 
ieri, 8 iunie, porumbul a fost prășit 
mecanic pe 85 la sută din suprafață, 
iar manual — pe 63 la sută, Intr-un 
șir de cooperative agricole, intre care 
cele din Arsura, Drînceni, Ghermă- 
nești ș.a., s-a încheiat prima prașilă 
la porumb și s-a trecut la cea de-a 
doua. La sfecla de zahăr, prașila a 
doua s-a terminat, iar în consiliile 
intercooperatiste Negrești și Fălciu 
a început prașila a treia.

Există insă diferențe in ce privește 
stadiul lucrărilor chiar între unități

din aceleași comune, deci cu condiții 
asemănătoare, ceea ce dovedește că 
nu peste tot munca este bine orga
nizată. Cu alte cuvinte, unii prășesc 
cît tine ziua, iar alții se lasă pe tin- 
jală. Astfel, în consiliul intercoope- 
ratist Murgeni. cooperatorii din Schi- 
neni au terminat practic prima pra
șilă mecanică și manuală pe toate 
terenurile cultivate cu porumb și au 
executat a doua prașilă mecanică pe 
80 la sută din terenuri. în contrast, 
la cooperativa agricolă Cirja, din a- 
ceeași comună, prima prașilă ma
nuală la porumb s-a făcut numai pe 
150 ha. din cele 437 ha cultivate.

La floarea-soarelui, din 15 000 ha 
cite sint cultivate în județ, au fost 
prășite mecanic a doua oară 10 800 
ha și manual 8 000 ha. Rămînerea în 
urmă la întreținerea acestei culturi 
se datorește, după cum am mai ară

tat, ritmului diferit in care se mun
cește in unități cu condiții asemănă
toare. Deși în zona de nord a jude
țului, cooperativele agricole din con
siliu] intercooperatist. Negrești au în
cheiat a doua prașilă atit mecanic, 
cît și manual, nu același lucru se 
poate spune despre unitățile din con
siliile intercooperatiste Codăești, Ză- 
podeni și Vaslui, unde prașila a Il-a 
manuală se desfășoară intr-un ritm 
lent. Aici, ca și în alte unități unde 
întreținerea culturilor prășitoare este 
intirziată. se impune o mai bună 
organizare a muncii, mobilizarea la 
prășit a tuturor mecanizatorilor și 
cooperatorilor, din zori și pină seara. 
O cerință impusă și de faptul că, 
după ploile din ultima săptămină, 
oulturile s-au dezvoltat frumos, dar 
au crescut și buruienile. (Crăciun 
Lăluci).

Miercuri, la Ministerul Afacerilor 
Externe a avut loc semnarea Pro
gramului de schimburi culturale și 
științifice intre Guvernul Republicii 
Socialiste România si Guvernul Re
gatului Hașemit al Iordaniei pentru 
anii 1977—1978. Documentul, semnat 
de Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Hani Kha- 
sawneh, ambasadorul Regatului Ha
șemit al Iordaniei la București, este 
o expresie a dezvoltării continue a 
cooperării pe multiple planuri dintre 
cele două țări. în domeniul Invătă- 
mîntului se prevede acordarea, pe 
bază de reciprocitate, a unor burse 
pentru studii, doctorat și speciali

zare, schimburi de profesori, de pu
blicații, manuale școlare și cursuri 
universitare. Părțile vor încuraja co
operarea pe tărîmul cercetării știin
țifice și tehnologice, vor favoriza 
dezvoltarea relațiilor intre instituțiile 
de ocrotire a sănătății. Vor fi orga
nizate reciproc expoziții de artă, gale 
ale filmului, traduceri de opere lite
rare și științifice, vor avea loc zile 
ale culturii celeilalte țări. Alte pre
vederi ale programului se referă la 
relațiile directe între agențiile de 
presă și radioteleviziunea din cele 
două țări, precum și între instituțiile 
care se ocupă cu educația fizică, și 
sportul.

(Agerpres)

vremea

Cooperativa agricolâ Vaslui: brigada condusă de Ion Anton lucrează de zor la prășitul cartofilor
Foto : Vasile Botoșanu
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LA PITEȘTI: întreceri sportive pe formații 
de lucru și grupe școlare

Sub conducerea unui număr de 
1 000 de instructori sportivi, in 60 de 
întreprinderi și 37 școli, din Pitești 
s-au desfășurat, in cadrul Daciadei. 
ample manifestări sportive de masă, 
-în vederea cuprinderii unui cit mai 
mare număr de particlpanți. întrece
rile au fost organizate pe formații de 
lucru și grupe școlare, antrenind la 
start 15 000 de angajați din întreprin
deri și instituții și 80 la sută din 
populația școlară. Crosurile, desfășu
rate fie în incintele și împrejurimile 
unităților și școlilor, fie în pădurile 
și pe poienile din jurul municipiu
lui, au mobilizat cel mai mare nu
măr de particlpanți. De exemplu, la 
combinatul de prelucrare a lemnu
lui, fabrica de încălțăminte, intre- 
prinderea de textile, școlile generale

10. 14. 6 și 8 s-au înregistrat recor
duri de alergători. De asemenea, pe 
terenurile sportive au avut loc între
ceri la atletism, volei, handbal, 
fotbal, tenis. La școala nr. 12 au con
curat. la atletism, in prezența a peste 
150 de părinți. 800 de școiări, iar la 
liceul ..Zinca Golescu" mari ansam
bluri de gimnastică au bicintat prin 
exerciții atractive. întrecerile de 
handbal, atletism, tenis de masă și 
de cîmp de la întreprinderea de tex
tile au fost urmate de o mare ser
bare cimpenească cultural-sportivă ; 
tot aici a fost inaugurat duminică un 
microparc de recreare, construit prin 
muncă voluntară, cuprinzînd pistă de 
popice, mese de. tenis, de sah. tere
nuri de volei, baschet și handbal.
(Gheorghe Cîrstea).

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Sportivul român Petru Kuki s-a 

clasat pe locul trei în proba mascu
lină de floretă din cadrul ..Turneului 
țărilor socialiste" la scrimă, compe
tiție care se desfășoară in aceste zile 
la Kiev. Victoria a revenit lui Sabir 
Ruziev (U.R.S.S.). iar pe locul doi 
s-a situat Koziejowski (Polonia). La 
întreceri participă sportivi din Bul
garia, Cehoslovacia, Cuba. R .D. 
Germană. Polonia. România. JUngaria 
și U.R.S.S.

• Tradiționalul turneu internațional 
feminin de volei pentru „Trofeul To
mis" a început miercuri la Constan
ta. avind ca meci vedetă intîlnirea 
dintre echipele României si Cubei. 
Echipa oaspete, care recent a ciștigat 
3 întilniri in Japonia, invingind chiar 
de două ori echipa națională japone
ză. a repurtat victoria cu scorul de 
3—2 (2—15. 15—10. 15—5. 12—15. 15—6). 
în altă partidă. echipa Ungariei a 
întrecut cu 3—0 (12. 4. 12) selecțio
nata de tineret a țării noastre.

• Competiția ciclistă Internațională 
„Cursa Victoriei" a continuat miercuri 
cu desfășurarea etapei a Il-a pe ruta: 
București — Cimpulung — Cabana 
Voina (156 km). Primul a trecut 
linia de sosire ciclistul sovietic 
Aleksandr Iudin (T.S.K.A. Moscova), 
cronometrat cu timpul de 4h 12’39”, 
urmat în ordine de dinamoviștii Va
sile Teodor și N. Savu. in același

timp. în clasamentul general conduce 
Iudin — 5h 33’51”, urmat de Vasile 
Teodor — 5h 34’11”. Astăzi are loc 
etapa a 3-a: Cimpulung — Rucăr — 
Predeal — Cioplea (93 km).

• Așa cum s-a mai anunțat, cu 
prilejul aniversării a 30 de ani de la 
înființarea clubului sportiv al arma
tei, „Steaua", antrenori și sportivi 
fruntași care s-au remarcat in ulti
mii ani prin performante prestigioa
se in marile competiții internaționale 
au fost distinși cu titluri de „Antre
nor emerit". „Maestru emerit al 
sportului" și „Maestru al sportului". 
Astfel. Maria Navasart. Cornel Oțe- 
lea. Zoltan Czaka și Gheorghe Șu- 
teu au fost distinși cu titlul de „An
trenor emerit", iar Natalia Mără- 
șescu, Valentina Serghei, Emeric 
Jenei. Cezar Drăgăniță, Gyula Bar
tha, Ion Pintea. Dumitru Alexandru, 
Florică Murariu și Marin Ionescu 
au primit titlul de „Maestru emerit 
al sportului". Un număr de 19 spor
tivi au fost distinși cu titlul de „Ma
estru al sportului".

• La Buenos Aires. într-un meci 
pentru ..Cupa intercontinentală" la 
baschet masculin, selecționata Italiei 
a intrecut cu scorul.de 107—72 (52— 
42) formația Argentinei. Principalii 
realizatori ai echipei învingătoare au 
fost Carraro si Della Fiori, care au 
înscris 30 și. respectiv. 27 puncte.

FOTBAL

Ieri, in divizia A
Miercuri s-au desfășurat- jocurile 

celei de-â 30-a etape- a campiona
tului categoriei A de" fotbal. în 
centrul atenției amatorilor de sport 
s-au situat partidele desfășurate la 
Craiova si Pitești, unde au evoluat 
cele două fruntașe ale clasamentu
lui. Dinamo și. respectiv. Steaua. La 
Craiova. Dinamo a reușit să termine 
la egalitate: 1—1 (1—0) cu Univer
sitatea din localitate. Liderul clasa
mentului a jucat matur, cu o bună 
orientare tactică : craiovenii au a- 
tacat mai mult, dar cu o slabă pu
tere de pătrundere, ratind citeva o- 
cazii bune. în meciul de la Pitești. 
F.C. Argeș a intrecut cu 2—1 (2—1) 
pe Steaua. înspre final, bucureștenii 
au ratat o lovitură de penalti. Irosind 
cu o neglijentă tipică această ocazie, 
echipa iși amputează serios șansele 
de a mai concura la titlu. Dar. in 
fond, cine-î de vină dacă echipa, de 
citeva etape încoace, în trei meciuri 
consecutive, se chinuiește si nu este 
in stare să găsească, printre toți „in
ternaționalii" ei. un jucător in stare 
să trimită mingea, de la 11 metri, 
intr-o poartă de 7 metri...

Celelalte rezultate ale etapei: Po
litehnica Iași — F.C. Bihor 4—1 
(3—0); Politehnica Timișoara — Cor- 
vihul Hunedoara 1—0 (1—0); A.S.A. 
Tg. Mureș — U.T. Arad 2—0 (0—0); 
Jiul — F.C. Constanta 2—0 (2—0); 
F.C.M. Galati — Sportul studențesc 
1—0 (0—0); Progresul — F.C.M. Re
șița 2—1 (1—0) ; Rapid — S.C. Bacău 
0—1 (0—1).

în clasament, pe primul loc se 
află Dinamo cu 42 puncte, urmată 
de Steaua — 41 puncte. Universita
tea Craiova — 36 puncte. Jiul — 36 
puncte etc. Ultimele locuri sînt o- 
cupate de: 16. Progresul — 25 punc
te! 17. F.C. Constanta — 24 puncte; 
18. F.C.M. Galați — 17 puncte.

★
într-un meci internațional ami

cal de fotbal, disputat la Kiev, echi
pa locală Dinamo a invins cu sco
rul de 4—2 (2—1) formația italiană 
Fiorentina. Golurile echipei sovie
tice au fost înscrise de Muntian, 
Veremeev. Troșkin și Buriak (din 
lovitură de la 11 m). iar punctele 
oaspeților au fost marcate de Deso- 
latti si Bresciani.

Ieri tn țară : Vremea a fost în ge
neral frumoasă, cu cerul variabil,- mal 
mult senin în sud. S-au semnalat frec
vente descărcări electrice și averse lo
cale de ploaie în zonele de deal șl de 
munte, în Moldova, Transilvania și estul 
Crișanei, și cu caracter Izolat în Olte
nia și Banat. Vîntul a suflat slab, 
exceptînd Delta Dunării, unde tempo
rar s-a intensificat. Temperatura aeru
lui la ora 14 era cuprinsă între 18 gra
de la Sulina, Mangalia, Joseni și Cimpu

lung Moldovenesc șl 29 de grade la 
Brăila, Iii București : Vremea a fost 
frumoasă, cu cerul variabil, mai mult 
senin. Vînt slab. Temperatura maximă 
a fost de 29 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 iunie. în țară s Vremea va fi 
călduroasă, mai ales la începutul in
tervalului, îndeosebi în sudul țârii. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea averse' 
locale de ploaie în nordul țării și izolat 
în rest. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprinse în
tre 6 și 16 grade, iar cele maxime între 
20 și 30 de grade, local mai ridicate la 
începutul intervalului. în București : 
Vreme în general frumoasă și căldu
roasă. Cer variabil, mai mult senin 
noaptea și dimineața. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Cronica zilei
în perioada 3—8 iunie a.C„ la in

vitația Ministerului Justiției din Re
publica Socialistă România, a făcut 
o vizită in țara noastră o delegație 
a Ministerului Justiției din R.P. Un
gară, condusă de Korom Mihăly, 
ministrul justiției.

în timpul șederii în România, oas
peții au avut întrevederi cu minis
trul justiției. Constantin Stătescu. la 
Tribunalul Suprem și ✓ Procuratura 
Generală ale ■ Republicii Socialiste 
România, au efectuat vizite de lucru 
și la obiective social-culturale și de 
interes turistic, ih județele Brașov, 
Argeș și in București.

Miercuri seara, delegația Ministe
rului Justiției din R.P. Ungară a 
părăsit Capitala.

★
Miercuri au luat sfirșit în Capitală 

lucrările mesei rotunde româno-iu- 
goslave cu tema ..Socialismul și ne
alinierea". Desfășurată timp de două 
zile., sub egida • Institutului de știin
țe politice și de studiere a problemei 
naționale din cadrul Academiei ..Ște
fan Gheorghiu" și « Facultății de 
științe politice din Belgrad, reuniu
nea a prilejuit un util dialog știin
țific cu privire la mișcarea țărilor 
nealiniate, la lupta lor dreaptă pen
tru independentă și suveranitate na
țională. pentru progres economic și 
social, pentru edificarea unei noi or
dini economice internaționale. Au 
fost abordate, de aserhenea. aspecte 
ale căilor și mijloacelor specifice in 
care cele două țări construiesc so
cialismul. ale contribuției lor la so
luționarea problemelor majore ale 
lumii contemporane.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a marcat 
apropiata sărbătoare a Zilei națio
nale a Marii Britanii printr-o mani
festare culturală, organizată miercuri 
după-amiază în Capitală.

După cuvîntul de deschidere, ros
tit de prof. dr. docent Mihnea Gheor
ghiu, președintele Asociației de 
prietenie România—Marea Britanie, 
a vorbit ziaristul Nicolae Plopcanu. 
în continuare a fost vizionat un film 
documentar.

Au participat Reginald Louts Se- 
conde. ambasadorul Marii Britani) 
la București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

• PROGRAM UNI
VERSAL DE VACCINARE, 
Potrivit datelor Organizației 
Mondiale a Sănătății, mai pu
țin de 10 la sută din cei 80 de 
milioane de copii care se nasc 
în fiecare an in iunie sînt vac
cinați în prezent împotriva 
gravelor maladii ce seceră 
numeroase vieți, intre care dif- 
teria. tușea mâgărească. tetano- 
sul, rujeola. poliomielita, tuber
culoza. deși există vaccinuri si
gure Împotriva acestor boli. Un 
program lansat de O.M.S. pre
vede ca DÎ.nă în 1990 toți copiii 
să fie vaccinați împotriva aces
tor maladii, recomandindu-se 
ea In toate statele membre să 
se ia măsuri privind activitatea 
de vaccinare de lungă durată în 
vederea combaterii mortalității 
infantile în lume.

• LOCOMOTIVE DE 
MARE PUTERE. Construc
torii de la uzina din Voroșilov- 
grad au trecut la realizarea pri
mului prototip al locomotivei 
diesel cu o putere de 8 000 C.P. 
Este prima locomotivă sovietică 
de asemenea capacitate, infor
mează agenția T.A.S.S. Paralel cu 
creșterea parametrilor tehnici, 
acest modern mijloc de tracțiu
ne va fi înzestrat cu o cabină 
ce va oferi condiții deosebite 
brigăzii de conductori, dispunînd 
de frigider și aragaz electric. In 
anii viitori, constructorii sovie
tici vor asimila pentru producția 
de serie noi tipuri de mașini 
moderne și de mare capacitate. Se 
are în vedere realizarea unor 
locomotive speciale ce vor asi
gura transportul pe marea ma

gistrală feroviară Baikal — A- 
mur. ce va lega regiunea Sibe
riei de Extremul Orient sovietic.

• PLANTAȚII. In anii 
care au trecut de la revoluție, 
în zona orașului Baracoa. din 
nord-estul Cubei, au fost plan
tați 55 milioane copaci. Aceasta 
reprezintă de cinci ori mai mult 
decît s-a plantat in întreaga 
Cubă în decurs de 50 de ani 
înainte de revoluție.

• „LOCATARII" GHE
ȚARILOR. Viermii ghețarilor
— vietăți de dimensiuni mici 
infiltrate între cristalele de 
gheată cu ajutorul unor minus
cule crampdane — de unde ies 
la anusul soarelui pentru a 6e

In zonele 
de agrement 

din jurul Capitalei 
întreprinderea de turism, ho

teluri și restaurante București 
organizează excursii de scurtă 
durată, eu autocarul. în jurul 
Capitalei : • La CERNICA se 
vizitează monumentul de artă 
întemeiat de vornicul Cernica 
Știrbei, în anul 1608, unde și-a 
petrecut ultimii ani ai vieții 
cronicarul Naum Rimniceanu. Se 
Vizitează, de asemenea, cimiti
rul. unde se află mormintele 
scriitorului Gala Galaction, 
pictorului Ion Țuculescu și di
plomatului Teodor Văcărescu. 
în continuare, se fac plimEari 
pe malul lacului Cernica și de 
agrement pe lac. • La SNA- 
GOV se pot face plimbări prin 
pădurea care amintește de 
vechiul codru al Vlăsiei și 
de agrement pe lac. Dorito
rii pot cunoaște mănăstirea 
construită de Mircea cel Bătrin, 
unde cu ani în urmă a fast în
chis Nicolae Bălcescu. marele 
istoric și revoluționar de la 1648. 
și unde in timpul lui Constan
tin Brîncoveanu a funcționat o 
tipografie condusă de Antim 
Ivireanu. De asemenea, se mai 
poate vizita vechea biserică cti
torită de Neagoe Basarab. • La 
MOGOȘOAIA se face un popas 
la palatul brîncovenesc care adă
postește muzeul de artă brin- 
covenească, cuprinzînd fereca
turi de cărți, obiecte laice și de 
cult, sculpturi, țesături și bro
derii în fire de aur și argint, 
hrisoave, tipărituri rare etc., 
după care se pot face plimbări 
prin parcul Mogoșoaia.

La asemenea excursii pot par
ticipa grupuri organizate, for
mate din minimum 36 persoa
ne. Prețul de persoană este de 
20.60 lei. Depunerea sumelor se 
face cu 48 ore înainte. Plecarea 
are loc incepind cu orele 14, iar 
înapoierea pînă la orele 20. Au
tocarele se prezintă, pentru îm
barcarea turiștilor, la unitățile 
organizatoare. Debarcarea turiș
tilor se va face la Piața Unirii.

înscrieri și alte Informații la 
filialele de turism din Bd. Re
publicii nr. 4 și 68. Calea Gri- 
viței 140 și la hotelul Dorobanți 
— parter.

PRONOEXPRES
Numerele extrase la tragere* din 

8 iunie 1977.
Extragerea I : 45 23 7 4 15 11
Extragerea a Il-a : 40 10 39 26 32

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI : 
| 741 137 lei din care 66 552 lei report.

DE PRETUTINDENI
hrăni au intrigat multă vre
me ne oamenii de știință care 
dispuneau de puține date asu
pra lor. Cercetări recente efec
tuate de Institutul de studii 
polare din Ohio (S.U.A.) au 
permis acumularea de noi cu
noștințe asupra acestor viermi 
care trăiesc si proliferează la 
temperaturi sub zero grade, iar 
la 20 de grade se dezintegrează 
complet (fenomen unic la orga
nismele vii). Hrana o asigură 
in principal un soi de alge răs- 
pîndite în emisfera nordică — 
mai abundente la suprafață de- 
cit in profunzimea ghețarilor, 
ceea ce explică ieșirile viermi
lor pentru masa lor nocturnă.

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ
„FRANKFURTER RUNDSCHAU7/

Perspectivele rezervelor 
de combustibil ale Terrei

• Cărbunele : combustibilul cel mai „longeviv" • Șisturile bitu
minoase și nisipurile petrolifere : un potențial energetic insuficient 
exploatat • Capacitățile energetice ale oceanelor și Soarelui, 

singura sursă, practic, inepuizabilă
Omenirii ii mai rămine un răgaz 

de circa 135 de .ani înainte de epui
zarea principalilor' combustibili ai 
Terrei — exploatabili și utilizabili în 
scopuri economice, inclusiv combus
tibilii nucleari. Și aceasta în condi
țiile in care consumul anual ar ră
mine neschimbat, iar indicele de va
lorificare ar fi optim. Răgazul s-ar 
putea mări însă cu incă 580 de ani 
dacă in acest calcul statistic teoretic 
s-ar ține seama de rezervele de ma
terii prime energetice ce vor putea 
fi desigur exploatate grație, viitoare
lor cuceriri ale revoluției ! tehnico- 
științifice.

Cu toate că numai 5.6 la sută din 
zăcămintele de cărbune cunoscute, 
adică 9 800 miliarde de tone echi
valent huilă, pot fi exploatate prin 
procedeele tehnice actuale — aflin- 
du-se la adincimi de cel mult 2 000 
de metri și in straturi de cel puțin 
30 de cm grosime — cărbunele ră
mine cel mai promițător combustibil. 
Rezervele exploatabile in prezent 
pot fi suficiente pentru o perioadă 
relativ lungă. Astfel, huila poate sa
tisface nevoile omenirii pentru încă 
190 de ani, iar lignitul pentru 270 de 
ani, perioadele respective puțind fi 
prelungite în măsura în care se În
registrează progrese în tehnica ex
plorării și exploatării acestora. Toate 
aceste date pot fi intîlnite într-un 
studiu asupra rezervelor de combus
tibili. efectuat de Direcția națională 
pentru geologie și materii prime din 
Hanovra.

Din studiu rezultă, de pildă, că 
'R.F.G., care dispune de zăcăminte 
de cărbuni de circa 245 miliarde de 
tone de huilă (dintre care numai 24 
miliarde sint considerate ca exploa
tabile) și 52 miliarde de tone de lig
nit (din oare 10 miliarde exploata
bile), poate să-și asigure nevoile de 
huilă și lignit — din resurse proprii 
— pînă în anul 2000.

în schimb, altfel se prezintă situa
ția în cazul rezervelor de petrol și 
gaze ale R.F.G. : extracția de petrol 
va duce intr-un viitor nu prea în
depărtat la epuizarea rezervelor exis
tente. în anul 2000 vor rămine numai 
neînsemnate cantități — chiar dacă 
se ține seama de eventualele noi des
coperiri din Marea Nordului.

Este adevărat că. pe plan mondial, 
rezervele actuale de petrol vor fi su
ficiente pînă puțin după anul 2000, 
la ritmul actual de extracție. Dacă 
ritmul va spori vor trebui descope
rite noi zăcăminte, mai ales in zo
nele arctice și în oceane, la mari a- 
dincimi. Acest lucru este valabil și 
pentru gazul natural. „Longevitatea"

(in cazul menținerii nivelului actual 
de exploatare, și „fără noi descoperiri) 
rezervelor mondiale de petrol se ri
dică — dacă luăm in considerare 
doar rezervele sigure — la circa 35 
de ani. iar dacă luăm in considerare 
și rezervele estimate a exista în 
lume — la puțin peste 100 ații. în 
cazai gazului natural, perioadele res
pective sint de circa 55 și 180 de ani. 

Ar mai rămine insemnatele canti
tăți de combustibil conținute in 
șisturi și nisipuri. Se apreciază că 
rezervele de petrol conținute in șist 
turile bituminoase ale lumii — con
centrate in America de Nord și de 
Sud — se ridică la 490 miliarde 
de tone, din care însă se pot exploa
ta, în. viitorul apropiat, numai 33,5 
miliarde de tone.

Faptul că prin extracția de petrol 
din șisturi bituminoase și nisipuri 
petrolifere se va asigura In 1985 a- 
bia 2,1 la sută din extracția mon
dială actuală arată clar că — cel pu
țin deocamdată — nu se pot nutri 
mari speranțe, in legătură cu această 
sursă de combustibil.

Nici rezervele de combustibili nu
cleari nu sînt atit de mari pe cit ar 
fi de așteptat pentru a-și merita de
numirea de „purtătorii de energie ai 
viitorului". Zăcămintele sigure de 
uraniu — care necesită cheltuieli de 
extracție de 30 de dolari pentru fie
care jumătate de kg de oxid de ura
niu — sint estimate la două milioane 
de tone, iar Împreună cu presupu
sele zăcăminte suplimentare la 
2,8—3.3 milioane de tone.

După anul 2000 se va recurge la 
zăcămintele sărace în uraniu — ca 
șisturile sau graniturile, in care sint 
înmagazinate incă vreo 40—50 mili
oane de tone. Din păcate, numai o 
mică parte din acestea poate fi ex
trasă. datorită unor dificultăți deo
sebite de ordin tehnic și economic. 
Specialiștii consideră că de prin 1985 
va fi posibilă obținerea de uraniu 
din thoriu radioactiv, rezervele res
pective fiind evaluate la circa 4 mi
lioane de tone. Problemele de ordin 
tehnologic legate de obținerea de 
uraniu pe această cale nu vor putea 
fi însă rezolvate mai înainte de 1985.

Desigur, conchide revista, apa o- 
ceanelor. ca și energia solară, repre
zintă imense surse potențiale de 
combustibili. Deocamdată insă teh
nologiile pentru valorificarea acestor 
surse se află într-un stadiu foarte 
incipient. Un argument în plus care 
pledează in favoarea concertării efor
turilor tuturor statelor pentru rezol
varea unor probleme care, in ultimă 
instanță, interesează toate statele, 
fără excepție.

• VELIER PE ROȚI. 
La 15 august, un tehnician fran
cez urmează să inceapă traver
sarea regiunii deșertice din Iran 
cu ajutorul unui original vehi
cul — un fel de barcă cu pînze 
pe roți. Cu o structură ușoară 
din oțel inoxidabil, dotat cu 
suspensie și roți de motocicletă, 
vehiculul, cu pînzele întinse, 
poate atinge o viteză de 130 de 
km pe oră. fără a avea nevoie de 
nici un fel de combustibil. Potri
vit specialiștilor, acest mecanism 
simplu constituie o bună re
comandare pentru folosirea aces
tui mijloc de transport în zone 
izolate, fără șosele sau căi de 
comunicație. Autorul velierului 
pe roți intenționează să parcurgă 
ulterior și deșertul australian, 
după caret înlocuind roțile cu 
schiuri, va face demonstrații si
milare in Arctica și Antarctica.

• CONTRABANDIȘTI 
IMOBILIZAȚI. tn cursul unei 
operațiuni pe care a desfășu
rat-» la Triest, poliția italiană a 
arestat 13 contrabandiști specia
lizați in transportarea ilegală 
peste frontieră a țigărilor. Cu 
același prilej a.u fost capturate o 
cantitate de aproape 1 500 kilo
grame de țigări, arme și stații 
de radio de emisie-recepție de 
mare putere folosite de contra
bandiști. Banda, ai cărei mem
bri au fost prinși la Triest. ope
ra avind baze la Amsterdam, 
Torino. Triest și Palermo, iar 
debarcarea în Italia a țigărilor 
de contrabandă se făcea în Cala
bria. în zona napolitană și în 
alte cîteva puncte. Tn anul 1976 
poliția italiană a capturat circa 
1 100 tone de țigări de contra
bandă. a confiscat 3 611 vehicule 
de diferite tipuri folosite pentru

transporturile ilicite respective 
și a arestat 466 contrabandiști.

• MANIOCUL SUB
ACUZAȚIE. Dr. J. K. Mus* 
tapha din Ghana a declarat în 
cursul celei de-a treia Conferințe 
panafricane de neurologie că 
eugu. mincare favorită intr-un 
mare număr de țări africane, 
preparată din manioc și pește, 
s-ar putea să fie cauza unor 
malformații congenitale. La rin- 
dul lor. mai multi medici nige
rieni acuză un alt preparat cu
linar vest-african — gări — că 
provoacă tulburări nervoase cu
noscute in medicină sub numele 
de ataxie tropicală. Și de data 
aceasta la baza preparatului s-ar 
afla maniocul. aliment de bază 
folosit de bucătăria africană. 
Urmează să se precizeze dacă 
este de vină maniocul sau mo
dul de preparare a acestuia.

scorul.de
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Se impun reglementări în sprijinul 
făuririi unei noi ordini economice

Intervenția reprezentantului României
■ NAȚIUNILE UNITE 8 (Agerpres). 
— La Conferința O.N.U. asupra 
dreptului mării x a început dezbaterea 
Problemelor privitoare la politica 
resurselor ce urmează a fi exploa
tate din zona internațională a teri
toriilor submarine. Majoritatea dele
gațiilor s-au pronunțat pentru elabo
rarea unor norme juridice care să 
reflecte tendințele tot mai accentua
te in ultimul timp în evoluția rela
țiilor economice internaționale, in 
sensul asigurării unor raporturi cit 
mai echitabile intre producători și 
consumatori, intre producție si con
sum; luindu-se in considerare, in 
același timp, dezideratele exprimate 
de țările in curs de dezvoltare in ca
drul dialogului Nord-Sud.

Luind cuvintul în cadrul acestor 
dezbateri. reprezentantul României, 
Dumitru Mazilu. a arătat că. in con
cepția tării noastre. reglementările 
pe care Conferința O.N.U. asupra

dreptului mării urmează să le adop
te trebuie să tină seama de tendin
țele obiective ale dezvoltării econo
miei mondiale., favorizind creșterea 
echilibrată a comerțului internatio
nal. in scopul dezvoltării generale a 
tuturor țărilor și. jn primul rind, a 
țărilor in curs de dezvoltare. Noile 
soluții juridice la care va ajunge 
conferința ,•— a arătat vorbitorul — 
trebuie să asigure cadrul necesar 
pentru extinderea participării tutu
ror statelor la punerea in valoare a 
bogățiilor minerale ale patrimonului 
comun al întregii umanități.

România consideră că. in lumina 
exigentelor instaurării noii ordini 
economice internaționale, noile re
glementări trebuie să protejeze tă- 
ale in curs de dezvoltare,

în același sens s-au pronunțat re
prezentanții Indiei. Iugoslaviei, Uru- 
guayului. Mexicului. Senegalului, 
Republicii Socialiste Vietnam și Co
lumbiei.

SESIUNEA O. I. M.

„0.1. M. poate contribui la eforturile pentru 
lichidarea decalajelor economice"

GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge
neva continuă lucrările celei de-a 
63-a sesiuni a Conferinței Internațio
nale a Muncii. în cadrul dezbaterilor 
pe marginea raportului directorului 
general al Biroului International al 
Muncii, miercuri a luat cuvintul șe
ful delegației române. Uie Cișu. ad
junct al ministrului muncii.

Referindu-se la insemnătatea pro
blemei abordate in raport. — coope
rarea tehnică — reprezentantul 
român a subliniat că tara noastră ac
ționează consecvent pentru statorni
cirea unor raporturi largi de coope
rare bilaterală si multilaterală între 
toate statele lumii. în concepția 
României, o astfel de cooperare re
prezintă un mijloc de accelerare a 
dezvoltării si modernizării economiei, 
îndeosebi pentru țările rămase in 
urmă, o formă de valorificare rațio
nală si eficientă a resurselor națio
nale si umane ale fiecărei țări.

■în context, șeful delegației române 
a menționat insemnătatea lichidării

subdezvoltării, care afectează o bună 
parte din populația globului, și a sub
liniat că România, sub conducerea 
președintelui Nicolae Ceaușescu, des
fășoară o activitate consecventă pen
tru lichidarea subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice in
ternaționale.

Vorbitorul a apreciat că O.I.M. poa
te contribui ințr-cr și mai mare mă
sură. prin mijloacele sale specifice, la 
eliminarea marilor decalaje intre sta
te și așezarea relațiilor internaționale 
pe baze noi. democratice. în acest 
cadru. O.I.M. trebuie să sprijine mai 
activ cererile legitime ale țărilor în 
curs de dezvoltare de a-și redobîndi 
specialiștii care, prin diverse mijloace, 
au fost ademeniți de unele țări in
dustrializate, tinind seama de faptul 
că exodul de inteligență aduce mari 
prejudicii statelor care in prezent fac 
eforturi susținute pentru lichidarea 
decalajelor economice și a stării de 
subdezvoltare.

ORIENTUL MIJLOCIU
Pentru recunoașterea drepturilor legitime 

ale poporului palestinean
O scrisoare adresată președintelui Consiliului de Securitate

NAȚIUNILE UNITE. — Comitetul 
special al O.N.U. pentru drepturile 
poporului palestinean a cerut Con
siliului de Securitate să examineze 
problema palestineană in conformita
te cu hotărirea adoptată in cadrul ul
timei Adunări Generale a O.N.U.

într-o scrisoare adresată de acest 
comitet președintelui in exercițiu al 
consiliului se subliniază că situația 
din Orientul Mijlociu face imperios 
necesare măsuri urgente și hotărite 
din partea Națiunilor Unite. în legă
tură cu aceasta se .subliniază că o re
glementare echitabilă și trainică a 
problemei Orientului Mijlociu țrebuie 
să includă retragerea Israelului din 
toate teritoriile arabe ocupate și po
sibilitatea palestinenilor de a-și în
făptui dreptul inalienabil la autode
terminare. inclusiv dreptul de creare

a unui stat independent, in conformi
tate cu principiile Cartei O.N.U.

★
Președintele Senegalului. Leopold 

Sedar Senghor, și-a reafirmat, in 
toastul rostit in onoarea lui Yasser. 
Arafat, președintele Comitetului Exe
cutiv al Organizației pentru Elibera
rea Palestinei, aflat în vizită la Da
kar. sprijinul față de cauza palesti
neană. Senegalul — a arătat el — 
apără ideea recuperării de către a- 
rabi a teritoriilor ocupate, precum și 
pe cea privind recunoașterea dreptu
rilor naționale ale poporului pales
tinean, care implică crearea unui stat 
arab palestinean.

La rîndul său, Yasser Arafat și-a 
exprimat, printre altele, solidaritatea 
cu țările africane in lupta lor pen
tru independență.

Cancelarul federal al Austriei a primit 
pe ambasadorul României

VIENA 8 (Agerpres). — Cancelarul 
federal al Austriei, Bruno Kreisky, 
a primit miercuri, în vizită de pre
zentare, pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România, Octavian Groza.

Ambasadorul român a transmis 
cancelarului federal și doamnei Vera 
Kreisky mesaje de salut din partea
președintelui Republicii Socialiste
România. Nicolae Ceaușescu. și a to
varășei Elena Ceaușescu, împreună
cu urări de prosperitate poporului
austriac și dorința de dezvoltare în 
.continuare a bunelor relații existen
te între cele două țări.
, Cancelarul Bruno Kr.eisky a mul

țumit pentru mesajele de salut și, la 
rîndul său, a transmis salutări și 
cele mai bune urări președintelui 
Republicii Socialiste România și to
varășei Elena Ceaușescu.

în cursul convorbirii, subliniindu-se 
bunele relații de colaborare priete
nească între Austria și România, au 
fost discutate posibilitățile de dez
voltare a raporturilor bilaterale în 
domeniile economic, politic, științific, 
tehnologic și cultural. Au fost abor
date. de asemenea, alte probleme» de 
interes comun.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Vizita tovarășului Jânos Kadar în Italia
ROMA 8 (Agerpres). — La Roma 

au avut loc, miercuri, convorbiri in
tre președintele Republicii Italia. 
Giovanni Leone, și Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U.. 
membru al Consiliului Prezidențial al

R.P. Ungare, aflat într-o vizită oficia
lă Ja Roma. în cadrul convorbirilor — 
informează agenția M.T.I. — au fost 
abordate probleme privind relațiile 
bilaterale și situația internațională 
actuală.

LA CONFERINȚA COMMONWEALTHULUI

Problemele Africii australe pe primul plan al dezbaterilor
LONDRA. — Miercuri dimineața 

au început la Lancaster House din 
Londra lucrările Conferinței Com- 
monwealthului, la care participă re
prezentanții celor 33 de țări membre. 

’Potrivit relatărilor agențiilor inter
naționale de presă, dezbaterile vor fi 
dominate de două. probleme majore : 
relațiile economice dintre statele 
occidentale industrializate si țările 
in curs de dezvoltare si situația ex
plozivă din Africa australă.

încă de la deschiderea conferinței, 
problema Africii australe ■— unde se 
află la conducere regimuri minorita
re rasiste — s-a situat. în centrul dez
baterilor. în acest sens, primul mi
nistru britanic, James Callaghan, a

subliniat, in discursul inaugural, că 
deteriorarea situației in această parte 
a continentului african provoacă o 
vie neliniște. El a condamnat ..îngus
timea punctelor de vedere" ale mi
norităților aflate la conducere în' 
Africa australă, ceea ce. a spus el, 
determină un număr tot mai mare de 
oameni care trăiesc aici să considere 
că acțiunea armată reprezintă sin
gura cale prin care pot să-și dobîn- 
dească independenta.

Un alt vorbitor, președintele Zam- 
biei, Kenneth Kaunda, a lansat un 
apel tuturor statelor membre ale 
Commonwealthului, cerindu-le să 
sprijine popoarele africane care încă 
nu si-au dobindit independenta.

Cu prilejul aniversării 

centenarului

Independenței de stat 

a României
în cursul zilei de miercuri, în dife

rite țări ale lumii au fost organizată 
noi manifestări in cinstea centena
rului Independenței de stat a Româ
niei.

în orașul Gyula din R.P. Ungară a 
avut loc o seară literară, la care au 
participat reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe. Ministeru
lui Culturii, Uniunii scriitorilor, ai 
organelor locale de partid și de stat 
și ai organizațiilor obștești, precum 
si un numeros public. A fost prezen
tă. de asemenea, delegația de scrii
tori români, condusă de Constantin 
Chirită. vicepreședinte al Uniunii 
scriitorilor.

La Casa oamenilor de artă din 
Riga (U.R.S.S.) a fost organizată 
fotoexpoziția „Republica Socialistă 
România". La vernisai au luat cuvin
tul Valdes Sops, vicepreședinte al 
Prezidiului Asociațiilor de prietenie 
și relații culturale cu străinătatea 
din R.S.S. Letonă._si Gheorghe Jaucă, 
președintele Consiliului pentru cul
tură si educație socialistă al județu
lui Botoșani, conducătorul delegației 
Consiliului General A.ILL.U.S., aflate 
într-o vizită pentru schimb de expe
riență in U.R.S.S.

La Clubul international al presei 
din capitala Spaniei a avut loc o 
adunare. Cadre didactice si studenți 
de la Facultatea de ziaristică au vor
bit despre semnificația evenimentu
lui si au prezentat comunicări pri
vind reflectarea în presa spaniolă din 
epocă a războiului de independență.

(Agerpres)

Agenția „France Presse" relatează despre

„Hippy”, în căutarea „morții albe”
• Mii de tineri francezi, dezamăgiți de „societatea de 
consum , iau „calea Indiilor" • Cum începe „calvarul 

drogului" • Pe panta decăderii fizice și morale
Franța a devenit 

prima tară exporta
toare de „hippy" in 
India, unde se află in
tre 5 000 și 7 000 de ti
neri din această cate
gorie •— scrie agenția 
„France Presse". 90 la 
sută dintre ei folosesc 
droguri. Tinerii veniți 
in India, pentru a stu
dia filozofia. viața 
spirituală a tării sint 
o]minoritate.

Noii „hippy" sosiți 
umblă nespălati, se de
dau la speculă de toa
te genurile, au re
putația de a fi cam
pionii micilor combi
nații si pungășii. Un 
mare număr dintre ei 
devin clientii închisori
lor. Această reputație 
este atât de înrădăcina
tă incit atunci cind in
tr-un grup de ..hippy" 
de mai multe naționa
lități se produce un 
furt, francezul prezent 
e imediat considerat 
suspectul numărul 
unu.

Mulți dintre ei au 
luat „calea Indiilor" 
dezgustați de so

cietatea de consuni. 
La capătul citor- 
va săptămini sau al ci- 
tofva luni, mirajul In
diei se risipește si ti- 
nărul francez ist dă 
seama că si aici, ca si 
in altă parte, sint ne
cesare mijloace de trai, 
iar drogurile, chiar 
dacă sint mai ieftine 
decit in Franța, trebuie 
plătite. Astfel începe 
ceea ce specialiștii de
numesc ..calvarul dro
gului". Tinerele se de
dau prostituției pentru 
a-si putea cumpăra do
za cotidiană de drog. 
Băieții încep să fure, 
iși vind pașapoartele 
sau intră pur si sim
plu in rețeaua .comer
țului de stupefiante. 
Din această cauză, con
sulatele franceze nu 
mai acordă pașapoarte 
decit. oamenilor de a- 
faceri sau turiștilor 
capabili să dea dovadă 
de bună-credință.

Traficanții folosesc 
pe „hippy" ajunși in 
mizerie pentru a le 
plasa drogurile desti
nate pieței negre din

Statele Unite. Ca
nada și Europa oc
cidentală. Cantitățile 
mari fiind, mai u- 
șor de capturat de 
autorități. traficanții 
preferă in prezent să 
folosească ..metoda 
furnicilor". Undi dro
gat francez, canadian, 
vest-german sau ame
rican care și-a. vindut 
pașaportul si are ne
plăceri cu politia in
diană i se oferă de 
către traficanti un alt 
pașaport, bilet de a- 
vion. o sumă de bani și 
o anumită cantitate de 
heroină in momentul 
cind el caută să revi
nă in tara sa.

Sălile de așteptare 
ale Consulatului fran
cez din Bombay și ale 
Ambasadei Franței din 
New Delhi — continuă 
agenția — oferă o 
imagine dezolantă de 
„hippy" cu fete băr- 
boase și haine zdren
țuite, tineri sche
letici. desculți, avind 
adesea drept îmbrăcă
minte o bucată de sto
fă prinsă de centură.

FRANȚA

Acțiuni de solidaritate 
cu greviștii din Reims
PARIS 8 (Agerpres). — Apelul la 

oprirea lucrului pe scară națională 
pentru o durată de cinci minute in 
cursul zilei, de marți, lansat de cele 
două principale centrale sindicale 
franceze — C.G.T. și C.F.D.T. — în 
semn de protest fată de intervenția 
de la Reims împotriva unor greviști, 
soldată cu uciderea unui muncitor, a 
avut un amplu ecou în intreaga 
Franță, relevă agenția France Presse.

în toate regiunile tării, la apelul 
C.G.T. si C.F.D.T., cărora li s-a ală
turat Federația Educației Naționale 
(F.E.N.). oamenii muncii au răspuns 
prin întreruperea lucrului în semn 
de solidaritate cu greviștii din Reims.

Plenara C.C. al P.M.U.P.
VARȘOVIA. — La Varșovia a avut 

Ioc, în zilele de 7 și 8 iunie, cea 
de-a VIII-a Plenară a C.C. al 
P.M.U.P., consacrată problemei con
strucției de locuințe — informează 
agenția P.A.P.

în raportul Biroului Politic, pre
zentat de Piotr Jaroszewicz. pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R.P. Polone, s-a arătat că. potrivit 
prevederilor programului in curs de 
realizare, numărul de locuințe se va 
dubla pină în 1990, față de cel exis
tent în 1970. în 1976 a,u fost predate 
populației 273 000 apartamente. La 
cea de-a doua Conferință pe țară a 
P.M.U.P.. a spus raportorul, va fi pre
zentat un proiect de dezvoltare, ac
celerare și îmbunătățire a construc
țiilor de locuințe in actualul și viito
rul cincinal.

Cuvintul de închidere a lucrărilor 
plenarei a fost rostit de Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C. al P.M.U.P.

Plenara a adoptat o rezoluție în 
problemele examinate.

Unitate de acțiune 
între Partidul Comunist 

și Partidul Socialist 
din Japonia

TOKIO. — Partidul Comunist din 
Japonia si Partidul Socialist din Ja
ponia au semnat un acord privind 
unitatea de acțiune în vederea 
înfăptuirii unor transformări demo
cratice în tară. Documentul a fost 
semnat de Kenji Miyamoto, pre
ședintele Prezidiului C.C. al P.C.J., 
si de Tomomi Narita, președintele 
P.S.J. Acordul prevede realizarea 
unei strinse cooperări a celor două 
partide Jn cursul actualei campanii 
electorale pentru alegerile în Came
ra consilierilor a parlamentului.

Ca un prim pas pe această cale, 
cele două partide au'hotărit să ac
ționeze in front unit in prefectura 
Miyaga. Părțile- au convenit, de ase
menea. să acționeze în comun in ca
drul general al luptei forțelor pro
gresiste ale Japoniei pentru înfăp
tuirea măsurilor politice bazate pe o 
cooperare pe termen lung.

Normele de relații — 
reconfirmate 

prin comunicatul 
U.C.I. — P.C. din Australia

CANBERRA. — Comunicatul co
mun publicat la încheierea convorbi
rilor ce au avut loc la Sydney între 
delegațiile Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și Partidului Comunist din 
Australia relevă că au fost exami

nate aspecte ale situației internațio
nale. îndeosebi din Europa. Asia și 
Pacificul de Sud și rezultatele Con
ferinței de la Berlin a partidelor co
muniste și muncitorești din Europa. 
Cele două partide, se arată, de ase
menea, în document, au hotărit să 
extindă cooperarea dintre ele pe baza 
respectului reciproc.

Ambele partide, menționează co
municatul. confirmă aderarea lor la 
principiile autonomiei fiecărui partid, 
dreptului său de a stabili propria 
strategie, fără amestec din afară, și 
solidarității bazate pe respectul re
ciproc.

Obiectivele imediate 
ale forțelor 

antifasciste chiliene
HAVANA. — Aflat în vizită în 

Cuba, secretarul general al Partidu
lui Comunist din Chile. Luis Corva- 
lan, a declarat că astăzi, mai mult 
ca oricind. se impune realizarea u- 
nității tuturor forțelor antifasciste 
chiliene. Conducătorul P.C. din Chi
le a confirmat existența unor con
tacte cu democrația creștină și efor
turile întreprinse în scopul unei mai 
mari apropieri de social-democrația 
chiliană. Este necesar să se ajungă 
la un acord cu Partidul Democrat- 
Creștin, a spus Corvalan.

Ne pronunțăm pentru unitatea tu
turor forțelor de opoziție. pentru 
unitatea partidelor „Unității Popu
lare" cu democrația creștină si Miș
carea Revoluționară de Stingă 
(M.I.R.) — a subliniat secretarul 
general al P.C. din Chile.

în favoarea legalizării P.C. 
din Honduras

TEGUCIGALPA. — Partidul Co
munist din Honduras cere legalizarea 
activităților sale politice. infor
mează agenția Prensa Latina. Ast
fel, într-o declarație făcută ziaru
lui „Tiempo". Rigoberto Padilla, 
membru al Comitetului Central al 
partidului, subliniază necesitatea le
galizării activităților comuniștilor 
hondurieni și sprijină ideea „convocă
rii de alegeri generale pentru structu
rarea instituțiilor politice pe o bază 
democratică". El relevă că partidul 
său se pronunță in favoarea formă
rii unui front larg, care să reunească 
toate forțele progresiste și democra
tice din Honduras. Totodată. Padilla 
a arătat că din 1954, cind s-a conjti- 
tuit P.C. din Honduras, acest partid 
se pronunță pentru schimbări in struc
tura statală, conform intereselor ma
jorității populației, pentru indepen
dența față de societățile transnațio
nale și realizarea reformei agrare.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
Secretarul general al C.C.

al P.S.U.G., președintele Consiliu
lui de Stat al R.D.G.. Erich Ho
necker, l-a primit, la Berlin, pe 
Carlos Altamirano, secretar general 
al Partidului Socialist din Chile, in
formează agenția A.D.N.

La Varșovia a fost semnat pro
tocolul de colaborare pe anii 
1977—1978 intre organizațiile de 
radioteleviziune din România si 
Polonia.

La Moscova, Leonid Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.. a 
avut, miercuri, o intilnire cu Gus 
Hali, secretar general al Partidului 
Comunist din S.U.A. în cadrul con
vorbirii. transmite agenția T.A.S.S.. 
s-a procedat la un schimb de păreri' 
asupra unor probleme ale situației in
ternaționale și ale mișcării comuniste.

S.U.A. și Panamaau hotărit 
să reia negocierile privind statutul 
zonei Canalului Panama la' sfirșitul 
acestei săptămini. s-a anunțat la De
partamentul de Stat.

Președintele C.C. al P.C. 
Chinez, Premieruî Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze. Hua Kuo-fe.n, 
a conferit miercuri cu Fam Van 
Dong. membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. din Vietnam. prim- 
ministru al guvernului R.S. Vietnam.

într-o alocuțiune !n “dru’ 
unui dineu oferit în onoarea șefilor 
misiunilor diplomatice acreditați la 
Paris, președintele Giscard, d’Estaing 
a reafirmat principiile politicii ex
terne a Franței, care, a spus el. se 
bazează pe „pluralism, refuzul hege
moniei, respectarea suveranității ce
lorlalte state, mari sau mici" — in
formează agenția France Presse.

Ministerul de Externe al

TRANSFORMĂRI STRUCTURALE, PROCESE ÎNNOITOARE PE ARENA CONTEMPORANEITĂȚII

INDEPENDENȚA, aspirație majoră a tuturor popoarelor, 
iși găsește noi materializări pe continentul latino-american

R.P.D. Coreene a dat publi
cității o declarație în care se 
arată că guvernul și poporul coreean 
declară încă o dată că acordul in
tervenit între Japonia și regimul 
sud-coreean privind platoul conti
nental coreean din Marea Chinei de 
Sud este ilegal și în întregime ne
avenit.

O caracteristică majoră a tendințelor înnoitoare din zilele noastre 
o reprezintă afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a 
pune capăt pentru totdeauna politicii imperialiste de dominație și 
asuprire, de forță si dictat, de a se dezvolta liber, de sine stătător. 
Subliniind că, deopotrivă, cucerirea și consolidarea independenței și 
suveranității naționale se dovedesc a fi o legitate obiectivă a dez
voltării sociale, o necesitate a mersului inainte al civilizației umane, 
un imperativ fundamental al istoriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
arăta — in expunerea din 9 mai — că „nu poate fi vorba de nici un 
fel de drept cind nu există dreptul fundamental de a fi stăpin la 
tine acasă, de a fi stăpin pe destinele tale".

în prezent, cind cea mai mare parte a popoarelor lumii și-au do
bândit. neatirnarea. politică, o importanță hotăritoare dobindesc efortu
rile îndreptate spre consolidarea, apărarea și dezvoltarea independen
ței economice, factor primordial al. afirmării suveranității naționgle 
depline. Acest proces iși găsește ilustrări semnificative și pe conti
nentul latino-american. Pașii importanți ai țărilor de pe acest, conti
nent in direcția dezvoltării economice independente sint urmăriți cu 
simpatie și profundă solidaritate in România, cunoscute fiind preocu
parea permanentă a partidului și statului nostru pentru lărgirea con-

1 tinuă a relațiilor prietenești și colaborării multilaterale dintre țara 
noastră și statele latino-americane, conlucrarea lor tot mai strinsă pe

din 1977 cantitatea de petrol extrasă 
a fost cu 16 la sută mai mare decit 
in perioada corespunzătoare a anu
lui trecut.

In Columbia, ultimii ani au în
semnat lărgirea procesului de scoa
tere a unor poziții economice cheie 
din mîinile companiilor transnaționa
le. Planul energetic, de mare anver
gură. adoptat de Columbia în 1976, se 
înfăptuiește prin extinderea contro
lului statal asupra resurselor petro

de interese străine fiind considerată, 
în America Latină, ca un moment 
istoric, ca o „a doua independență".

Lupta pentru această a doua inde
pendentă iși are pivotul în concre
tizarea conceptului despre PRIO
RITATEA EFORTURILOR PRO
PRII in procesul dezvoltării, prin 
mobilizarea eficientă a resurselor 
materiale, umane și tehnico-știin- 
țifice de care dispune fiecare po
por. Una din căile principale ale

arena internațională in vederea 
intre state, edificării unei noi

în America Latină, sintem martorii 
unor noi si noi indicii ale preocupă
rilor. tot mai intense îndreptate spre 
elaborarea si aplicarea de programe 
naționale vizind impulsionarea unei 
dezvoltări economice autonome, des
prinse de mecanismele dominației 
străine. O recentă SESIUNE A 
C.E.P.A.L. (COMISIA ECONOMICA 
A O.N.U. PENTRU AMERICA LA
TINA) a relevat, in acest sens, că 
anul 1976 a demonstrat capacitatea 
țărilor de la sud de Rio Grande de 
a da noi dimensiuni realizărilor și 
proiectelor avind ca obiectiv major 
consolidarea independentei lor eco
nomice.

Desigur, procesele emancipării eco
nomice depline se manifestă sub for
me și cu intensități diferite, determi
nate de specificul realităților națio
nale din fiecare tară. Dincolo insă 
de asemenea deosebiri se conturează 
un șir de preocupări convergente : 
continuarea energică a acțiunilor de 
recuperare a resurselor naționale, 
impulsul dat industrializării. cu 
deosebire acelor ramuri care contri
buie direct la fortificarea indepen
denței economice ; alegerea judi
cioasă a obiectivelor dezvoltării, prin 
definirea lor in funcție de interesele 
naționale majore : îmbunătățirea

promovării principiilor noi de relații 
ordini politice si economice in lume.

structurilor productive : promovarea 
unor politici de substituire a unor im
porturi pe calea creșterii si diversifi
cării, industriilor ; relansarea — în a-, 
ceste condiții — a exporturilor tra
diționale. odată cu lărgirea gamei 
produselor prelucrate, desfăcute pe 
piața internațională.

RECUPERAREA SUVERANITĂ
ȚII ASUPRA RESURSELOR NA
TURALE și extinderea controlului 
național asupra unor sectoare stra
tegice din sistemul economic și fi
nanciar se desfășoară adesea in 
condițiile unor confruntări dure eu 
societățile transnaționale (nu lipsesc 
nici acțiunile de contraofensivă ale 
acestora), dar. intr-un sir de țări, 
aria dominației neocolonialiste s-a în
gustat considerabil. în Venezuela, 
anul 1976 a însemnat naționalizarea 
petrolului și a minereului de fier, 
resurse naturale de importantă hotă
ritoare pentru progresul economic si 
social al tării. Contrar prorocirii 
cercurilor neocolonialiste afectate de 
naționalizare, in sensul că Venezuela 
nu-și va putea administra cu eficien
tă sectorul industriei petroliere, pro
ducția acestei .ramuri a crescut’con
siderabil după etatizare. Anul 1976 
s-a încheiat cu depășiri importante 
ale producției, iar in primele trei luni

...Marcante sau cvasianodine, in forme vii, spectacu
lare, sau prin procese lente, prin explozii revoluționare 
ori dezvoltări diurne, evolutive, in lumea contemporană 
se desfășoară adinei transformări sociale, prefaceri struc
turale, se manifestă tendințe semnificative pentru mersul 
continuu inainte al omenirii. Și, cu satisfacție, se poate 
constata că aceste desfășurări concordă întru totul cu 
pozițiile și principiile pentru care militează România so
cialistă, confirmă justețea politicii partidului nostru.

Cum își găsesc materializare aceste procese ?

liere si carbonifere. La sfirsitul anu
lui trecut, guvernul columbian a ho
tărit. naționalizarea societății miniere 
„Pealody", care a aparținut capitalului 
american, iar pentru realizarea pro
gramului de extindere a exploatării 
cărbunelui a fost înființată o societa
te de stat. („Carbones de Colombia"), 
în Ecuador, prin naționalizarea bu
nurilor filialei locale a companiei 
transnaționale ..Gulf" (ianuarie 1977). 
statul a dobindit o poziție majoritară 
in sectorul hidrocarburilor. în ultimiii 
an, și alte țări din America Latină 
— Costa Rica, Honduras, Jamaica, 
Guyana — au redobindit suveranita
tea asupra unor resurse și întreprin
deri de mare importanță pentru dez
voltarea lor autonomă.

Extinderea controlului național a- 
supra resurselor și direcțiilor dezvol
tării contribuie la crearea condițiilor 
pentru exercitarea deplină a suvera
nității natiopale. tocmai de aceea 
dezvoltarea economică neîngrădită

activizării potențialelor naționale în 
această direcție o reprezintă planurile 
de dezvoltare, alcătuite în special 
pentru atingerea unor obiective ime
diate și de perspectivă ale industria
lizării. Dacă in urmă cu un deceniu 
abia se putea vorbi despre planifi
care industrială în America Latină, 
in perioada 1975—1977 mai toate ță
rile de pe continent si-au elaborat 
programe și proiecte concrete pentru 
creșterea si diversificarea capacități
lor industriei naționale, pentru mo
dernizarea acestora. în •ultimii cinci 
ani. participarea industriei la produ
sul global a crescut, de la 18 la sută 
la 29 la sută. în prezent se continuă 
eforturile îndreptate spre extinderea 
unor sectoare industriale de mare im
portantă pentru autonomia dezvoltă
rii. Un exemplu grăitor îl constituie 
creșterea producției de otel si planu
rile naționale pentru expansiunea in
dustriei siderurgice (în Mexic, Vene
zuela, Peru, Brazilia si alte țări), că

reia i se acordă masive investiții. 
Specialiștii de la Institutul latino- 
american al otelului și fierului 
(I.L.A.F.A.) au calculat — pe baza 
acestor planuri naționale — că. pină 
în anul 1980, producția de otel a con
tinentului se va dubla fată de cea ac
tuală, ridieîndu-se la 40 de milioane 
de tone.. Importante resurse finan
ciare sint investite în rețeaua noilor 
întreprinderi industriale care folosesc 
materiile prime locale în vederea va
lorificării lor superioare. în Ecuador 
s-a terminat, recent, construcția ma
rii rafinării de petrol de la Esmeral
da ; în Peru s-a construit, în anii 
din urmă, complexul industrial de la 
Ilo pentru rafinarea yuprului și este 
în curs de execuție rafinăria de zinc 
de la Cajamarquilla. în mai multe 
țări latino-americane iau ființă pu
ternice unităti ale industriei petrochi
mice (Venezuela. Mexic. Peru. Ecua
dor). Astfel, creșterea și diversifica
rea industriilor naționale acționează 
ca o pirghie din cele mai importan
te in lichidarea raporturilor de de
pendentă. in exercitarea reală, ple
nară a suveranității.

Considerând fructificarea raționa
lă a resurselor proprii ca factor prin
cipal în depășirea subdezvoltării, sta
tele latino-americane sint, în același 
timp, conștiente că pentru accelera
rea dezvoltării lor este necesară, tot
odată. o nouă ordine economică inter
națională. care să asigure promova
rea unei1 colaborări echitabile. să 
creeze condiții mai favorabile pentru 
progresul economic si social al țări
lor rămase în urmă.

O caracteristică importantă a acti
vităților internaționale desfășurate 
de statele continentului o constituie 
tocmai CONTRIBUȚIA ACTIVA LA 
PROCESUL DE CRISTALIZARE A 
NOII pRDINI INTERNAȚIONALE. 
Sint revelatoare, în acest sens, ini
țiativele și acțiunile concrete în
treprinse în comun de țările lati
no-americane. Anul acesta organiza
ția S.E.L.A. (Sistemul Economic La
tino-American), primul cadru insti
tuțional permanent al dialogului din
tre statele de la sud de Rio Grande, 
a adoptat proiectele unor acțiuni de 
colaborare regională, care urmează

să fie realizate cu forte unite. Printre 
aceste proiecte se numără fabricarea 
la preturi accesibile a unor alimente 
cu un inalt conținut în proteine si 
lărgirea cooperării dintre țările lati
no-americane in domeniul creșterii 
producției de îngrășăminte pentru 
agricultură.

Analiștii actualelor fenomene poli- 
tico-economice din America Latină 
pun în evidentă si o altă trăsătură 
a formelor de colaborare bilaterală si 
multilaterală dintre țările latino- 
americane ; S.E.L.A. si alte organis
me de colaborare regională nu au un 
caracter regional închis, ci îsi propun 
șă stimuleze dialogul cu celelalte țări 
în curs de dezvoltare din alte conti
nente. cu toate țările lumii. Există 
în America Latină a zilelor noastre 
o largă înțelegere a faptului că pro
gresul economic — in coordonatele 
dezvoltării independente si suverane 
— necesită acțiuni consecvente, cu 
participarea tuturor statelor, care să 
garanteze echitatea si să stimuleze 
înlăturarea fenomenelor subdezvol
tării.

în acest sens, țările latino-america
ne au avut o contribuție susținută la 
desfășurarea reuniunii de la Manila 
a „celor 77“ și au participat activ 
la așa-numitul dialog Nord-Sud, în
tre . țările industrializate si cele în 
curs de dezvoltare, pentru concreti
zarea unor relații economice inter
naționale mai echitabile.

Sint numai cîteva consideratiuni în 
legătură cu aspecte relevante ale 
unor fenomene si evenimente care au 
loc în America Latină si care. în ul
timul timp, au dat noi expresii efor
turilor desfășurate ale popoarelor de 
pe acest continent pentru consolida
rea independentei, pentru accelerarea 
progresului lor economic și social. 
Aspirațiile si realizările in această di
recție sint convergente cu procesele 
de emancipare a popoarelor din alte 
continente. punînd în lumină forța 
in continuă creștere a luptei pentru 
dezvoltare de sine stătătoare, caracte
ristică fundamentală a contempora
neității — idee activ susținută prin 
intreaga politică a partidului nostru, 
a României socialiste.

Eugen POP

La Universitatea națională au
tonomă din Mexic (UNAM) a 
avut loc o seară culturală româ
nească cu tema „Spiritualitatea 
latină românească". Au confe
rențiat prof, docent Constantin 
Ciopraga. de la Universitatea 
..Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 
despre „Personalitatea literaturii 
românești" și prof. dr. Alexan
dru Niculescu. de la Universita
tea din București, despre „Ro
manitatea românească". Studenți 
de la catedra de limba și lite
ratura română din cadrul UNAM 
au recitat in limba română poe
zii de Mihai Eminescu.

0 cerere de înscriere 
legală a săptămînalului 
„Mundo Obrero", or«an aI 
Partidului Comunist din Spania, a 
fost publicată ieri de Buletinul ofi
cial al statului spaniol. în prezent, 
deși P.C.S. iși desfășoară activitatea 
politică in mod legal in întreaga 
Spanie. publicația partidului este 
încă vîndută fără autorizație legală, 
pe străzi, de către militantii comu
niști.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, 
Bohuslav Chnoupek, și-a încheiat 
vizita oficială de prietenie in Grecia, 
la invitația ministrului elen al afa
cerilor externe. Dimitrios Bitsios. în 
cadrul convorbirilor de la Atena — 
informează agenția C.T.K. — au fost 
abordate probleme legate de dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări 
în domeniile politic, economic, cul
tural, științific, precum și aspecte 
ale situației internaționale actuale 
de interes reciproc.

TurnOU. Rosa'ynn Carter, soția 
președintelui S.U.A., care face un 
turneu in unele țări din America 
Latină, și-a încheiat vizita oficială 
de două zile în. Brazilia. La Bra
silia. Rosalynn Carter a avut con
vorbiri cu președintele Ernesto Gei- 
sel si cu alte oficialități ale tării- 
gazdă.
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