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S-i ÎNCHEIAT CONCURSUL DE CREAȚIE 
Șl INTERPRETARE DIN CAORÎIE PRIMEI EDIIIIA 

festivalului național 
„CÎNTAREÂ ROMÂNIEI" 

tea mai amplă competiție 
a muncii și (reației libere 

din istoria patriei

Desfășurate într-o atmo
sferă de caldă prietenie 
și înțelegere reciprocă, 
întîlnirile dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, convorbirile dintre 
cele două delegații exprimă 
hotărîrea comună de a conferi 
colaborării dintre partidele și 
statele noastre dimensiuni tot 
mai ample, în folosul celor 
două popoare, al cauzei 
socialismului, securității 
în Europa și păcii în lume

Concursul de creație si interpre
tare din cadrul Festivalului „Cîntarea 
României" — cea mai amplă competi
ție a muncii și creației libere din isto
ria patriei noastre, organizată din ini
țiativa tovarășului Nicolae Ceaușescu 
— și-a desemnat ieri laureații. 
Mii și mii de talente din popor, 
creatori și interpreti. amatori si pro
fesioniști, afirmați într-o largă paletă 
de genuri și forme artistice tradițio
nale sau nou-născute și dezvoltate în 
acești ani, cu precădere în cursul 
primei ediții a festivalului — au în- 
cîntat mințile si sufletele milioane
lor de spectatori cu măiestria si 
prospețimea lor. cu patosul pus in 
marele imn închinat glorioasei noas
tre istorii, patriei de azi. partidului.

La această mare întrecere au fost 
chemate să se producă, în deplina lcr 
vitalitate. însuși geniul creator al 
poporului, virtuțile sale cele mai 
alese, dragostea pentru frumos, pen
tru artă și cultură a maselor de oa
meni ai muncii. „Marele Festival na
țional «Cintarea României» — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — con
stituie cel mai larg cadru de intensi
ficare a activității cultural-educative, 
a participării maselor largi populare 
la dezvoltarea valorilor spirituale noi 
ale patriei — o formă nouă de afir
mare a talentului, sensibilității și ge
niului creator al poporului nostru".

S-au afirmat astfel. în văzul în
tregii țări, cele mai alese flori ale 
talentului popular, vocații autentice 
din rindul tuturor categoriilor si me
diilor sociale, de la țăranul coopera
tor sau elevul de școală si oină la 
inginerul sau cercetătorul din labora
tor. prestigioase formații si artiști, 
muzicieni, oameni de teatru, plasti- 
cieni din marile centre culturale ale 
tării. Ei. laureații acestui impresio
nant concurs, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, vin să 
ilustreze forța de creație, proaspătă, 
înviorătoare pe care o dețin toate zo
nele tării : de la vechile vetre de 
cultură, civilizație si artă românească 
și pină la noile ctitorii, socialiste.

creatoare de admirabile valori speci
fice. caracteristice prezentului nos
tru tumultuos, de un dinamism fără 
precedent. Ce ne spune altceva 
această veritabilă erupție de talente 
din popor decît că, aici, la noi, în 
România socialistă, nu se precupețește 
nimic pentru formarea și afirmarea 
multilaterală a omului, a drepturilor 
lui la muncă și creație, pentru ca 
fiecare vocație să se împlinească și 
orice talent să rodească în folosul 
său, al întregii societăți. Se poata 
spune că. practic, nici o categorie de 
oameni, nici o profesiune si nici o 
localitate n-a lipsit de la încercarea 
șanselor. în mod liber, democratic în 
acest mare concurs. Rezultatele lui 
ne îndreptățesc să vorbim de un ade
vărat triumf al valorii. într-o compe
tiție bazată pe muncă. talent, 
dăruire.

Concursul si rezultatele lui scot cu 
putere in evidență locul pe care-1 
ocupă în cultura noastră socialistă 
arta amatoare, creația celor ce mun
cesc pretutindeni. Ele relevă premi
sele unei puternice simbioze intra 
arta amatorilor si aceea a profesio
niștilor. schimbul de experiență, idei, 
cunoștințe, afirmarea și circulația 
tuturor valorilor, ca o sevă proas
pătă. în trunchiul sănătos si puternic 
al patriei noastre.

Programele bogate, cu un înalt con
ținut revoluționar, desfășurate pa 
scenele concursului au adus un vi
brant omagiu momentelor aniversare 
ale acestui an. rryjrelui nostru pre
zent socialist prin, opere create în 
toate genurile, de amatori si de pro
fesioniști. creații menite să contri
buie la sporirea tezaurului de valori 
al națiunii noastre socialiste.

Se cuvine să-i felicităm cu căldură 
pe toți creatorii și interprets lau- 
reati. cu convingerea că prin nobila 
lor activitate vor ridica arta si cul
tura românească pe noi și noi trepte, 
contribuind astfel la formarea omu
lui nou. cu o conștiință înaintată, 
constructor demn al civilizației so
cialiste și comuniste.

„Bun venit, CONTINUAREA
FESTIVITATEA DECERNĂRII

PREMIILOR
ÎN PAGINA A IV-A

tovsrașe Nicolae Ceaușescu!11

Ieri, la Dresda, solii poporului 
român au fost intîmpinați de 
locuitorii orașului cu bucurie, 
cu manifestări de înaltă stimă 

și prețuire
în cursul după-amiezii de joi. de

legația de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. a 
fost oaspetele regiunii și orașului 
Dresda. unul dintre cele mai im
portante centre economice și cultu
rale ale Republicii Democrate Ger
mane.

In această vizită, înaltii oaspeți 
români au fost insotiti de tovarășii 
Erich Honecker, secretar general al 
Comitetului Central al P.S.U.G.. pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, Gunter Mittag, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G., Margarete Miil- 
ler, membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., Siegfried 
Bock, ambasadorul Republicii Demo
crate Germane în Republica Socialis
tă România.

De la Niederschonhausen, unde se 
află reședința oficială, coloana de 
mașini străbate din nou principale
le artere ale capitalei R. D. Germa
ne. îmbrăcate festiv în haine săr
bătorești.

La ieșirea din oraș, coloana de 
mașini se angajează pe autostrada 
Berlin—Dresda. care străbate, de-a 
lungul a aproape 200 km. o pito
rească zonă de cîmpie. De o parte 
ei de alta a autostrăzii se întind o- 
goarele cultivate cu grijă de coope
rativele agricole. Care își aduc con
tribuția la asigurarea producției ve
getale și animale a țării.

Deși autostrada ocolește localități
le. se disting in depărtare impor
tante unități industriale.

La intrarea în orașul Dresda, Inal- 
tii oaspeți români sint intîmpinați de 
tovarășul Hans Modrow, primul 
secretar al Comitetului regional 
Dresda al P.S.U.G.. care. în numele 
locuitorilor din această parte a țării 
prietene, le adresează un călduros 
bun venit.

Situată în sud-estul Republicii De
mocrate Germane, această regiune 
cuprinde și o bună parte din ținutu
rile muntoase ale țării. Aici, pe va
lea Elbei superioare, s-a dezvoltat, 
de-a lungul veacurilor, un puternic 
centru economic. Saxonia a devenit 
încă din secolul al XVI-lea una dintre 
cele mai dezvoltate zone economice 
ale tării. în anii socialismului, valea 
Elbei superioare, ca. de altfel, toate 
regiunile țării, a cunoscut o dezvol
tare impetuoasă.

Avînd o populație de 1,9 milioane 
locuitori, această regiune ocupă, in 
prezent, locul al treilea în ceea ce 
privește ponderea în totalul producției 
industriale a R.D.G. Valea Elb i fa
vorizează practicarea unei agriculturi 
moderne.

Orașul de reședință al regiunii.

Dresda, odinioară capitala Saxoniei și 
centru cultural cu tradiții îndelunga
te. renumit pentru monumentele sale 
de artă, și-a adăugat în anii socialis
mului tot mai multe atribute ale in
dustriei moderne. Au , fost ridicate 
aici numeroase întreprinderi noi. mai 
cu seamă cu profil electrotehnic și 
electronic, de mecanică fină și optică, 
de construcții de mașini.
(Continuare în pag. a Ili-a)

CONVORBIRILOR OFICIALE
La sediul Comitetului Central al 

Partidului Socialist Unit din. Germa
nia au continuat, joi. convorbirile 
Oficiale dintre delegația de partid și 
de stat a Republicii Socialiste Româ
nia. condusă' de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și de
legația de partid si de stat a Repu
blicii Democrate Germane, condusă 
de tovarășul Erich Honecker, secre
tar general al Comitetului Central al 
Partidului Socialist Unit din Germa
nia. președintele Consiliului de Stat 
al R.D. Germane. ‘ . i ■ . . ț

La convorbiri au participat :
Din partea română — 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; Stefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C.' 
al' P.C.R.. Mihai Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., viceprim- 
mi,nistru al guvernului. George Ma- 
covO'eu. membru al. C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe. Mihail 
Flerescu. membru al C.C. al P.C.R.,

ministrul industriei chimice. Con
stantin. Niță. ambasadorul Republicii 
Socialiste România în R.D. Germană.

Din partea R.D. Germane — 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, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G.. Wemer Kroli- 
kowski. membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane. Margarete Miiller, 
membru supleant al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., Gerhard Weiss, 
membru al C.C. al P.S.U.G.. pre
ședintele părții R.D.G. în Co
misia de colaborare economică și 
tehnico-științifică dintre R. D. Ger
mană și Republica Socialistă Româ
nia. Oskar Fischer, membru al C.C. 
al P.S.U.G., ministrul afacerilor ex
terne al R. D. Germane. Paul Mar
kowski, membru al C.C. al P.S.U.G., 
șeful secției pentru relații interna
ționale a C.C. al P.S.U.G., Horst Solie, 
membru al C.C. al P.S.U.G.. ministrul 
comerțului exterior al R. D. Germa
ne. Siegfried Bock, ambasadorul R. D. 
Germane in Republica Socialistă 
România.

Au luat parte, de asemenea, consi
lieri și experți ai celor două delegații.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au făcut o largă și 
aprofundată informare reciprocă în 
legătură cu mersul construcției socia
liste în cele două țări prin traducerea 
în viață a hotăririlor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist Român 
și, respectiv, ale Congresului al IX- 
lea al Partidului Socialist Unit din 
Germania. Au fost prezentate măsu
rile întreprinse de Partidul Comunist 

; Român, și Partidul Socialist Unit din 
Germania pentru dezvoltarea econo- 

• mico-socială, pentru mobilizarea ma
selor largi de oameni ai muncii la în
deplinirea programelor de creștere a 
nivelului de viață material și spiri
tual al popoarelor din cele două țări 
socialiste prietene.

în continuare au fost abordate o se
rie de aspecte ale situației politice 
internaționale, ale mișcării comuniste 
și muncitorești.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker au expus poziția 
partidelor și țărilor respective fată de 
problemele fundamentale ale vieții 
pontico internatio-i.ș'e contemporane.

Clasa muncitoare conduce, 
gospodărește, perfecționează 

Mo unde, ta 11 iunie 1948, 

s-a jucat „hora de la Nehoiu11
„Greul ne stătea înainte: Trebuia să dovedim că eram 
capabili a deveni mai buni și mai pricepeți gospodari 

decît foștii patroni"

(Continuare în pag. a IlI-a)

Doisprezece oameni 
în salopete verzi, al
bastre sau cărămizii 
discută cu ardoare, cu 
pasiune, cu vehemență 
în jurul unei mese 
„rocooo" — mobilă gra
țioasă, cu sculptură 
fină și inserții de pal
tin în tăblia scoasă 
parcă dintr-un salonaș 
cu veleități aristocra
tice sau din recuzita 
unui teatru. Pe șepcile 
verzi, albastre sau că
rămizii ale celor ce 
discută — trei inițiale 
și numele unei așe
zări : „S.I.L. — Ne-
hoiu". (S.I.L. înseamnă 
Sectorul de industria
lizare a lemnului). A- 
celeași inițiale pe do
sul tăbliei măsuței 
..rococo", cu data zilei 
cînd a fost meșterită și 
cu semnăturile celor 
de față. E mostra am
biției lor și a mîndriei 
lucrului bine cugetat și 
bine executat.

Discuția e aprinsă și 
ea abordează nu nu
mai preocupările con
siliului oamenilor mun
cii, ci, în mod firesc, 
ale întregului colectiv 
de 4 000 de angajați ai 
întreprinderii foresti
ere de exploatare și 
transport a lemnului — 
Nehoiu care numără in 
rîndurile lor 1 300 de 
comuniști si peste 1 700 
utecjști. Ponderea ti
neretului se explică 
prin media de vîrs+ă pe 
întregul combinat : 22 
de ani. Tema pusă în 
dezbatere — creșterea 
continuă a valorii me
trului cub de masă 
lemnoasă care, prin 
transformarea , ei în 
produse finite de re
cunoscută calitate atît 
pe piața internă, cit și 
pe piețele ' externe, a 
ajuns de la 700 de lei 
la 8 000 lei. Această 
mai mult decît înze
cită creștere a valorii 
lemnului demonstrea
ză înalta fructificare

a ..aurului verde" din 
codrii buzoieni, pentru 
care s-a pus la încer
care întregul „aur ce
nușiu" al nehoienilor. 
Se poate însă obține 
mai mult și asta tot 
caută să stabilească 
cei strînși în jurul a- 
celei măsuțe „rococo" 
devenită un fel de 
simbol al măiestriei 
lor. Au demonstrat a- 
ceasta nu o singură 
dată. în 1975. cînd 
5i-au apărat avuția lor 
colectivă de puhoaiele

Reportaj din 
actualitatea 
socialistă 

a țării

apelor, sau mai recent, 
după catastrofalul cu
tremur de la 4 martie, 
cind au reușit să re
cupereze intr-un timp 
record toate pagubele 
orovocate de seism, ba 
au reușit să dea peste 
plan, in primele cinci 
luni ale anului, o pro
ducție în valoare de 
aproape 8 milioane lei.

Sint fiii și nepoții 
oamenilor codrilor, 
crescuți sub o altă zo
die și deprinși cu asu
marea marilor răspun
deri. Ei au ridicat fa
brica. ei au înălțat 
orașul.

Gheorghe Popescu, 
primarul noului oraș 
Nehoiu, ridicat în ul
timii ani pe vatra fos
tei' comune pierdută 
în creierul munților, 
ne vorbește despre 
„Hora de la Nehoiu" 
care s-a încins pe 
strada mare exact cu 
29 de ani în urmă, la 
11 iunie 1948 — ziua 
naționalizării. Prelua-

seră de la patroni fos
ta fabrică de cherestea 
româno-italiană cu 
cele 24 de gatere des
tul de rudimentare și 
cu întreaga avuție a 
codrilor prin care fă
cuseră îndelung jaf 
cei ce se credeau stă- 
pini pe veci peste 
„aurul verde" al țării. 
„S-a încins atunci o 
horă de se clătinau 
munții — ne spune 
primarul — un fel de 
horă a răzbunării și, 
totodată, a bucuriei de 
a se fi văzut împlinit 
un esențial act al re
voluției. Greul ne stă
tea insă in față. Căci 
trebuia să dovedim că 
eram capabili de a 
deveni mai buni și 
mai pricepuți gospo
dari decît foștii pro
prietari. Adică să fim 
ceea ce sîntem azi, 
adevărați proprietari, 
produc ători și bene
ficiari ai avuției și ai 
muncii noastre. Sintem 
12 mii de suflete în 
noul orășel și dacă aș 
fi spus cuiva atunci 
cînd se încinsese hora 
aceea a răzbunării și a 
bucuriei că aici vor 
răsări blocuri turn și 
cartiere noi cu toate 
însemnele civilizației 
citadine, m-ar fi cre
zut un visător. Iar a- 
cum, priviți, le avem. 
Totul concentrat in 
jurul combinatului de 
industrializare a lem
nului. singura fabrică 
de acest gen „pe ver
ticală", loc în care 
s-a format o adevăra
tă elită muncitoreas
că, oameni de inaltă 
specialitate în tehnica 
Si arta prelucrării 
lemnului, crescuți și 
școliți dintre fiii și 
fiicele oamenilor co
drilor de altădată".
(Continuare 
în pag. a II-a)
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în dezbatere publică : Proiectul Legii privind rolul 
și atribuțiile maistrului in producție

Mari rezerve pentru o activitate 
iereu mai bună ca organizator 

direct al producției
I

Așa cum se desprinde din prevederile proiectului de 
Lege privind rolul și atribuțiile maistrului în produc
ție, dezvoltarea și modernizarea accelerată a produc
ției materiale impun întărirea rolului maistrului in 
organizarea si conducerea procesului de producție, 
sporirea substanțială a contribuției sale la utilizarea 
cu maximum de eficientă a resurselor materiale și 
umane, la identificarea sistematică si utilizarea rezer

velor de creștere a productivității. îmbunătățirea con
tinuă a calității produselor, mobilizarea colectivelor de 
muncitori pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan.

Cum a fost primit proiectul noii legi. în ce mod se 
acționează pentru întărirea rolului maiștrilor în activi
tatea economică, ținind seama de aprecierea că mais
trul reprezintă factorul-,.cheie" al producției moderne ?

La cooperativa agricolă Lungulețu, județul Dîmbovița, se efectuează concomitent prășltul mecanic șl manual al 
porumbului, așa cum trebuie să se procedeze acum în toate unitățile

La întreținerea cisitur9or
MUNCA IN ACORD GLOBAL 
nu exclude controlul și îndrumarea din partea 

cadrelor de conducere, a specialiștilor

BDin capul locului doresc să spun 
că . proiectul Legii privind rolul 

și atribuțiile maistrului în producție 
este de natură să întărească, să fi
xeze cu precizie răspunderile și obli
gațiile lor, să ducă la creșterea ro
lului lor în conducerea și buna des
fășurare a procesului de producție, 
în realizarea sarcinilor de plan, să 
înlăture anomaliile care mai există 
în această privință, anomalii care 
fac ca, nu întotdeauna, ei să-și în
deplinească întocmai rolul important 
pe care-1 au in ansamblul procesu
lui productiv.

Nu aș vrea să insist asupra aces
tor anomalii — de altfel, bine cu
noscute — ci să dau doar un singur 
exemplu în legătură cu modul în 
care ar putea și trebuie să acționeze 
maistrul în spiritul prevederilor pro
iectului de lege. în primăvara aces
tui an, ziarul „Scînteia“ critica o sta
re de lucruri necorespunzătoare exis
tentă în unitatea noastră, privind 
gradul scăzut de folosire a utilajelor. 
Pe bună dreptate, primii întrebați de 
atari situații, de cauzele unor ne
ajunsuri și de soluțiile pentru înlă
turarea lor au fost maiștrii. Și, cum 
lucrurile nu puteau rămîne numai în 
faza de constatare, am început a 
căuta cu multă atenție prin „cămă
rile cu rezerve" ale secțiilor și. ast
fel. au fost identificate mari posibi
lități pentru creșterea indicelui de 
folosire a utilajelor. întregul colec
tiv al întreprinderii a știut că aceas
tă sarcină si-au asumat-o maiștrii 
si nu exagerez cu nimic dacă spun 
că toti angaiatii. începînd de la di
rector si pînă la strungar, erau cu 
ochii pe noi. nerăbdători să vadă 
cum finalizăm acțiunea de ridicare 
a gradului de utilizare a mijloacelor 
tehnice.

în urma analizelor întreprinse pe 
ansamblul fiecărui atelier și la fie
care mașină a rezultat binecunoscu
tul „studiu al maiștrilor", care astăzi 
se bucură de aprecierea tehnicienilor 
si inginerilor întreprinderii, a între
gului colectiv. în esență, acest stu
diu '■ vizează reorganizarea fluxurilor 
tehnologice în raport cu desfășurarea 
firească a operațiunilor la fiecare 
reper, gruparea' utilajelor pentru a 
da posibilitatea unei serviri simul
tane. de către un muncitor, a cite 
3—4 mașini, aprovizionarea locurilor 
de muncă din mers, de la un schimb 
la altul, ceea ce a dus la lărgirea 
cooperării între schimburi, stabi
lirea îndatoririi muncitorilor de 
a-si rezolva cu forțe proprii proble
mele de primă intervenție în ce pri
vește reparațiile curente, lansarea 
în avans a fabricației unor repere și 
multe altele.

Toate aceste măsuri au fost bine 
primite de consiliul oamenilor mun
cii. de comitetul de partid, care, prin 
acțiuni concrete si operative, au 
creat cadrul tehnico-organizatoric 
necesar pentru traducerea lor în 
viată. Ca urmare. în numai 5 luni 
din acest an, revirimentul mult aș
teptat s-a produs : gradul de folosi
re a utilajelor a crescut cu 6,6 la

sută. Aceasta înseamnă în primul 
rind o eficiență economică superioa
ră. Ca urmare, întreprinderea noas
tră va încheia primul semestru 
din acest an cu o producție su
plimentară in valoare de peste 5 
milioane lei. Dar avantajele aplică
rii în practică a acestui „studiu al 
maiștrilor" privind creșterea indice
lui de utilizare a mașinilor din do
tare sînt și de ordin social. în sen
sul că s-au creat condiții ca munci
torii să-și poată valorifica mai bine 
capacitatea lor tehnică și organiza
torică si. implicit, să cîștige mai 
mult.

Deci, prin toate prevederile sale, 
proiectul de lege este menit să pună 
pe maiștri în situația de a-și con
sacra efectiv întreaga lor capacitate 
tehnică și organizatorică conducerii 
și organizării procesului de produc
ție, de a-și spori mult contribuția la 
utilizarea cu eficiență economică su
perioară a mijloacelor tehnice, ma
teriale și umane din întreprinderea 
unde lucrează, la îndeplinirea exem
plară a sarcinilor cantitative și ca
litative ale planului.

Ion GÎRC1NEANU
maistru la întreprinderea mecanică 
„Ceahlăul" din Piatra Neamț

0 Proiectul noii legi precizează, 
cum nu se poate mai bine, rolul, 

atribuțiile si locul maistrului in pro
ducție. Noua reglementare, primită de 
noi toți cu satisfacție și înaltă res
ponsabilitate, nu lasă nimic nelămu
rit atit în ce privește atribuțiile, răs
punderile și pregătirea maistrului, 
precum și în domeniul obligațiilor 
organelor de conducere colectivă ale 
unităților economice, pentru a crea 
condițiile necesare îndeplinirii de 
către acesta a rolului său de figură 
centrală în procesul de producție.

Dintre prevederile proiectului noii 
Legi referitoare la atribuțiile și răs
punderile maistrului m-aș opri la 
articolul 4 din capitoluT TEI. Ufidă SS 
precizează că maistrul răspunde de 
asigurarea calității produselor sau 
lucrărilor executate în cadruj’ for
mației sale de lucru. O asemenea 
prevedere are o foarte mare impor
tantă pentru producție, deoarece 
trebuie spus că mai sînt din păcate 
și maiștri care consideră că de cali
tatea produselor trebuie să se’ocupe 
doar lucrătorii din compartimentul 
controlului tehnic de calitate. Se ob
servă acest lucru și în combinatul în 
care lucrez. Adesea, din secția de 
mobilă, in special de la sectoarele 
de prelucrări mecanice și finisaj, se 
dau drumul la repere de o calitate 
necorespunzătoare, ceea ce determi
nă ca oamenii de la montaj să con
sume un timp mult prea mare față 
de cel normat pentru a remedia 
greșelile altora. Firește, dacă maiș
trii din sectoarele respective ar fi 
mai exigenți si ar controla în per
manență calitatea operațiilor ce Ie 
execută muncitorii din subordine 
n-ar mai fi nevoie de un timp su

plimentar în Sectorul de montaj al 
mobilei. Aspecte asemănătoare se 
mai întîlnesc și în secțiile de binale, 
case prefabricate, la secția de plăci 
fibrolemnoase.

Tocmai de aceea, apreciez în mod 
deosebit prevederea din proiectul 
noii legi, potrivit căreia maistrul 
este obligat ca. pe lingă efectuarea 
unui control permanent asupra ca
lității operațiilor și produselor exe
cutate de muncitorii formației de care 
răspunde, să oprească chiar execu
tarea operațiilor, în cazul unor aba
teri de la normele de calitate. Urni 
dintre maiștrii noștri așa au procedat 
și pînă acum, dar acum legea îi o- 
bligă pe toți să procedeze în acest 
mod — si e foarte bine, pentru că 
este în interesul producției, al în
treprinderii. Dar pentru a înfăptui 
toate îndatoririle referitoare la asi
gurarea calității produselor sau lu
crărilor executate — prevăzute in ca
pitolul II, articolul 4 — maistrul are 
nevoie de timp. Ca urmare, ar fi ne
cesar ca. în activitatea sa, maistrul 
să fie absolvit de acea scriptologie, 
uneori exagerată, de mînuirea unor 
hîrtii mai mult sau mai puțin utile și 
să fie lăsat să organizeze si să con
ducă cu competentă procesul de pro
ducție. veghind tot timpul la munca 
oamenilor, la mersul mașinilor și 
utilajelor, la respectarea cerințelor 
unei calități superioare. Aș releva, 
în acest sens, că maistrul trebuie să 
fie ajutat de tehnologi, care să-i in
dice tehnologiile, sculele, dispoziti
vele si verificatoarele de care este 
nevoie, dispecerii sâ-i asigure în 
permanentă baza materială si buna 
circulație a produselor, iar cei ce au 
obligația evidentei si calculului tre
buie să-și facă datoria, astfel ca 
maistru] să se poată ocupa de pro
ducție. de calitatea produselor în 
cea mai mare parte a timpului.

Pentru a organiza și conduce cu 
răspundere activitatea de producție, 
a se realiza numai produse de bună 

......nalițațe. maistrul nu .Juss£,șză _ dpar 
.. 8 ore. .ci ,9. 10 sau Pllîar. mai multe 
ore. Aceasta. îndeosebi cînd maistrul 
conduce formații de rfiuncitori care 
lucrează in două schimburi. In arti
colul 14, alineatul b, se spune că. în 
cazul retribuirii în acord global, 
maistrul va fi retribuit în aceeași 
proporție cu gradul de îndeplinire a 
retribuțiilor tarifare ale muncitori
lor din formația sa, corespunzător 
timpului lucrat. Este o prevedere 
judicioasă. In acest mod — fiind 
scutit să se ocupe, cum spuneam, de 
scriptologie, de munca cu hîrtiile 
— maistrul este pe deplin angajat 
si stimulat să organizeze și să con
ducă cu înaltă răspundere procesul 
de producție, pentru ca formația de 
lucru încredințată să realizeze nu
mai produse de calitate superioară, 
să-și îndeplinească riguros toate sar
cinile de producție.
Constantin PAȘCU 
maistru la Combinatul de prelucrare 
a lemnului din Bacău

In județul Mehedinți, 47 500 de 
cooperatori și mecanizatori, organi
zați pe echipe, s-au angajat să lu
creze în acord global suprafețele 
cultivate cu floarea-soarelui, po
rumb, sfeclă de zahăr, cartofi, legu
me. „Acordul global se dovedește a 
fi o formă de organizare și retribuire 
a muncii deosebit de stimulativă pen
tru participarea la muncă, cu toată 
răspunderea, a cooperatorilor și me
canizatorilor — ne-a spus tovarășul 
Octavian Socol, secretar al comite
tului județean de partid. O dovadă 
în acest sens o constituie și faptul 
că în cooperativele agricole cu mai 
puține brațe de muncă, cum sînt 
cele din Crivina, Țigănești, Gîrla 
Mare ș.a.. lucrările de întreținere se 
desfășoară în bune condiții. Uniunea 
județeană a C.A.P. a urmărit ca spe
cialiștii, cadrele de conducere din 
unități să înțeleagă că aplicarea 
acordului global nu se reduce la 
încheierea contractelor-angajament 
la începutul anului. Se urmărește în 
permanență buna organizare a mun
cii, întărirea controlului activității".

Deși cu o zi în urmă plouase, iar 
pămintul nu se zvîntase încă bine, 
la cooperativa agricolă Slasoma tere
nurile cultivate cu porumb și floarea- 
soarelui erau împînzite de oameni. 
„Ca în fiecare zi bună de lucru, sînt 
prezenți pe cîmp peste 450 de coope
ratori — ne. spunea tovarășul Con
stantin Mirea. președintele, unității. 
Întărind spiritul de echipă, am reușit 
ca, pe toate parcelele, lucrările de 
întreținere să fie executate la fel". 
Participarea masivă la muncă a coo
peratorilor in această unitate, ca și 
în multe altele, este determinată 
în primul rînd de aplicarea corectă a 
acordului global. Deoarece cea mai 
mare parte a terenului este situat in 
pantă, sarcinile de producție repar
tizate celor 17 echipe de cooperatori 
au fost diferențiate pe fiecare par
celă. în funcție de potențialul pro
ductiv al pămîntului. Și în coopera
tivele agricole din Salcia. Simian, 
Gruia, Cerneț ș.a. toate lucrările au 
fost făcute la timp, la un nivel ca
litativ superior.

Trebuie arătat însă că în unele 
cooperative agricole din județul Me
hedinți se manifestă și o serie de 
neajunsuri în aplicarea acordului 
global, ceea ce se reflectă. în primul 
rind. în starea culturilor. In pofida

Indicațiilor date de Uniunea jude
țeană a C.A.P. — indicații la care se 
referea tovarășul secretar al comite
tului județean de partid — în multa 
locuri există părerea că, din mo
ment ce culturile au fost reparti
zate pe formații de muncă și pe oa
meni, nu ar mai fi necesară inter
venția cadrelor din conducerea coo
perativelor agricole sau a specialiști
lor pentru organizarea muncii și con
trolul calității lucrărilor. Inginerul- 
șef al cooperativei agricole din Hi- 
nova, tovarășul Ilie Ghcorghiță, pe 
care în plină zi l-am găsit la sediul

Ancheta noastră 
în unități agricole 

din județul Mehedinți

unității, ne spunea că. de cînd munca 
este organizată în acord global. între
ținerea culturilor nu mai reprezintă 
o problemă ; oamenii știu singuri ce 
au de făcut și lucrurile se rezolvă 
de la sine. Iată însă că. în aceeași 
zi cînd la Slașoma se muncea din 
plin la întreținerea culturilor, la Hi- 
nova erau prezenți pe cîmp numai 
cîțiva cooperatori și doi mecanizatori 
cu^cultivatoarele. De ce ■? „Ne-a 
încurcat ploaia de ieri, ne răspunde 
inginerul-șef' al unității. Credeam că 
azi nu se va putea lucra si nu am 
mai mobilizat oamenii".

Nici pe inginerii-șefi și președinții 
celor patru cooperative din consiliul 
intercooperâtist Vînju Mare nu i-am 
găsit pe cîmp pentru simplul motiv 
că fuseseră „mobilizați" cu toții, 
pentru o jumătate de zi. la sediul 
stațiunii pentru mecanizarea agricul
turii. Da. acum, in plină campanie de 
întreținere a culturilor. întreprinde
rea județeană a viei și vinului orga
nizase un instructaj pe tema tăierii 
coardelor de vită pentru înălțarea 
butucului, adică se discuta despre o 
lucrare ce s-a efectuat prin luna 
martie. Se pare însă că și în unele 
unități din acest consiliu se con
sideră că, din moment ce se apli
că acordul global, organizarea mun
cii poate fi lăsată in voia mersului 
de la sine. Și iată rezultatele. In 
timp ce în cooperativele agricole

Rogova si Vînju Mare floarea-soare
lui a fost prăsită de două ori. la 
Orevița si Vinjuletu prașila a doua 
abia a început. La Orevita este în
târziată si prașila la porumb, așa că 
pe unele parcele buruienile sînt mai 
mari decit plantele cultivate. Desi
gur. pe unele parcele culturile sint 
bine întreținute, dar pe altele prași- 
lele au întârziat, ceea ce arată că 
munca decurge in unele locuri la în
tâmplare, nu este bine organizată și 
coordonată. La Rogova, parcelele din 
apropierea satului sînt prăsite, iar pe 
cele mai îndepărtate mohorul crește 
în voie. La Vînjulețu, pe aceeași 
solă, floarea-soarelui este prășită 
foarte bine, iar alături — 25 ha eu 
fasole sint năpădite de buruieni. Este 
ui-marea neajunsurilor care există 
în organizarea muncii și aplicarea 
acordului global, în controlul asupra 
activității zilnice a formațiilor de 
lucru. Din contractele-angajament 
încheiate cu cooperatorii rezul
tă că producțiile planificate și 
tarifele de plată nu au fost diferen
țiate după fertilitatea pămîntului pe 
o parcelă sau alta. Și la această dată, 
tovarășul Constantin Cișmăroiu, di
rectorul S.M.A. Vînju Mare, care este 
și președintele consiliului intercoope- 
ratist, susține că lucrările la floarea- 
soarelui sînt angajate în acord glo
bal numai de echipele, de mecaniza- 
tori, iar prașilele .manuale sint efec
tuate și plătite cooperatorilor, la nor
me. Or, realitatea este cu totul alta. 
Intrucit în perioada însămînțărilor 
cooperativele agricole nu au avut 
erbicidele necesare, floarea-soaiJelui 
a fost angajată în acord global și de 
cooperatori.

Neajunsurile semnalate sînt deter
minate, în primul rind, de faptul că 
unii specialiști și cadre de conducere 
se consideră absolviți de orice răs
pundere in ce privește organizarea 
muncii și controlul pe care trebuie 
să-1 efectueze zilnic pe cîmp din 
moment ce se lucrează in acord glo
bal. în fiecare unitate, activitatea 
trebuie astfel organizată îneît să se 
asigure participarea la muncă a tu
turor cooperatorilor, executarea la 
timp și de calitate superioară a lu
crărilor pe întreaga suprafață culti
vată — condiții de bază pentru spo
rirea recoltelor.

Ion TEODOR

TINERI RElNTORȘI LA ROSTURILE ADEVĂRA TE ALE VIEȚII
Așa cum arată acum, in salopete, cu căștile pe cap, 

seamănă cu toți ceilalți. Și sint, realmente, de citevă zile, 
muncitori, deși unii cunosc pentru prima oară ce înseamnă 
munca. Sînt cei care, prin măsurile profund umane, de
esență revoluționară, stabilite de recenta hotărîre a. Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. și prin efectul 
decretului Consiliului de Stat privind amnistierea unor in
fracțiuni. sînt încredințați societății, colectivelor, pentru educare 

pentru muncă. Sînt tineri care au 
dar cărora 

muncă

rigorilor disciplinei mun-

și reeducare, prin muncă și 
comis anumite fapte 
tea de a se încadra 
tate utilă societății.

...Ne-am început ancheta 
ciul forței de muncă din 
unde am aflat că unui important 
număr de tineri aflați în această 
situație li s-au și înmînat reparti
țiile necesare. Dintre ei. cea mai 
mare parte s-au prezentat de acum 
la lucru în diferite unități econo
mice : Șantierul naval. întreprin
derea laminorul de tablă. între
prinderea mecanică navală. „11 Iu
nie" si altele.

Continuîndu-ne investigația 
la fata locului, am putut con
stata de la bun început : 1) 
Constituirea colectivelor pe 
întreprinderi si secții care sînt 
învestite cu responsabilitatea 
integrării si reeducării prin 
muncă a acestor tineri ; 2) 
Repartizarea acestora la locuri 
de muncă si încredințarea lor 
în grija și răspunderea unor 
brigăzi, echipe, precum și a 
unor muncitori ce și-au asu
mat nemijlocit această sarcină 
educativă de mare însemnăta
te. Numai organizarea melodi
că. concretă a integrării în 
colectiv, cu responsabilități 
precise la fiecare loc de mun
că. poate asigura premisele 
desfășurării cu succes a între
gii acțiuni.

— Unii dintre acești tineri au 
lucrat — puțin timp — și înainte 
aici — ne spune Aurel Coruleț. 
șeful serviciului personal-învăță- 
mînt de la șantierul naval — ast
fel incit au preferat să vină direct 
la noi pentru angajare. Ne cunoș
teau. le venea poate mai ușor să 
facă acest pas. Avem o evidentă 
specială in ceea ce-i privește. Atit 
la nivel de șantier, cît si la nivel 
de secții, s-au constituit colective 
anume însărcinate cu primirea si 
repartizarea lor la locurile de mun
că. Ca să se știe exact cine și în 
ce fel răspunde de reeducarea tâ
nărului. Pînă ieri am primit la noi 
27 astfel de tineri. Le-am explicat

penale, 
imediat

la Ofi- 
Galati,

in
li se oferă acum posibilita- 
$i de a desfășura o activi-

unde și ce vor munci, 
si dis-

concret
le-am vorbit despre ordinea 
cinlina în care vor trebui să se in-

ductiei și 
citorești.

— La mine, completează șeful de 
brigadă Spiridon Frangu, a venit 
un băiat care-i de loc dintr-o co
mună apropiată de Galați. Aici a 
dat de cîțiva consăteni și sper, 
fiindu-i mai apropiați, șă-1 influen
țeze in bine, să contribuie și ei la 
reeducarea lui...

— Colectivul nostru — ne spune 
maistrul principal Gheorghe Iri- 
mescu, secretarul comitetului de 
partid pe secție — are capacitatea 
educativă să-i reintegreze pe „ti-

muncă utilă sau să-și ridice 
calificarea în raport cu exi
gențele și necesitățile fiecărui 
loc de producție.

...Un alt colectiv, alte situații. La 
atelierul 
inginerul 
cu Petre 
zației de 
principal

— Da, am primit și noi un astfel 
de băiat. îl știam priceput în me
serie, căci aici la noi a învățat-o și 
tot aici ar fi rămas in continuare 
dacă... Dacă n-ar fi intrat într-un

de sculărie discutăm cu 
principal Sergiu Bălan, 
Seghin, secretarul organi- 
partid, și cu maistrul 
Ghiță Pelin :

Elena Dogaru, secretar adjunct 
al comitetului de partid al șantie
rului, care face parte din colec
tivul special constituit pentru a 
urmări reeducarea, reintegrarea in 
muncă :

— Desigur, munca este principa
lul „pedagog". Dar, în același timp, 
să nu uităm că asupra unui tunar 
care a săvîrșit abateri avem dato
ria de a ne îndrepta atenția nu nu
mai in timpul programului de lu
cru, ci și în timpul său liber. Să 
ne punem întrebarea : cine-i sînt 
prietenii, care-i sînt preocupările ?

ca 
cele 
Nu,

0 anchetă făcută ieri in întreprinderi din municipiul Galați pune în evidență

cadreze strict. Cîțiva. care n-aveau 
unde să doarmă, au fost îndreptați 
spre căminele de nefamiliști.

Discutăm cu un grup de trei ase
menea tineri din secția I A a șan
tierului. „Cum merge 7“ Sint stin
gheriți. E lume multă în jur. Nu 
prea le vine la îndemînă....... Ei
bine, dacă muncești e bine", ne 
răspund. Unul dintre ei. H.P.. de 
19 ani. tocmai venise să raporteze 
șefului său direct niște treburi de 
serviciu. Și să-i ceară ajutorul 
pentru a-și putea regăsi părinții, de 
care nu mai știa nimic de la o vira
tă fragedă.

— Este firească această apropie
re. ne spune Gheorghe Cărăușu, 
președintele comitetului sindicatu
lui pe secție. Unii, realmente, nu 
ne au decît pe noi. Trebuie să-i 
ajutăm permanent, în toate proble
mele ca să-și reia cît mai repede 
drumul firesc în viață.

Șeful de brigadă Petrache Ioniță 
a primit și el un asemenea tânăr 
în echipă.

— Oamenii nu au rețineri față 
de el. Experiența’ amară prin care 
a trecut credem că i-a fost o lec
ție aspră. Vom face totul pentru 
a-1 încadra asa cum trebuie, pen
tru ca să răspundă cerințelor pro-

nerii-problemă", așa cum prevăd 
hotărîrile partidului și statului. 
Cind afirm asta, mă gîndesc că 
șantierul are un colectiv format, 
cu experiență. Avem mulți comu
niști cu pricepere de adevărați pe
dagogi. Lor, celor cărora au înce
put să le încărunțească tâmplele, 
le revine acum, în primul rînd, în
datorirea de a-i crește pe acești 
băieți în spiritul dragostei față de 
muncă, al respectului legilor, al or
dinii și disciplinei. Maiștrii Iorgu 
Dima, Alexandru Croitoru, condu
cerea secției, toți muncitorii pe 
lingă care sint repartizați acești ti
neri și-au făcut din urmărirea 
comportării lor un punct important 
în programul zilnic de activitate.

Așa cum ne-o demonstrează 
interlocutorii noștri, trebuie 
acționat cu multă răspundere, 
cu stăruință și grijă pentru 
ca, din prima clipă, noii-veniți 
să fie efectiv puși la treabă. 
Reeducarea se bazează — după 
cum subliniază recentele hotă- 
riri — pe capacitatea 
vului de a integra în 
pe cei ce au săvîrșit 
antrenîndu-le 
și priceperea, 
litatea să se

din plin 
dîndu-le 
califice

colecti- 
muncă 

abateri, 
energia 
posibi- 
într-o

anturaj care l-a „calificat" să fure 
obiecte din autoturisme. Ne-a spus 
că își regretă sincer faptele și ne 
bucură că-1 vedem . cu tragere de 
inimă. Nădăjduim că prin muncă, 
prin întreagă sa comportare el va 
face să fie dat uitării acest episod 
din viața lui. Ne revine nouă să 
facem ceea ce, la vremea respecti
vă, n-au reușit părinții. Ei n-au 
făcut decît să-l răsfețe, să-i dea pe 
mină autoturismul familiei — și 
iată, greșelile in educație se plătesc!

Chiar dacă părinții au gre
șit, este firesc și necesar 
participe, acum, la 
propriilor copii, să 
unit" cu educatorii 
de muncă, cu grija 
de severitatea necesară in ast
fel de cazuri. De altfel, in mai 
multe locuri am putut consta
ta, cu bune rezultate, că la an
gajare au fost invitați și pă
rinții celui în cauză. Astfel, 
autoritatea educativă, capaci
tatea de influențare sporesc — 
atât în procesul muncii, cît și 
în întreaga activitate a tână
rului, atenția îndreptată asu
pra comportării sale fiind con
centrică.

în același sens, iată opinia ing.

să 
reeducarea 
facă „front 
de la locul 
lor însoțită

De aceea, ne-am propus să-i antre
năm într-o serie de acțiuni cultu
ral-educative menite să-i integreze 
complex în viața colectivului.

Problema ridicată merită în
treaga atenție. După cum se 
știe, Hotărîrea Comitetului Po
litic Executiv atribuie sarcini 
importante tuturor factorilor 
educativi, sub conducerea or
ganizațiilor de partid. Răs
punderi specifice revin atit 
conducerilor unităților res
pective. cît și organizații
lor de tineret si sindicale, 
chemate deopotrivă să ac
ționeze prin toate mijloacele 
la reeducarea tinerilor care 
au săvîrșit abateri. Fiind vor
ba de tineri, o răspundere 
specială revine organizațiilor 
U.T.C., care trebuie să asigure 
participarea noilor veniți la 
toate acțiunile, Ia întregul 
program de activitate — edu
cativ, cultural, sportiv.

...La secția laminate matrice și 
acoperiri metalice a întreprinderii 
Laminorul de tablă, surprindem o 
discuție despre integrarea tânăru
lui A. V. de 19 ani. Inginerul Ale
xandru Madaraș, șeful secției, 
maistrul Ion Chircă și maistrul

principal Nicolae Necula se sfătu
iau cum. să acționeze pentru 
noul venit să-și însușească în 
mai bune condiții o meserie, 
nu din grija de a-i pregăti 
din puf". Dar educatorii știu
experiență cită importantă are lo
cul și modul de calificare in evo
luția de ansamblu a unui tînăr in 
derivă. Cui îl încredințezi ? Părin
ții băiatului lucrează la aceeași 
întreprindere și ar fi dorit, firesc, 
să-l știe în aceeași tură cu _ ei. 
Problema s-a rezolvat astfel îneît, 
prin eforturile colectivului și ale 
familiei, conjugate, toți să partici
pe la reeducarea tânărului.

La Laminorul nr. 3, muncitorul 
Traian Boghiță ne vorbește despre 
tînărul C.Ș. : „Prinde repede, deși 
a venit doar de cîteva zile. Nu 
l-am lăsat să se simtă stingher. 
Muncește împreună cu noi, așa 
cum tot împreună luăm și masa 
de prînz. Sti-1 știm mai bine : ce 
fel de om este, cum gîndește, dacă 
vrea intr-adevăr să muncească 
cinstit. în rindul oamenilor".

Cornel Palaga, șeful biroului per- 
sonal-învățămînt al întreprinderii, 
este membru în colectivul care 
ocupă special de acești tineri.

— Pînă acum — ne spune el 
am primit 36 de băieți. Avem 
locuri de muncă și posibilități 
cazare. Esențialul este însă de 
nu considera că prin simpla 
angajare se rezolvă de Ia sine toa
te problemele. Răspundem pentru 
ei, în toate privințele. Pe de altă 
parte, știți cum se întâmplă in ase
menea cazuri... Dacă i-a dispărut 
cuiva vreo sculă, este tentat să dea 
vina pe noul venit, mai ales că știe 
de unde a venit. Se cere atenție, 
răbdare, încredere in om.

Intr-adevăr, asta se cere. 
Primii pași in noua viață nu 
se fac ușor și nici însoțiți cu 
bătăi din palme. Dar maturi
tatea. forța educativă a colec
tivelor de muncă se demon
strează chiar din felul cum 
sînt făcuți acești primi pași. 
Cu alte cuvinte, cum sint spri
jiniți „tinerii-problemă" să se 
integreze în viata colectivelor, 
să dovedească prin muncă, 
prin întreaga lor comportare 
că știu să răspundă încrederii 
în om pe care le-o arată so
cietatea noastră socialistă.

Dan PLAEȘU 
corespondentul „Scinteil"

se

Și 
de 

: a 
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Acolo unde 
s-a jucat „hora 
de la Nehoiu"

(Urmare din pag. I)
„Verticala" fabricii nu este o me

taforă poetică. Nicolae Costache, 
directorul întreprinderii, lucrează 
aici din 1958, mai întâi prin codrii de 
pe Valea Harțagului, unde a fost 
trimis ca inginer stagiar după ter
minarea facultății, apoi la înălțarea 
combinatului cu alură de sanatoriu 
montan, la nașterea căruia a parti
cipat de la înfigerea primului țăruș 
în pămint. S-a ivit astfel o fabrică 
,paradoxală", cu atelierele supraeta
jate, totul circumscris la un spațiu 
care, altfel, prin construcțiile „cla
sice" ar fi trebuit să ocupe un spa
țiu de trei-patru ori mai mare. Dar 
aici, fiecare metru de pămint e aur. 
Fiecare palmă din vatra așezării 
strinse în inbrățișarea munților sa 
cere drămuită și gospodărită la ma
ximă eficiență. Și atunci, „aurul ce
nușiu" al constructorilor a oferit so
luția optimă : pentru ca fabrica de 
mobilă să se afle în poala pădurii
— cum le-a indicat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în tâmpul unei vizite da 
lucru cînd combinatul abia era schi
țat — in loc s-o Întindă pe suprafețe 
scumpe au înălțat-o pe verticală.

întregul proces de recoltare și 
transportare a lemnului din bazinele 
forestiere se face acum mecanizat — 
ne spune Nicolae Costache. Arborii 
sînt scoși cu coroane cu tot și duși 
plină la platformele de preindustria- 
lizare, unde începe croirea lor pen
tru a se da destinația cuvenită fie
cărei bucăți de lemn. Nimic, sau a- 
proape nimic, nu se mai pierde. Fa
gul, care se valorifică cel mult 47 la 
sută, restul putrezind la locul tăie
rii sau transformindu-se în deșeuri, 
ajunge astăzi in utilajele de prelu
crare ale combinatului cu 90 la sută 
din valoarea sa. Și încă nu ne împă
căm cu procentajul care mai rămîne. 
Tocmai cu asta ne batem capul. 
Pentru ca un prețios material — 
crengile — să nu se mai piardă, teh
nicienii noștri au realizat o ingeni
oasă instalație de producere a mac- 
galului siderurgic cu ajutorul retor
telor metalice fabricate prin autouti- 
lare care ne aduc economii de mili
oane. Foștii „mangalagii" negri de 
fum din cap pînă în picioare, au 
dispărut și el din poalele codrilor. 
Ceea ce obțineau el mai înainte, 
după 15 zile de ardere mocnită a 
maldărelor de crăci acoperite cu 
steri de lemn bun și pămint, retor
tele noastre dau în 48 de ore. Cît 
despre reimpăduriri, aceasta este o 
problemă de căpetenie, legiferată la 
noi, dar care trebuie să se bucura 
de aportul masiv al tineretului, adi
că al generațiilor care vor crește 
odată cu noile păduri. Acum se taie 
numai după posibilitățile normale de 
regenerare a codrilor și, uneori, 
chiar sub aceste posibilități, dar 
avem încă de achitat o „poliță" tre
cutului care, în graba după profit, a 
exploatat „la ras", ipotecind viitorul 
multor masivi păduroși din Carpați. 
Problema materialului săditor nu se 
pune, există pepiniere cu milioane 
de puteți in fiecare sector. Se pune 
însă problema forței de muncă și 
aici, pe dealurile și munții de la 
Berea pînă în.Siriu și Penteleu, un 
șantier. al. tineretului deschis. în se
zonul scurt al sădirilor de primăva
ră, ar putea să facă adevărate mi
nuni. Nu numai zonele erodate sa 
cer grabnic reimpădurlte, dar și su
prafețele cu arboret slab productiv
— mesteacăn, salcie, fag — vor tre
bui acoperite treptat cu specii da 
rășinoase și foioase de mare randa
ment economic".

Mărturisesc că am un adevărat 
cult pentru oamenii codrilor. Pădu
rea m-a atras întotdeauna irezisti
bil, dar nu mai puțin m-au atras 
oamenii ei. Cei ce spun ca într-un 
distih de baladă : „De te miști, pă
durea tace ; te oprești, pădurea cîn- 
ță“. S-au „mișcat" hulpavi cei dina
intea „horei de la Nehoiu" și multa 
păduri ne-au amuțit de veci sub tă
ișul topoarelor, intr-atâta, incit, un 
ziar bucureștean scria la 28 aprilie 
1932 : „...Păduri defrișate, munți des- 
goliți, coaste surpătoare, ripi, to- 
renți, paragini de toate genurile in 
materie de cultură a pămîntului, 
toate sînt plăgi adînci în economia 
noastră națională și pete pe obrazul 
culturii noastre...". Am vindecat 
răni ale pămîntului moștenite din
tr-o vreme prea cîinoasă cu codrii 
românești, dar se cere încă multă 
lucrare și încă mulit suflet

Pădurea... Lemnul leagănului copi
lăriei noastre. De-ar mai fi durat 
timpul de dinainte de hora aceea a 
răzbunării și a bucuriei de la 11 iu
nie 1948, încinsă vitejește peste tot 
trupul țării, cine știe dacă am mai 
fi avut-o și ne-am mai fi putut 
bucura de priveliștea și de aurul ei.

La Nehoiu, douăsprezece halate 
verzi, albastre, cărămizii discută in 
jurul unei mese cu picioarele arcui
te ca de căprioară. Legea e lege. Nu 
se taie decit sub posibilitățile nor
male de regenerare. Dar e și mai 
lege cînd cere să se pună la loc tot 
ce s-a tăiat cu toptanul în anii de 
jaf și fărădelege. II întreb pe Nico- 
lae Costache ce este cu măsuța 
aceea „rococo" scoasă parcă din re
cuzita unui teatru ? „Prima noastră 
piesă «stil» realizată cu cîțiva ani în 
urmă. Acum producem in serie gar
nituri întregi pentru piața internă șl 
pentru export. Am trimis două du
zini de tineri să se specializeze în 
sculptura lemnului la Arad și Tg. 
Mureș, și acum rivalizăm cu mește
rii de acolo... Cindva, de-aici, din 
bazinul forestier al Nehoiului, se 
scotea numai cherestea și lemn de 
foc. Acum producem mobilă, par
chete, plăci aglomerate, mangal si
derurgic și ambalaje pentru export. 
Pe asta s-a clădit orașul nostru și 
a crescut bunăstarea oamenilor".

De pe dealul Fluierașului privesc 
noul Nehoi. O imagine incredibilă, 
dacă este comparată cu umila așe
zare de mai ieri, care avea un sin
gur „trotuar" de seînduri și doar 
cîteva case de cărămidă. Noaptea, 
întunericul din căldarea Nehoiului 
este spart de mii de lumini pe ver
ticală. Orașul tânăr strălucește in 
constelația noilor așezări urbane ale 
țării răsărite pe vetrele rurale da 
altădată.

Ioan GRIGORESCU

„Lozul vacanței1*
Astăzi, Administrația de 

Stat Loto-Pronosport lansea
ză o nouă emisiune ' specială 
limitată — „Lozul vacantei". Se 
acordă 825 000 de cîștiguri. In 
mod suplimentar. Administrația 
de Stat Loto-Pronosport acordă, 
din fond special, cîștiguri 
valorind 1 670 000 lei. Totodată, 
se oferă participanților ciștiguri 
în autoturisme de mărci diferi
te. „Lozul vacanței" poate fi 
procurat de la agențiile Loto- 
Pronosport si vînzătoriî volanți 
din toate orașele.
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Dineu în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

Joi seara, !n onoarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescil, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, primul secretar al Comi
tetului regional Dresda al P.S.U.G., 
Hans Modrow, și soția, tovarășa Anne- 
marie Modrow, au oferit un dineu in 
saloanele hotelului „Newa“ din 
Dresda.

Au participat tovarășul Erich Ho
necker, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Socialist 
Unit din Germania, președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, 
membrii delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România, 
persoanele oficiale care însoțesc de
legația română în această vizită, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

în timpul dineului, desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă prietenie, 
tovarășul Hans Modrow și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu deosebită atenție și sub
liniate în repetate rînduri cu aplauze.

Luînd cuvîntul, tovarășul [jQpj 
ModrOW, Prim_secretar al Comi
tetului regional Dresda al P.S.U.G., 
a adresat tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu. celorlalți oaspeți români, 
un cordial salut de bun venit. E| a 
exprimat satisfacția pentru faptul că 
delegația română și-a rezervat timp 
să viziteze orașul Dresda. oraș care 
cunoaște o amplă dezvoltare datorită 
eforturilor clasei muncitoare in 
strînsă alianță cu țărănimea munci
toare. cu intelectualitatea, pe baza 
hotărîrilor Congresului al IX-lea al 
P.S.U.G. Cu trei decenii in urmă, a 
spus vorbitorul, cînd orașul Dresda 
era distrus, multi erau cei ce nu mai 
credeau că il vom reconstrui, iar 
acum orașul nostru, comorile sale de 
artă constituie un adevărat magnet 
pentru multi turiști străini, printre 
care și multi români.

Continuarea convorbirilor oficiale
(Urmare din pag. I)
A fost reafirmată voința partidelor si 
tarilor noastre de a conluora in sfera 
vieții internaționale, de a depune, in 
continuare, eforturi in vederea con
solidării cursului spre destindere și 
cooperare, pentru ca acest proces să 
devină ireversibil. Înfăptuirii unei 
securități reale pe continentul euro
pean. prin aplicarea integrală, ca un 
tot unitar, a principiilor si pre
vederilor cuprinse în Actul final de 
la Helsinki, lichidării fenomenului 
subdezvoltării și instaurării unei noi

Solii poporului român intlimiinati cu tarie de locuhorii orașului Dresda
(Urmare din pag. I)

Locuitorii Dresdei au venit intr-un 
număr impresionant să intîmpine pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, pe membrii delegației ro
mâne de partid și de stat. De-a lun
gul bulevardelor. împodobite sărbă
torește. înaltii oaspeți sînt salutați cu 
entuziasm. Se aplaudă cu însuflețire, 
se scandează numele celor doi con
ducători de partid și de stat, se ova
ționează pentru prietenia dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Pe clădirile situate de-a lungul 
traseului, străbătut de coloana de ma
șini, se pot citi, în limbile română și 
germană, urări de bun sosit : „Un 
călduros bun venit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu !“. „Salut frățesc tovarăși
lor noștri din Republica Socialistă 
România !“. „Socialism — Pace — 
Prietenie !“. „Trăiască alianța fră
țească dintre P.S.U.G. și P.C.R. !“. 
Sute de portrete ale tovarășilor 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, 
drapele de stat ale Republicii Socia
liste România și R.D. Germane, arbo
rate în întregul oraș, dau Dresdei. în 
această zi. o înfățișare sărbătorească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Erich Honecker iau loc in
tr-o mașină deschisă.

Coloana de mașini străbate mai în- 
tii orașul vechi, trecînd pe lingă im
punătoare edificii. Sint parcurse apoi 
noile bulevarde ale orașului, mărgi
nite de ansambluri de clădiri ridicate 
in ultimii ani — imagine elocventă a 
puternicei dezvoltări pe care a cunos
cut-o. mai cu seamă în acest dece
niu. orașul de pe Elba.

Pe un mare panou electronic, in
stalat pe clădirea impunătoare a gă
rii, aflată în centrul orașului, pe lin
gă care trece coloana de mașini, apa
re, în limbile română și germană, u- 
rarea „Bun venit, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“. Acest microziar lumi
nos, urmărit de numeroși locuitori, a- 
nuntă. frecvent, sub titlul „Delegația 
de partid și de stat a Republicii So
cialiste România la Dresda". traseul 
urmat de mașinile oficiale, punctul în 
care se află, în diferitele momente 
ale desfășurării vizitei, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker.

Primul dintre obiectivele vizitate 
este complexul Universității tehnice. 
Mii de studenti și cadre didactice au 
ieșit în întîmpinarea înaltilor oaspeți 
pentru a-și exprima bucuria de a-i 
vedea în mijlocul lor.

Rectorul universității, prof. dr. Fritz 
Liebscher. urează tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker, tova
rășei Elena Ceaușescu. membrilor de
legației române de partid si de stat, 
un călduros bun venit, relevind că 
este o deosebită cinste pentru cadrele 
didactice și studenti să îi poată saluta 
ca oaspeți dragi.

Intr-una din sălile clădirii centrale 
a universității, rectorul prezintă pro
filul și dezvoltarea instituției, care va 
sărbători, anul viitor. 150 de ani de 
la înființare. Ea se numără printre 
cele mai vechi și mai mari școli po
litehnice superioare din Europa cen
trală.

Distrusă aproape în întregime în 
timpul bombardamentelor de la sfîr- 
șitul celui de-al doilea război mon
dial. Universitatea tehnică din Dresda 
a fost refăcută in scurt timp, iar apoi

în procesul de construcție a socia
lismului, Dresda se dezvoltă ca unul 
din cele mai mari centre industriale 
ale Republicii Democrate Germane, 
îndeosebi in domeniul electronicii, in 
construcția de mașini.

Vorbitorul a evocat multiplele si 
fructuoasele acțiuni de colaborare în
tre locuitorii orașului Dresda și oa
meni ai muncii din România — în
deosebi în domeniul cercetării științi
fice, al introducerii progresului tehnic 
in producție — ca și între cadrele 
didactice și studenții din localitate si

Toastul 
Nicolae

Dragă tovarășe Honecker,
Dragă tovarășe Modrow, 
Dragi tovarăși și prieteni.
Aș dori, în primul rind, să exprim 

cele mai calde mulțumiri pentru sa
lutul pe care ni 1-ati adresat, pentru 
primirea prietenească, caldă de care 
ne-am bucurat.

Doresc să adresez, prin intermediul 
dumneavoastră, mulțumiri organiza
ției de partid și oamenilor muncii 
din orașul Dresda, care ne-au făcut 
o primire frățească. Apreciem aceas
ta ca o expresie a solidarității și 
prieteniei dintre poporul român și 
poporul din Republica Democrată 
Germană. De asemenea, doresc să 
vă adresez dumneavoastră, activului 
de partid și comuniștilor, întregii 
populații a orașului Dresda un salut 
frățesc și cele mai bune urări.

Avem impresii deosebit de plăcute 
despre ceea ce am văzut pină acum 
în Dresda. Ne-a făcut plăcere să 
vizităm Universitatea tehnică, să 
cunoaștem unele din preocupările 
profesorilor, studenților, muncitori
lor pentru dezvoltarea învătămintulul 
și, in mod deosebit, a științei. Satis
facția a fost cu atit mai mare con- 

ordini economice mondiale, soluțio
nării problemelor complexe ale Con
temporaneității în conformitate cu 
interesele și năzuințele de pace și 
progres ale tuturor popoarelor. S-a 
apreciat, in context, că trebuie făcut 
totul pentru ca apropiata reuniune 
de la Belgrad să dea. prin, măsurile 
pe care le va adopta, un nou și 
puternic impuls înfăptuirii in prac
tică a obiectivelor majore convenite 
la Helsinki, să marcheze astfel noi 
progrese pe calea realizării secu
rității și cooperării în Europa și în 
lume. Cele două delegații s-au pro

a fost mult extinsă. Dacă în 1950 nu 
funcționau decît șapte facultăți, frec
ventate de 2 500 de studenti. în anii 
următori profilul si capacitatea insti
tuției s-au lărgit continuu.

Gazdele informează că acest com
plex al învățămîntului superior din 
Dresda grupează, în prezent. 22 de 
facultăți și cinci institute. Aici se 
pregătesc, pentru a deveni ingineri 
în diferite specialități tehnice, mate
maticieni, fizicieni, chimiști, geografi, 
cercetători în diverse domenii și ca
dre didactice, un număr de 14 000 
de studenți, marea majoritate fii de 
muncitori și țărani. Ei beneficiază de 
experiența și îndrumarea a 470 de 
profesori și a peste 2 000 de cercetă
tori. Universitatea a pregătit. în pe
rioada care a trecut de la redeschi
derea sa, aproape 50 000 de cadre cu 
calificare superioară care își aduc o 
importantă contribuție la progresul 
economic, științific și cultural al tării 
prietene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, tova
rășul Erich Honecker sînt informați 
că activitatea pedagogică se împle
tește tot mai mult cu cea de cerce
tare științifică. O mare parte a teme
lor de cercetare fundamentală sau 
aplicată oe se finalizează aici sînt 
cuprinse, ca. parte integrantă, in pla
nurile academiilor de profil. O altă 
parte apreciabilă o reprezintă temele 
concrete stabilite pe bază de comenzi 
de către întreprinderile economice, 
mai ales cele din orașul și din regiu
nea Dresda.

Se relevă, de asemenea, cu satis
facție, că între Universitatea tehnică 
din Dresda și o serie de instituții și 
întreprinderi românești s-au stator
nicit, in ultimii ani, fructuoase re
lații de colaborare. Astfel, secția de 
chimie a Universității tehnice coope
rează cu instituții de profil din tara 
noastră în elaborarea unor noi tipuri 
de produse sintetice, cu însușiri su
perioare. Alte facultăți si institute de 
aici colaborează cu institutele poli
tehnice din București și Iași, cu în
treprinderea „Electroputere" din Cra
iova.

Solii poporului român vizitează 
apoi două dintre principalele secții de 
probe și experimentări.

La Institutul de electrotehnică, to
varășii Nicolae Ceaușescu si Erich 
Honecker, tovarășa Elena Ceaușescu. 
ceilalți membri ai delegației, precum 
si oficialitățile tării-gazdă care îi în
soțesc în această vizită participă la o 
interesantă experiență în laboratorul 
de curenți de înaltă frecventă.

De aici, străbătînd pe jos una din 
străzile „orașului universitar", mărgi
nită pe ambele părți de mii de stu
denti ai tării-gazdă sau veniti aici la 
studiu din alte țări, membrii dele
gației române de partid și de stat se 
îndreaptă spre Facultatea de chimie 
textilă. La intrarea in clădire, distin
șii soli ai poporului român sînt salu
tați cu deosebit respect de prof. Wer
ner Berger, decanul facultății. într-u- 
nul din laboratoare se prezintă re
zultatele unor îndelungate si intense 
cercetări, efectuate în comun de ca
drele didactice și studenții facultății, 
în scopul obținerii unor polimeri de 
înaltă calitate, lărgirii gamei de co- 
loranți pentru țesături, elaborării teh
nologiilor de aplicare a acestora în 
industria textilă. 

institute de invătămint superior simi
lare din București, Iași, Craiova.

în încheiere, tovarășul Ilans Mo
drow a toastat pentru prietenia dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Democrată Germană, spre bi
nele comitetelor centrale ale partide
lor noastre, in sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. in sănătatea to
varășei Elena Ceaușescu, in sănătatea 
tovarășului Erich Honecker, a delega
ției române de partid și de stat afla
tă in vizită in Republica Democrată 
Germană.

tovarășului
Ceaușescu

statind că intre Universitatea tehni
că, intre diferitele ei facultăți șl 
unele institute de invătămint supe
rior din România există o colaborare 
bună. Sperăm că această colaborare, 
in spiritul înțelegerilor la care am 
ajuns in convorbirile cu tovarășul 
Honecker, cu delegația Republicii 
Democrate Germane, se va extinde și 
mai mult in viitor.

în programul nostru mal este pre
văzut să vizităm o întreprindere. Nu 
doresc să anticipez, dar, in cursul 
convorbirilor ne care le-am avut as
tăzi. am ajuns, pe lingă altele, si Ia 
realizarea unei cooperări care se va 
înfăptui in strinsă colaborare cu în
treprinderea pe care o vizităm mîi- 
ne. Iată de ce avem convingerea că 
vizita noastră la Dresda. pe lingă 
toate celelalte aspecte deosebit de 
plăcute, inclusiv posibilitatea de a 
cunoaște valorile minunate de artă 
care se găsesc în galeriile din Dres
da. se va materializa printr-o inten
sificare a colaborării economice, teh- 
nico-științifice in viitor. Fără a an
ticipa încheierea vizitei, trebuie să 
spun că sîntem deosebit de mulțumiți 
de rezultatele oe care le-am obtinut 

nunțat. totodată, pentru trecerea cit 
mai rapidă la măsuri concrete de 
dezarmare, pentru reducerea efecti
velor și a potențialului militar. în
deosebi a armamentului nuclear, 
pentru angajamente ferme în vede
rea interzicerii folosirii forței și . a 
amenințării cu forța.

A fost reînnoită — și de această 
dată — hotărîrea Partidului Comu
nist Român și Partidului Socialist 
Unit din Germania, a Republicii So
cialiste România și Republicii De
mocrate Germane de a acționa și în 
viitor, cu toată fermitatea, pentru

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. tova
rășa Elena Ceaușescu felicită pe pro
fesori și studenti pentru rezultatele 
obținute pină acum, le urează să ob
țină succese și mai mari in cucerirea 
tainelor acestei știinte. legate tot mai 
mult de practica industrială.

La rugămintea conducerii Universi
tății tehnice din Dresda și a Facul
tății de chimie textilă, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășa Elena Ceaușescu 
semnează in cărțile de onoare.

„Vizitind cu mult interes Univer
sitatea tehnică din Dresda — impor
tant centru de pregătire a cadrelor 
superioare pentru ramurile de bază 
ale economiei R.D. Germane — 
transmitem cele mai calde felicitări 
corpului profesoral, precum si urări 
de succese tot mai mari la învățătu
ră studenților — viitoarele cadre in
ginerești ale Germaniei democrate".

„Apreciem activitatea complexă 
instructiv-educativă pe care o desfă
șoară Facultatea de chimie din 
Dresda si adresăm corpului profeso
ral si studenților călduroase urări de 
noi succese in activitatea pe care o 
desfășoară, in Însușirea si promova
rea celor mai noi cuceriri ale științei 
chimice".

La plecare, studenții universității, 
cadrele didactice și cercetătorii, intr-o 
impresionantă manifestare de priete
nie. salută din nou pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu. pe ceilalți oaspeți.

Aceeași atmosferă plină de căldură 
a domnit de-a lungul traseului stră
bătut apoi de coloana oficială de ma
șini în drum spre ansamblul muzeistic 
Zwinger. situat în partea veche a 
orașului. Aici. înaltii oaspeți sînt in
timpinat! si salutați de directorul

„Sub semnul strînsei prietenii șl colaborări"
Toate ziarele apărute joi in capitala Republicii Democrate Germa

ne, ca si posturile de radio și de televiziune din R.D.G. au consacrat 
spații largi vizitei oficiale de prietenie a delegației de partid și de stat 
a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae 
Ceausescu.

„NEUES DEUTSCHLAND", organul 
Comitetului Central al P.S.U.G., 
consacră aproape trei pagini primei 
zile a vizitei. Pe prima pagină stă 
înscrisă cu litere mari urarea „Un 
frățesc bun venit pentru Nicolae 
Ceaușescu în Republica Democra
tă Germană !“ Cotidianul eviden
țiază puternica dezvoltare a relațiilor 
de prietenie, solidaritate și colaborare 
dintre cele două partide și țări, in 
interesul celor două popoare, al cau
zei păcii și socialismului.

Ziarul publică, de asemenea. pe 
prima pagină, comunicatul desnre 
începerea convorbirilor oficiale din
tre delegațiile de partid și de stat 
ale celor două țări, precum și trei 
mari fotografii înfătișind aspecte de 
la principalele momente ale vizitei. 
Cotidianul reproduce, totodată, inte
gral. toasturile celor doi conducători 
de partid și de stat la dineul oficial 

pină acum împreună cu tovarășii 
germani și avem convingerea că vom 
realiza o intensificare a colaborării 
in toate domeniile de activitate intre 
partidele si popoarele noastre. Desi
gur. aceasta corespunde pe deplin 
intereselor celor două țări și popoare, 
dar. în același timp, corespunde si 
intereselor mai generale ale socialis
mului. cauzei păcii.

Noi pornim consecvent de la 
faptul potrivit căruia cu cit fie
care tară socialistă obține rezultate 
mai bune în construcția socialistă, in 
dezvoltarea sa economico-socială, în 
ridicarea bunăstării poporului, cu atit 
este mai mare contribuția sa la cauza 
socialismului si păcii in lume. Știu 
că în cadrul acestor colaborări și 
schimburi se realizează si posibilita
tea de a cunoaște înfăptuirile dintr-o 
tară sau alta ; de aceea nu doresc să 
mă refer acum la ceea ce a obtinut 
poporul român sub conducerea parti
dului comunist în făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

As dori să închei urînd comuniști
lor si oamenilor muncii din Dresda 
succese tot mai mari in activitatea 
lor. în realizarea sarcinilor mari care 
le revin din hotărîrile Congresului al 
IX-lea al Partidului Socialist Unit 
din Germania ! (Aplauze).

Doresc, de asemenea, să urez o co
laborare cit mai strinsă între Univer
sitatea tehnică și universitățile și in
stitutele similare din România, intre 
întreprinderile din Dresda și cele din 
tara noastră. Sper că tovarășul prim- 
secretar, împreună, desigur, cu comi
tetul de partid, va acorda atenția ne
cesară realizării acestei colaborări, 
tinind seama că, din experiență, știm 
că numai atunci cînd partidul inter
vine activ se realizează in bune con
diții orice problemă.

Doresc să ridic acest pahar In să
nătatea tovarășului Honecker !

Pentru o bună colaborare între par
tidele și popoarele noastre !

în sănătatea oamenilor muncii și a 
organizației de partid din Dresda. a 
primului secretar 1

în sănătatea dumneavoastră, a tu
turor ! (Aplauze).

întărirea unității și colaborării țări
lor socialiste, a partidelor comu
niste si muncitorești, a tuturor for
țelor progresiste, democratice, anti- 
imperialiste. in lupta pentru trans
formarea revoluționară a societății, 
pentru socialism, peritru „ înfăptuirea 
aspirațiilor de pace, bunăstare, in
dependentă și libertate ale întregii 
omeniri.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă, de 
cordialitate tovărășească, specifică 
raporturilor de prietenie, solidaritate 
si strînsă colaborare dintre partide
le. țările si popoarele noastre.

muzeului, prof. dr. Wolfgang Bach
mann.

Ansamblul muzeistic Zwinger. cel 
mai de seamă monument al orașului 
și una dintre cele mai importante și 
frumoase construcții în stil baroc din 
tară, a fost ridicat în prima jumătate 
a secolului al XVIII-lea. Restaurat 
în etape, muzeul grupează capodo
pere de artă cunoscute în întreaga 
lume. Prin grija statului socialist, 
care a alocat mari fonduri în acest 
scop, valori ale artei universale și-au 
regăsit locul in muzeu, devenit acum 
un punct de''atracție pentru sute de 
mii de iubitori ai picturii din tară și 
de peste hotare.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich 
Honecker, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți oaspeți sint invitați de direc
torul galeriei să viziteze muzeul de 
artă clasică, unde oaspeții admiră în 
special măiestria neîntrecută a lui 
Rafael. Veronese. Tizian. Rubens, 
Jordaens. Rembrandt. Diirer. Van 
Eyck.

La încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceausescu si tovarășa Elena 
Ceausescu au semnat in cartea de 
onoare a muzeului.

„Vizitind cu mult interes Palatul 
Zwinger și prețioasele sale Galerii de 
artă, adresăm calde felicitări munici
palității Dresdei, specialiștilor, care 
au știut să păstreze vie memoria tre
cutului istoric, faima de care s-a 
bucurat dintotdeauna acest monument 
al arhitecturii germane, ca și muzeele 
de mare valoare pe care le adă
postește".

Conducătorul delegației române de 
partid și de stat felicită, la plecare, 
pe reprezentanții municipalității 
Dresdei. pe muzeografi, pentru grija 
manifestată fată de această prețioasă 
colecție de tablouri, pentru preocupa
rea continuă de a Înlesni publicului 
larg accesul la asemenea capodopere.

din ajun, știri despre celelalte mo
mente ale vizitei. Este evidențiată, 
intr-o amplă relatare, primirea plină 
de căldură pe care au rezervat-o 
inalților oaspeți români locuitorii ca
pitalei Republicii Democrate Ger
mane.

„Pe aeroport, mii de berlinezi au 
adresat cordiale urări de bun sosit", 
„Flori și ovații". „Strînse legături de 
prietenie", „Un lung culoar viu intre 
Schonefeld și Niederschonhausen" — 
acestea sint subtitluri semnificative 
ale cuprinzătoarei relatări despre 
sosirea înaltilor oaspeți români.

Pe prima pagină, sub titlul „Berli- 
nezii au intimpinat pe Nicolae 
Ceaușescu prin urări de bun venit 
rostite din toată inima", ..BERLINER 
ZEITUNG" inserează o amplă rela
tare despre primirea pe care locuito
rii capitalei R.D.G. au făcut-o dele
gației române de partid si de stat.

Imagini din timpul vizitei la Universitatea tehnică din Dresda

Populația orașului Dresda salută călduros pe solii poporului român

Reportajul. însoțit de fotografii ilus- 
trînd cele mai importante momente 
din prima zi. arată, printre altele ;

„Cu manifestări de prietenie cor
dială, zeci de mii de berlinezi au in
timpinat delegația de partid și de stat

Ample relatări 
ale presei din Berlin 
asupra desfășurării 

vizitei

a Republicii Socialiste România care 
a sosit intr-o vizită oficială de priete
nie in R.D.G. Chiar primele minute 
ale vizitei s-au desfășurat sub semnul 
strinsei noastre alianțe. Pe un traseu 
de mai mulți kilometri, zeci de mii de 
oameni ai muncii au salutat delega
ția de partid si de stat a Republicii 
Socialiste România. Convorbirile — 
arată ziarul — au decurs sub sem
nul colaborării multilaterale dintre 
P.S.U.G. și P.C.R., dintre R. D. Ger

mană și Republica Socialistă Româ
nia. Ele au fost consacrate schimbu
lui de păreri si experiență privind 
edificarea societății socialiste dezvol
tate in cele două țări frățești, precum 
Si examinării problemelor internațio
nale actuale". Ziarul subliniază at
mosfera prietenească, frățească și 
cordială in care s-au desfășurat con
vorbirile din prima zi a vizitei.

La rîndul său, cotidianul „DER 
MORGEN", pe lîngă relatările ofi
ciale, publică un amplu reportaj des
pre primirea entuziastă pe care berli- 
nezii au făcut-o înaltilor oaspeți 
români.

Ziarul ..NATIONAL ZEITUNG" pu
blică comentariul „Contribuție im
portantă la lupta pentru pace", rele
vind printre altele că in momentul în 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu era 
primit cu un deosebit entuziasm la 
Berlin, amintirile multor cetățeni 
evocau vizita de prietenie pe care 
Erich Honecker a făcut-o în luna 
februarie a acestui an în România. 
Această vizită — scrie ziarul — a fost 
importantă nu numai pentru dezvol
tarea multilaterală a colaborării re

ciproce. Ea s-a înscris totodată, In 
cadrul acțiunilor consecvente ale ță
rilor socialiste frățești și ale altor for
țe progresiste în direcția întăririi 
păcii, precum și a continuării proce
sului de destindere. La această luptă 
nobilă în interesul păcii și securității 
popoarelor, cele două state socialiste 
au adus o importantă contribuție, 
larg apreciată pe plan international. 
„Fără îndoială — scrie ziarul — vi
zita lui Nicolae Ceausescu in Repu
blica noastră va servi afirmării state
lor socialiste ca inițiatoare ale destin
derii, ca țări care promovează șt 
adincesc lupta pentru pace a po
poarelor".

..JUNGE WELT" consacră, de ase
menea. două pagini prezentării mo
mentelor primei zile din programul 
vizitei. In deschiderea primei pagini, 
sub titlul „Din inimă, un bun venit 
oaspeților români", cotidianul inse
rează o imagine a momentului în 
care tovarășul Erich Honecker îl 
salută cordial pe tovarășul Nicolae 
Ceausescu pe aeroportul din Berlin, 
precum și o fotografie de la convor*  
birile oficiale.
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Decernarea premiilor primei ediții 
a Festivalului național „Cintarea României"

Festivalul național al educației si 
culturii socialiste „Cintarea Româ
niei", amplă manifestare educativă, 
politico-ideologică, cultural-artistică, 
de creație și interpretare, dedicată la 
prima sa ediție centenarului Inde
pendenței de stat a României, a cu
noscut, joi, momentul decernării pre
miilor celor mai buni interpreți și 
creatori, artiști amatori și profesio
niști.

La festivitatea de premiere, care a 
avut loc la Opera Română din Capi
tală, au luat parte reprezentanți ai 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliului Cultu
rii și Educației Socialiste, U.G.S.R., 
U.T.C., Ministerului Educației și în- 
vățămîntului, Ministerului Apărării 
Naționale, Ministerului de Interne, 
U.A.S.C.R., Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, Consiliului 
Național al Femeilor, uniunilor și aso
ciațiilor de creație — instituții care, 
în calitate de organizatori nemijlociți 
ai festivalului, au adus o contribuție 
de seamă la succesul acestei gran
dioase sărbători a artei și muncii li
bere. Au participat, de asemenea, mii 
de artiști și creatori amatori și pro
fesioniști, antrenați în întrecerile fes
tivalului, membri ai juriilor, alți oa
meni de artă șl cultură.

Inițiat în urma însuflețitoarei che
mări lansate de secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, de la tribuna Congresu
lui educației politice și al culturii 
socialiste, festivalul s-a caracterizat 
printr-o participare masivă și entu
ziastă a creatorilor de bunuri mate
riale de pe întreg cuprinsul țării, de
venind o întrecere națională ce a 
pus în valoare talentul și dragostea 
de frumos ale poporului nostru, bo
gatele sale tradiții artistice, bucuria 
de a înfăptui mărețele obiective ale 
prezentului nostru socialist.

Mobilizînd talentele întregii na
țiuni, declanșînd o emulație fără pre
cedent în muncă și creația artistică, 
festivalul a atras pe parcursul între
gii sale desfășurări peste 80 000 for
mații cu circa 2 milioane artiști ama
tori, tineri și vîrstnici — români, 
maghiari, germani, sirbi și de alte 
naționalități.

Luînd cuvîntul la festivitatea de
cernării premiilor, tovarășul Miu 
Dobrescu, membru supleant al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, a rele
vat multiplele semnificații ale festi
valului, contribuția sa la înflorirea 
culturii noastre, la punerea în va
loare și impulsionarea creației origi
nale, la creșterea calității actului ar
tistic prezentat de arta amatoare și 
profesionistă, la îmbogățirea vie
ții spirituale a întregului nostru 
popor.

Numărul mare al laureaților pri
mei ediții a festivalului — interpreți, 
creatori, formații — ilustrează, o dată 
in plus, înalta ținută artistică a a- 
cestei întreceri cu caracter militant, 
mobilizator, revoluționar.

A urmat decernarea premiilor și a 
titlurilor de laureat al festivalului.

în urma aprecierilor for
mulate de juriile republica
ne ale concursului și a va
lidării lor de către Comisia 
centrală de organizare a 
festivalului, au fost acorda
te 391 premii întîi, 416 pre
mii doi, 483 premii trei, 221 
premii patru, precum și un 
număr de 22 diplome pen
tru poezie, proză, drama
turgie, film și spectacole 
festive.

Printre laureați se numără coruri și 
asociații corale ale unor sindicate, 
întreprinderi, instituții, unităti agri
cole și cooperatiste, cămine cultura
le si cluburi muncitorești, orchestre 
simfonice si de cameră, formații de 
muzică populară si ușoară, soliști vo
cali și instrumentiști, rapsozi popu
lari. formații coregrafice si de dan
suri populare, brigăzi artistice, co
lective teatrale, creatori de poezie, 
proză, dramaturgie, montaje literare, 
muzică, film, artă plastică, artă foto
grafică. artă populară de pe tot cu
prinsul tării, pionieri, elevi, studenți, 
ostași.

Au fost acordate premii si titluri 
de laureați în domeniul interpretării 
pentru artiști amatori reuniți în co
ruri mixte, coruri de voci egale, fan
fare. pentru muzică de cameră (co
ruri de cameră, orchestre simfonice, 
orchestre de cameră, formații instru
mentale camerale, formații de instru
mente deosebite, soliști vocali, soliști 
instrumentiști), pentru muzică popu
lară (tarafuri, orchestre de muzică 
populară, formații de fluierași, for
mații de diverse instrumente popu
lare. formații vocal-instrumentale, 
formații vocale deosebite, rapsozi 
populari, soliști vocali, soliști instru
mentiști). pentru dansuri populare 
mixte, dansuri populare bărbătești, 
dansuri populare de femei, dansuri 
populare inedite, obiceiuri populare, 
pentru ansambluri folclorice, ansam
bluri de cîntece și dansuri, colective 
de dans tematic, colective de balet, 
pentru soliști de dans popular, so
liști de balet, pentru brigăzi artisti
ce. formații de satiră și umor, for
mații de estradă, orchestre de muzică 
ușoară, pentru grupuri vocal-instru
mentale. soliști de mujică ușoară, in

terpret! de satiră și umor. S-au a- 
cordat. de asemenea, premii în do
meniul teatrului, al teatrului nescris și 
.teatrului folcloric, al montajelor lite- 
rar-muzicale. recitalurilor de poezie, al 
creației artistice — poezie, creații ale 
poeților țărani, montaje literare, pro
ză, dramaturgie, compoziții muzicale 
(cintece patriotice, prelucrări corale 
de folclor, muzică ușoară). In dome
niul creației cinematografice s-au a- 
cordat premii pentru următoarele ge
nuri de film : reportaj-anchetă; do
cumentar. film tehnico-științific, pro
tecția muncii, etnografie, folclor 
și turism, portret cinematografic, 
poem cinematografic, film de anima
ție. Au fost premiate, în domeniul 
artei plastice, lucrări de artă naivă și 
de amatori (pictură dedicată trecutu
lui de luptă al poporului român, pic
tură dedicată realizărilor contempo
rane. portret, peisaj, sculptură), lu
crări de grafică, artă decorativă, artă 
populară, lucrări de artă fotografică 
de diferite genuri, librete de dans te
matic, publicistică.

Pentru artiștii profesioniști s-au 
acordat premii în domeniul creației 
(poezie, proză, dramaturgie, muzică 
simfonică și vocal-simfonică, muzică 
de cameră, operetă, cintece de masă 
și piese corale, muzică ușoară). în do
meniul artelor plastice (pictură, sculp
tură, grafică, artă decorativă, artă 
fotografică), în domeniul filmului 
(artistic de lung metraj, documentar, 
desen animat). Au fost acordate pre
mii pentru interpretare cinematogra
fică, pentru realizări teatrale (spec
tacole, regie, scenografie, interpreta
re feminină și masculină, recitaluri, 
teatre de păpuși), pentru realizări în 
domeniul teatrului liric (operă, balet, 
operetă), pentru filarmonici și orches
tre simfonice, formații de muzică de 
cameră, ansambluri artistice, formații 
artistice, teatre și secții de estradă, 
precum și pentru soliști vocali și in
strumentiști.

Au fost distinse cu premii și cu ti
tlul de laureat formații artistice, in
terpret și creatori din rîndul pionie
rilor, elevilor și studenților în dome
niul muzicii corale, vocale, de ca
meră, montajului literar-muzical, tea
trului de păpuși, brigăzilor artistice 
de agitație, fanfare, muzicii instru
mentale și canto, muzicii folk, muzi
cii ușoare, muzicii simfonice și de ca
meră. muzicii populare, soliști vocali 
și instrumentiști, în domeniul core
grafiei și dansurilor populare, gim
nasticii artistice, dansului tematic și 
dansului modern, obiceiurilor folclo
rice, baletului, dansului clasic, fol
clorului, muzicii de jaz, muzicii 
pop, brigăzilor artistice, teatrului, 
picturii, sculpturii, graficii, artelor 
decorative, artei fotografice, filmului 
(artistic, documentar, reportaj), poe
ziei, criticii literare, publicisticii.

(Agerpres)

Ne mai despart două 
zile pină cînd la Sala 
Mare a Palatului se 
va anunța deschiderea 
unei grandioase mani
festări artistice inter
naționale. O manifes
tare închinată păcii și 
prieteniei, un festival 
inițiat de țara noastră, 
în spiritul politicii de 
colaborare, de contac
te și de participare in
tensă la schimbul 
mondial de valori. Noi, 
muzicienii, soli ai ar
tei, care am reprezen
tat România de nenu
mărate ori pe podiu
muri de concert, în 
săli de operă din în
treaga lume, știm că 
oriunde. în oricare colț 
al pămîntului am fi, 
sîntem primiți în pri
mul rînd ca români, 
soli ai unui popor care 
iubește pacea, care mi
litează pentru pace, 
care pledează fierbin
te pentru prietenie și 
înțelegere. Și arta 
noastră devine mesa
geră a gîndurilor no
bile, a sentimentelor și 
ideilor care animă po
porul nostru. S-a în
cheiat de curind „Cin

Concretizare a poli
ticii consecvente și 
active promovate de 
Partidul Comunist Ro
mân, de secretarul ge
neral și președintele 
țării, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in dome
niul colaborării multi
laterale, al cunoașterii 
și aprecierii reciproce 
intre toate națiunile 
lumii, Festivalul eu
ropean al prieteniei 
se înscrie in viața spi
rituală de azi ca un 
eveniment de o vie și 
inedită semnificație. 
Așa cum a subliniat 
tovarășul N icolae 
Ceaușescu, în cadrul 
magistralei expuneri 
rostite in sedint.a co
mună a C.C. al P.C.R., 
Marii Adunări Națio
nale și activului cen
tral de partid din 
28—29 martie a.c., e- 
poca noastră este che
mată să pună in va
loare mai mult ca ori- 
cind înaltele virtuți

FES TIVALUL
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EUROPEAN

AL PRIETENIEI
NICOLAE HERLEA :

0 mare manifestare culturală 
consacrată păcii și apropierii 

între popoare
tarea României" — 
festival al muncii și 
creației, în care artiș
tii amatori au demon
strat talent și pasiune, 
in care artiștii profe
sioniști au dezvăluit 
noi valențe ale artei 
lor. în Festivalul prie
teniei, întîlnire dintre 
reprezentanții a 25 de 
țări ale lumii, vom a- 
răta ce are valoros 
arta românească, crea
ția, interpretarea, vom 
urmări spectacolele, 
concertele pe care ni 
le vor prezenta oaspe
ții noștri. Ne vom cu
noaște mai bine, vom 
discuta despre viitorul 
artei, despre misiunea 
noastră, a artiștilor, a 
tuturor exponenților 
spirituali ai fiecărei 
națiuni de a contribui 
la cauza destinderii, 
securității și păcii. 
Fiindcă arta, operele 
de seamă izvorîte din 
geniul creator al fie
cărui popor sînt Durtă- 
toare ale unor idei și 
aspirații nobile. de 
prietenie, de colabora
re in slujba păcii, de
mocrației. progresului. 
După cum este cunos

VASILE TOMESCU,
secretar al Uniunii compozitorilor:

Eveniment cu profunde semnificații 
politice

moral-estetice, puter
nicul mesaj umanist 
cu care sint învestite 
creațiile artistice, iar 
festivalurile muzicale 
reprezintă unul din 
cele mai eficiente mij
loace pentru realiza- » 
rea acestui nobil' țel.

Reunind în capitala 
României socialiste 
muzicieni de prestigiu, 
formații renumite din 
mai multe țări ale lu
mii care vin să tălmă
cească nepieritoare 
capodopere ale artei 
sonore, odată cu ma
nifestările din alte 
domenii ale culturii și 
artei. Festivalul euro
pean al prieteniei 
constituie un act de 
înaltă valoare artistică 
și politică, o dovadă 
vie a dorinței țării și 
ponorului nostru de a 
acționa prin toate fer
mele și mijloacele 
pentru înfăptuirea ac
tului semnat la Hel
sinki.

cut. în tara noastră 
sînt larg răspîndite va
lorile muzicale de pre
tutindeni. sîntem re
ceptivi la tot ce se 
creează bun. autentic. 
Cu modestie trebuie 
să spun că succesul de 
care mă bucur, spec
tacolele în care cînt în 
țară sau peste hotare 
sînt și ele, în felul 
lor, o dovadă că artiș
tii pot contribui la a 
face binecunoscute va
lorile umaniste. ,

în concertul de va
lori ale civilizației 
mondiale, fiecare po
por își aduce propria 
lui contribuție, expri- 
mînd ceea ce are mai 
caracteristic. De aceea, 
cunoașterea operelor 
de seamă ale umani
tății. contactele din
tre artiști și creatori, 
întîlnirile constituie 
un mod de conlucra
re. de întărire a prie
teniei pe care tara 
noastră ii promovează 
consecvent, fapt ilus
trat și de acest im
portant Festival eu
ropean de la Bucu
rești.

în tensiunea marilor 
idei și sentimente pe 
care le transmite mu
zica cu acest fericit 
prilej iși află expre
sia conștiința omului 
contemporan, solidari
tatea ■ popoarelor , -in 
lupta pentru triumful 
păcii și securității, ge
niul creator al gene
rațiilor chemate să a- 
sigure dezvoltarea in 
neîntreruptă ascensi
une a culturii și civi
lizației. Acest eveni
ment luminos este o 
mărturie a demnității, 
a responsabilității cu 
care țara noastră se 
înscrie întotdeauna, 
inițiatoare și partici
pantă. la toate acțiu
nile menite să perpe
tueze valorile culturii 
universale, să cimen
teze înfrățirea oame
nilor, a popoarelor, 
într-un climat de sti
mă reciprocă, de pace 
și rodnică conlucrare.

Participant! 
la festival

CARLO MARIA G1ULINI, la 
pupitrul Orchestrei simfonice 
a Academiei naționale „Sânta 

Cecilia" din Roma
Activitatea formațiilor muzicale 

ale Academiei naționale ..Santa Ce
cilia". din Roma, reprezintă o exem
plară continuare a unor strălucite 
tradiții de cultură pe o perioadă de 
mai bine de patru secole. De la 
Palestrina. Monteverdi și Corelli, 
pină la Paganini. Rossini și Verdi, 
iar in zilele noastre Alfredo Casella 
și Ottorino Respighi, o pleiadă de 
muzicieni iluștri și-au legat numele 
de viața și gloria acestei celebre 
instituții.

Actuala formație orchestrală — 
oaspete al Festivalului european al 
prieteniei — s-a constituit la înce
putul secolului pe măsura exigen
țelor vieții de concert a zilelor 
noastre. Cele peste 7 000 de con
certe, precum și colaborarea de-a 
lungul timpului cu șefi ai baghetei 
de mare autoritate au definit pro
filul acestei formații ce și-a dobîn- 
dit o personalitate proprie de ne
confundat. Dotată in mare parte cu 
instrumente provenind din atelie
rele vechilor maeștri lutieri ita
lieni, ansamblul dezvoltă în parti
dele de corzi o sonoritate a cărei 
maleabilitate sugerează căldura și 
expresivitatea de tip vocal. Remar
cabil apare și faptul că, în anii din 
urmă, activitatea orchestrei s-a 
orientat in sensul promovării mari
lor valori muzicale în rînduriie ti
neretului, ale studenților. în mediile 
muncitorești ale cartierelor Romei 
și ale regiunilor învecinate.

Personalitate importantă a artei 
dirijorale contemporane. Carlo Ma
ria Giulini cumulează în munca sa 
experiența unor decenii de susți
nută activitate, exercitată cu o neo
bișnuită prestanță profesională în 
genuri muzicale dintre cele mai 
diverse.

Formația „Camerata" — 
Canada

Apărută relativ recent în viața 
muzicală, formația „Camerata" 
ocupă, deja, un loc stabil în acti
vitatea concertistică a Canadei. 
Rapida sa popularitate are la bază 
lipsa oricărei limitări stilistice in 
abordarea repertoriului și. pe de 
altă parte, o manieră foarte directă, 
nesofisticată, de pătrundere către 
adevărurile muzicale pe care le 
conține partitura.

Din programul foarte variat pe 
care formația „Camerata" îl susți
ne la București, la Sala Mică, men
ționăm : celebra trio-sonată de 
Bach din ..Ofranda muzicală", de 
această dată în versiune cu pian, 
alături de flaut și vioară, si. de ase
menea. Trio-ul cu clarinet în la 
minor de Brahms. Indiscutabil, un 
interes aparte îl suscită lucrarea 
compozitorului canadian. James 
Campbell, clarinetistul ansamblu
lui, si anume „Suita folclorică din 
Quebec", un aranjament de cîntece 
și dansuri de mare popularitate.

tv
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Telecinemateca. Ciclul „Mari 

regizori" : Luis Bunuel — 
„Fecioara" — producție a stu
diourilor mexicane

11.30 Corespondenții județeni trans
mit...

11,45 Emisiune de știință : Pla'neta 
curată

12,10 Telex
12.15 închiderea programului
14,00 Tenis de cîmp : România— 

Anglia în „Cupa Davis". As
pecte din prima zi a întîl- 
nirii. Transmisiune directă de 
la arena „Progresul". In pauză: 
„Steaua XXX" — un film 
realizat de Studioul M.A.N., 
cu prilejul împlinirii a 30 de 
ani de existență a clubului 
sportiv al armatei „Steaua"

17.30 Emisiune în limba germană 
19,00 Nou și tradițional in Marea

Britanie — film documentar
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 La ordinea zilei
20,00 Anchetă socială
20.30 Rezultatele tragerii Loto
20,35 Film artistic : „Misiunea spe

cială a lui David March", pre
mieră pe țară. Coproducție 
anglo—americană. în distri
buție : Robert Goulet, Chris
tine Carrere, Werner Peters. 
Regia : Walter Grauman

22,05 Pe teme internaționale
22.20 Telejurnal
22.30 închiderea programului

PROGRAMUL II

17,00 Pe teme economice
• 17,15 Ora veselă

18.15 Cintarea României. Festivalul 
creației și hărniciei

19,00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 La ordinea zilei
20,00 Pagini literare de Marin Pre

da. Citește autorul
20,35 Reportaj TV : „începuturi...* *.  

Reportaj realizat la Școala 
generală nr. 202 din Capitală.

• Potopul (seriile III—IV) : PA
TRIA — 9; 12.30; 16; 1915.
• 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: 15 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 HOTEL — 20.
O Gloria nu cintă : GLORIA — 
9; 11.15: 13.30; 15.45; 18; 20,15, LIRA 
- 9; 11.15; 13.30: 15.45: 18: 20 15. la 
grădină - 20. MIORIȚA - 9; 11; 
13.15: 15.30: 17.45: 20.
• Dick Turpin : 
9.15; 11.30: 13 45: 
grădină
11.15: 13.30; 15.45; 18.15: 
DERN — 9: 11.15: 13.30

20,55 Desene animate
21.20 Telex
21,25 Blocnotes — informații utili

tare
21.50 Tribuna tinerilor soliști

EXCURSIILE 
LUNII 
IUNIE

Pentru luna iunie, între
prinderea de turism. hote
luri și restaurante București are 
locuri pentru odihnă la : Pre
deal și Poiana Brașov cu cazare 
la cele mai confortabile hoteluri 
și pe litoral în toate stațiunile 
cu cazare la vile și hoteluri.

Se asigură, de asemenea, 
participarea la excursiile de 
sfîrșit de săptămînă, organizate 
cu autocarul pe diferite trasee 
turistice din țară — de o zi, o zi 
și jumătate și două zile, iar cu 
trenul pentru o zi la Predeal și 
1 1/2 zile la cabanele de pe 
Valea Prahovei.

Relații suplimentare și În
scrieri la filialele I.T.H.R. din 
Bd. N. Bălcescu nr. 35, telefon 
15 74 11 ; Bd. Republicii nr. 4 — 
telefon 14 72 04 și Bd. Republicii 
nr. 68 — telefon 14 08 00. Cal. 
Griviței nr. 140 — telefon
18 02 37 (la parterul hotelului 
„Dunărea"). Program zilnic între 
orele 8—20, iar duminica între 
orele 8—13.

în fotografie : Cabana Voina, 
din apropierea Cîmpulungului

BRAȘOV
Noi magazine 

sătești
în ultimii ani. în județul Bra- 

»ov rețeaua cooperației de con
sum a cunoscut un amplu proces 
de dezvoltare și modernizare.

Pentru buna aprovizionare cu 
Întreaga gamă sortimentală de 
mărfuri. în fiecare centru de 
comună a fost construit cite un 
mare complex comercial, care 
oferă cumpărătorilor, prin ra
ioane specializate, o gamă largă 
de produse : confecții, tricota
je. țesături. încălțăminte, arti
cole electrotehnice și de menaj, 
precum și mărfuri alimentare și 
produse de tip „Gospodina". în 
majoritatea magazinelor din sa
tele brașovene au fost introdu
se formele moderne de comerț : 
autoservirea, expunerea deschi
să. alegerea liberă a mărfurilor. 
Numai în cursul anului trecut 
au fost astfel modernizate peste 
30 de magazine. De asemenea, 
rețeaua unităților de alimenta
ție publică a fost extinsă și a- 
menajată cu dotări modeme în 
scopul unei, cît mai bune ser
viri a consumatorilor. De cu
rind, a fost dat în folosință un 
frumos și modern complex de 
alimentație publică (restaurant- 
bufet-cofetărie) in orașul Rupea.

Invitație in Maramureș
în ultimii ani. cooperația de 

consum maramureșeană, ca Si 
din alte județe ale tării, a con
struit și amenajat atrăgătoare 
unităti turistice, locuri de popas 
Si reconfortare pentru petrece
rea zilelor de vacanță. La numai 
25 km de Baia Mare, pe șoseaua 
națională ce duce spre Sighetul 
Marmației se află elegantul han 
„Pintea Viteazul". Amplasat în
tr-un decor natural de o rară 
frumusețe, pe muntele Gutîi. la 
1 Q00 metri altitudine, hanul ofe
ră condiții bune de odihnă si 
confort (camere cu încălzire 
centrală și restaurant). O gazdă 
ospitalieră este și complexul tu
ristic „Zimbrul" din Sighetul 
Marmației. în centrul orașului 
Tîrgu Lăpuș. cooperația de con
sum a construit un hotel avind 
60 locuri, restaurant si bar. 
O frumoasă unitate turistică si
tuată la 12 km de Baia Mare 
este cabana „Două veverițe" 
din pădurea LăpușeL

Actualitatea marii tradiții
cenaclului literaro

Găsim recunoașterea și elogierea 
acestui cadru democratic de selecție, 
dezvoltare și afirmare a talentelor în 
numeroase profesiuni de credință, 
luări de poziție, convingeri ale ma
rilor scriitori și critici dinaintea 
noastră. G. Ibrăileanu, mentorul cer
cului literar al revistei ieșene „Viața 
Românească" a enunțat si a profesat 
de-a lungul întregii sale activități 
asemenea convingeri : „Democrația 
dă posibilitate întinsă de selecție a 
talentelor, dă un cimp intins de unde 
să se recruteze artiști și de unde să 
se recruteze un public cititor cit mai 
mare, care să selecționeze pe artiști, 
incurajindu-i moral și material". îm
potriva prejudecăților elitariste, el 
arăta că „Scriitorii artiști n-au fost 
selecționați de elită (...) Elita care 
selecționează pe artiști sînt intelec
tualii recrutați din toate clasele so
ciale. și mai ales din cele de jos. Pe 
Eminescu — scrie criticul „Vieții Ro
mânești" — l-am selectat noi. gola
nii. iesiți din popor, și nu boierii și 
burghezii noștri. Chiar în distinsa 
societate Junimea acela care l-a pri
ceput pe Eminescu a fost Maiorescu, 
urmașul țăranului Trifu...". Se cu
noaște prea bine rolul intr-adevăr 
„distinsei" societăți literare Junimea 
în construirea climatului critic in 
absenta căruia ne este greu să ni-i 
închipuim pe Eminescu. Creangă, 
Slavici și atiția alții, valori de prim 
rang ale literaturii noastre. Se poate 
spune că eficacitatea culturală, ar
tistică a cenaclului a fost determina
tă în chip hotăritor de promovarea 
si acceptarea permanentă a spiritu
lui critic în numele unor comanda
mente sociale, morale, politice, exer
citat asupra oricăruia dintre membrii 
săi. indiferent de poziție ori presti
giu ; mai mult. incă. într-un aseme
nea cerc literar în care adevărul nu 
era monopolul nimănui, iar cota va
lorii nu se 
totdeauna, 
tatea erau 
și cinstea 
bazate pe —----------  -----
erudiție. Un asemenea climat critic 
adevărat, format sub regimul respec
tării stricte a adevărului și acceptă
rii opiniilor constructive — oricit de 
drastice ar fi obiecțiile ce se ivesc 
— este un climat salubru care ridică 
ideea de critică obiectivă, competen
tă. convingătoare la rangul de prin
cipiu incontestabil, condiție esenția-

stabilea o dată pentru 
cu cît prestigiul, autori- 
mai mari cu atît creștea 
împotrivirii, a polemicii 
argumente, competență.

lă a progresului în cultură și artă. 
Așadar, cenaclul literar necesar, 

acela recomandat si de tradiția noas
tră culturală nu poate fi o societate 
de admirație mutuală : el presupune 
un cadru si un stil democratic de 
lucru, stimulează disciplirta gindirii, 
obiectivitatea si obiectivarea, con- 
stringe subiectivismul să cedeze in 
fața evidentei elocvent argumentate, 
promovează prin forța opiniei per
sonale si colective diversitatea reală 
a scrisului împreună cu acceptarea 
corectivelor raționale și convingă
toare. într-un cuvint. se preocupă cu 
adevărat de realizarea unei literaturi 
valoroase din toate punctele de ve
dere, veghind împotriva uniformiză
rii scrisului, luptînd pentru un con
ținut si un mesaj superior. Acest ca
dru și mod de activitate democrati
că. principială, întemeiată pe obiec
tivitate. resoect pentru adevăr și 
opinia constructivă este pe deplin 
compatibil cu complexa activitate de 
creație. La Junimea și în alte cercuri 
literare bine cunoscute, deviza con
stantă era „intră cine vrea, rămîne 
cine poate" ; competența. erudiția, 
logica, spiritul critic, rigoarea gindi
rii puse in slujba talentelor si crea
țiilor autentice descurajează medio
critatea. divulgă veleitarismul și im
postura, căci ambițiile și orgoliile 
vane nu rezistă in fața criticii. O 
prejudecată curentă mai face uneori 
să se creadă că originalitatea artis
tică accentuată, talentul personal, 
singular, unic în felul său. ar fi in
compatibil cu supunerea la critică, 
respingind automat orice sugestie în 
numele unei independențe, pe acest 
plan, absolute. Lucrurile sînt discu
tabile. căci originalitatea este o for
mă bine precizată a gindirii îndrăz
nețe, cutezătoare, adinei, ea insăsi o 
formă de spirit critic ce a depășit 
măruntele vanități, orgoliul 
al infailibilității și. ca atare, 
ceotibilă de dialog, animată 
credința in perfectionarea orică
rui demers uman. Eminescu însuși, 
cel dinții, se supunea cu con
vingere cultului Criticii obiective, 
temeinice, competente, cultivată în 
cenaclu (desigur, nu de ..Caracudă" 
cl. in primul rind. de Maiorescu — 
situație cel puțin incomodă pentru 
o destul de întinsă nnsteritat”. Dar 
aceasta este altă problemă...). Iată o 
mărturie revelatoare, a cărei muifip’ă 
actualitate nu mai are nevoie să fi« 

orb 
sus- 

de

comentată : „Orișicît de mare ar fi 
fost originalitatea și independenta lui 
intelectuală — el ținea în lucrarea lui 
seama de părerile fruntașilor din 
Junimea, care in ginduf lui erau oa
meni de o competentă hotăritoare 
in materie de lucrare intelectuală 
și-și dădea silința să intre în ve
derile lor. scria mai ales pentru 
dinșii (...) suportam fără de mîhnire 
asprimile criticii pe care ne-o făceau 
și ne simțeam mîngăiați in sufletele 
noastre cind reușeam să scriem 
cite ceva ce dinșii citeau 
cere (...) Eminescu 
de a duce vreun 
team între noi și 
ma dacă poate ori 
fata celor mai exigenți dintre jude
cători. în fata cărora ne prezentam" 
(loan Slavici). La rîndul său. deve
nind judecător al muncii altora. Emi
nescu nu ținea seama de prestigiul 
sau de poziția celui a cărui lucrare o 
discuta: „Cînd era vorba să-și spu-

și 
cu plă- 

și eu. mai înainte 
manuscript îl ci
ne dedeam sea- 
nu să treacă și în

„George Enescu'

muzicale ale ti-

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Căsătoria — 19.30.
• Filarmonica ~ „ 2.. .
(sala mică a Palatului) : Ciclul 
„După-amiezile 
neretului". Recital de violoncel : 
Șerban Nichifor — 18. Recital de 
sonate : Mihai Constantinescu — 
vioară, Corneliu Gheorghiu — pian 
— 20.
• Opera Română : Răpirea din 
Seral — 19.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19.30.
• Teatrul Mic : Oamenii caverne
lor — 19.30.
• Teatrul de comedie : Zăpăcitul 
— 19.30.
• Teatrul Giuleștl : Paharul cu 
apă — 19.30. (la clubul UREMOAS): 
Comedie cu olteni — 15.30.
e Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19,30.
■ Teatrul „I. Vasllescu" : Bomba 
zilei — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.

nu ținea seama de 
pozițiune socială, nici 

intrebu- 
propriu. 

pentru 
seratele 

aveau 
și chiar

el 
de

nă părerea 
virstă. nici 
de slăbiciuni individuale, ci 
ința vorbele în înțelesul lor 
Era deci, citeodată jignitor 
oamenii care luau parte la 
Junimii cu ginduri care nu 
nici o legătură cu literatura 
nemilos față de cei ce vorbeau des
pre lucruri asupra cărora nu erau 
dumiriți".

Asemenea mărturii, și sînt multe 
ca ele. arată în fond necesitatea pe 
care adevăratul creator o resimte 
pentru schimbul de idei pe marginea 
propriei sale opere elaborate sau in 
curs de elaborare, fertilitatea cadru
lui democratic de dezbatere princi
pială. sinceră, exigentă a creației, 
capacitatea cenaclului literar de a-și 
asuma tot mai mult promovarea 
unei literaturi valoroase.

C. STANESCU

• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 10.
• Teatrul „Țăndărică" (la Ecran- 
club) : Ileana Sînziana — 10.
• Circul București : Cu circul... 
nu-i de glumit — 19.30.

cinema

luceafărul — 
16: 18 30: 21, la 

20.15. FESTIVAL - 9;
20.30. MO- 

16: 18.15:

20.30, la grădină — 20, GRĂDINA 
CAPITOL — 20.
• In liniștea pădurii : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Un orășel in Texas : FERO
VIAR — 9: 11.15; 13,30; 16: 18,15;
20.30. MELODIA — 9: 11.15: 13.30; 
16; 18.15: 20.30.
• Republica din Uzlce : FLO- 
REASCA — 9: 12.15; 15.45: 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30; 11.
O Ora spectacolului : DOINA — 
12,30: 15: 17.30: 20. GIULESTI — 
9: 11; 13.15: 15,30; 17.45: 20.
0 Șatra : COTROCENI — 9; 11,15; 
13.30: 15.45: 18; 20 15.
o Cinci detectivi la miezul nopții: 
TIMPURI NOI - 9: 11.15: 13,30:
15,45: 18: 20.15.
0 Așteptarea : PROGRESUL — 16; 
18; 20.
O Ultimul tren din Gunhill — 9,45, 
Ultrajul — 11,45. Brățara cu gra- 
nate — 14. Program de vechi do
cumentare românești — 16.15, Ura 
— 18.30: 20.30 : CINEMATECA.
a Benji : EXCELSIOR — 9: 11.15; 
13.30: 16: 18.15: 20.15.
0 Al șaptelea cartuș : BUCEGI — 
9: 11,15; 13.15: 15.30: 17,45: 20.
0 Diavolii din Spartivento : GRI- 
VITA — 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
20.15. TOMIS - 9: 11.15: 13.30: 16: 

18.15; 20,45. la grădină — 20. GRA
DINA TITAN — 20.
• Oaspeți de seară : FERENTARI
— 15 30: 17.45; 20.
• Călătoriile lui Gulliver : VOL
GA — 9; 11,15: 13.30; 15,45: 18; 20,15, 
GRADINA FESTIVAL — 20.
O Pintea : VIITORUL — 9; 11,15; 
13,30: 15,45: 18: 20,15.
o Mușcă șl fugi 1 : 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 in acțiune : PACEA
— 15,30: 17.-45: 20.
O Diamante pe roți : BUZEȘTI — 
9: 11,15; 13.30; 16; 18.15: 20. la gră
dină — 20 15.
• Accident 1 POPULAR — 15,30: 
17.45; 20.
• Lumea circului : FLACĂRA — 
9 30: 13.30: 18.30; 19,30.
• Timpul dragostei și al speran
ței t COSMOS — 9; 11.15; 13.30;
15,45: 18; 20.
a Copil de suflet : ARTA — 0: 
11.15: 13 30; 15.45; 18; 20. la gră
dină — 20,30.
o O fereastră spre cer t 
NA BUCEGI — 20.15.
a Cuibul salamandrelor :
NA MOȘILOR — 20.
a Sfîrșitul legendei : GRADINA 
FLACARA - 20 15.
a Așii înălțimilor 1 GRADINA 
UNIREA — 20.15,

gradi-
gradi-

i
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SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ

DIVERS
Ploieșteanul
3 000

La oficiul stării civile din mu
nicipiul Ploiești s-a înregistrat 
cel de-al 3 000-lea nou-născut 
din acest an. Este un băiețel do
lofan, căruia tatăl său, Corneliu 
Bădescu, operator la Combina
tul petrochimic Brazi, i-a pus 
numele Răzvan... și Ionuț, așa 
cum căzuse de acord mai dina
inte cu soția.

Șefa oficiului stării civile, Ele
na Popescu, ne-a făcut o micro- 
statistică din care reiese că ci
fra de 3 000 nou-născuți la Plo
iești s-a inregistrat acum un an 
cu 7 zile mai tîrziu, iar acum 
doi ani, cu alte două săptămini 
mai tirziu. încă un amănunt : 
anul acesta numărul băieților 
l-a întrecut pe cel al fetițelor. 
Pînă acum.

Zefir
si Tudorel»

„Sint muncitoare la Șantierul 
naval Mangalia și aș dori, dacă 
se poate, să scrieți cîteva rîn- 
duri despre o intîmplare cu un 
necaz și cu o bucurie". In con
tinuare, cititoarea noastră Viori
ca O. ne istorisește, mai întîi, 
necazul ei : deunăzi, încărcată 
cu cumpărături, în timp ce se 
urca în autobuzul care o ducea 
spre casă, a scăpat poșeta jos. 
In poșetă se aflau toate actele 
și retribuția primită chiar în 
ziua respectivă. „Nu mi-am dat 
seama că o pierdusem decît a- 
casă. Am făcut cale întoarsă, dar 
degeaba. Nici nu vă închipuiți 
ce necăjită am fost toată seara. 
A doua zi dimineață, cînd cobor 
din autobuz, văd că vin spre 
mine doi soldați, care s-au re
comandat politicos : Zefir și Tu
dorel, după care mi-au înminat 
poșeta cu tot ce aveam în ea, 
recunoscîndu-mă după fotogra
fiile din 
puiți cît

acte. Nici nu vă închi
de bucuroasă am fost".
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Un 
de

buchet 
bucurii

Muncitorii de la întreprinde
rea „Tehnofrig" din Cluj-Napo- 
ca au și o pasiune care îi... în
călzește : florile. De la începu
tul anului și pînă acum, ei au 
6ădit peste 100 000 de flori — 
petunii, trandafiri, mușcate și 
altele — în straturi special ame
najate în jurtfl halelor de fabri
cație și de-a lungul drumurilor 
uzinale. Dar nu numai aici. Mul
te alte flori au fost sădite de 
muncitori și în ghivece situate 
pe stative în jurul mașinilor la 
care lucrează. Ei le îngrijesc și 
le înmulțesc cu aceeași pasiune 
cu care muncesc, creîndu-și o 
ambiantă plăcută, reconfortantă.

Mulțumire»
O cititoare din orașul Focșani, 

Cristina R., ne istorisește urmă
toarea intîmplare: „în timp ce 
mă întorceam acasă, după termi
narea lucrului, pe o stradă lă
turalnică mi-au apărut în cale 
doi indivizi, pe care nu-i mai 
văzusem niciodată, și care au 
început, din senin, să profereze 
tot felul de injurii și insulte la 
adresa mea. Văzînd că devin, 
pur și simplu, agresivi, am cău
tat să cer ajutorul cuiva. Spre 
norocul meu, tocmai atunci a a- 
părut un tînăr care a intervenit 
prompt. Din încăierarea produsă, 
tînărul s-a ales cu cîteva zgîrie- 
turi, dar cei doi huligani au 
fost puși pe fugă. Afectată de 
cele întimplate, nu i-am reținut 
numele tînărului, ci doar atît că 
e ceferist și lucrează la Adjud. 
Aș vrea să-i mulțumesc și pe a- 
ceastă cale pentru curajul, spi
ritul civic și omenia pe 
le-a dovedit".

Distracția
9

costă

care

tn timpul mersului cu trenul, 
cei mai multi dintre navetiști iși 
petrec timpul citind un ziar sau 
o carte. Unii insă caută altfel de 
ocupații sau distracții. Asa cum 
s-a intimplat si cu M.M.D. din 
Remeți pe Somes (Maramureș). 
Intimplător. in compartimentul 
trenului cu care călătorea nu se 
mai urcase nimeni. Si. ca să știe, 
totuși, cipeva de prezenta lui 
acolo, unde credeți că i-au zbu
rat ochii lui M.M.D. ? La sem
nalul de alarmă. A tras de el și 
trenul s-a oprit brusc, cu scriș- 
net de roți. Urmarea: M.M.D. 
a fost amendat. De, distracția 
costă 1

iudetean 
de Inter- 
tezaur de 

istorică.

Comoara de 
sub pășune
La Inspectoratul 

Neamț al Ministerului 
ne ni s-a prezentat un 
o inestimabilă valoare
Este vorba de 271 de dinari de 
argint, monede emise de 18 îm
părați romani. între care si 
Traian, din primele două secole 
ale erei noastre. Fiecare monedă 
poartă pe ea efigia împăratului 
respectiv. Tezaurul a fost desco
perit într-o pășune de pe raza 
comunei Gherăeștl, în timp ce se 
instala o stînă de oi. Monedele 
s-au păstrat în condiții excep
ționale. într-o cănită de lut lu
crată la roata unui olar iscusit. 
Tezaurul 
Muzeului 
Neamț si 
punct de 
ta tori.

va intra în colecția 
de istorie din Piatra 
va constitui încă un 

atracție pentru vizi-
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Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

I
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Joi dimineață, tovarășii Ilie Ver- 
deț, membru al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Gheorghe Pană, membru al Comite
tului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.C.R., s-au in-til- 
nit cu delegația Partidului Laburist 
din Marea Britanie, condusă de Ron 
Hayward, secretar general al partidu
lui, care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Din delegația Partidului Laburist 
fac parte: Sam Mc-Cluskie și John 
Cartwright, membri ai Comitetului 
Național Executiv, și Jenny Little, 
șeful Departamentului internațional 
al partidului.

In cursul întîlnirii s-a efectuat un 
schimb de păreri privind preocupă
rile actuale ale celor două partide și 
s-a-u abordat aspecte ale mișcării 
muncitorești și vieții politice interna
ționale.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

A MARII BRITANII

Primire la Consiliul de Miniștri
Tovarășul Gheorghe Rădulescu. 

viceprim-ministru al guvernului, a 
primit, joi la amiază, pe Aharon 
Uzan. ministrul agriculturii al statu
lui Israel, care, la invitația Ministe
rului Agriculturii și Industriei Ali
mentare. se află într-o vizită in tara 
noastră. Cu acest prilej au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
colaborării și cooperării dintre cele 
două țări în domeniul agriculturii șl 
industriei alimentare.

A participat Angelo Miculescu, 
viceprim-ministru al guvernului, mi-

nistrul agriculturii și industriei ali
mentare.

A luat parte Shamay Cahana, amba
sadorul statului Israel Ia București.

★
în aceeași ii s-au încheiat convor

birile dintre Angelo Miculescu, vice
prim-ministru al guvernului, minis
trul agriculturii și industriei alimen
tare. și Aharon Uzan. ministrul agri
culturii al statului Israel.

A fost semnat un Aide-memoire 
privind dezvoltarea în continuare a 
colaborării și cooperării dintre cele 
două ministere.

Maiestății Sale Regina ELISABETA a Il-a
PALATUL BUCKINGHAM 

LONDRA
Aniversarea zilei de naștere a Maiestății Voastre îmi oferă plăcutul 

prilej de a vă adresa cele mai sincere felicitări, urări de sănătate și fericire 
personală, de progres și bunăstare poporului britanic.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Marea Britanie 
se vor dezvolta continuu, spre binele popoarelor român și britanic, al păcii 
și cooperării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

înnoiri in peisajul urbanistic

Un document al Partidului Comunist Francez:

Cronica
O delegație a Mișcării pentru So

cialism — M.A.S. din Venezuela, 
condusă de tovarășul Pompeyo Mar
quez. secretar general, a făcut o vi
zită de prietenie în țara noastră, în 
perioada 30 mai—9 iunie a.c.

în cursul vizitei, delegația a avut 
întilniri pentru schimb de informații 
și de experiență la C.C. al P.C.R., la 
comitetele județean și municipal 
Constanta ale P.C.R. De asemenea, 
delegația a vizitat obiective cu carac
ter economic din industrie și agricul
tură. instituții de interes social, cul
tural și turistic din 
rești. din județele 
stanța.

municipiul Bucu- 
Ialomița si Con-

★
Cu prilejul Zilei 

nemarcei, ambasadorul acestei țări la 
București. Niels Boel, a oferit, joi, 
o recepție.

Au participat Aneta Spornic, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale. Vasile Gliga. adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă. Au fost 
prezenți șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București, 
ai corpului diplomatic.

★
Joi a sosit în Capitală 

sociatiei de prietenie si 
rale cu străinătatea din 
hă, condusă de Baltagulov 
Baltagulovici.
C.C. al Partidului Comunist din Ka- 
zahstan, deputat în Sovietul Suprem 
al R.S.S. Kazahă. secretar al comi
tetului regional Alma-Ata al Parti
dului Comunist din Kazahstan, 
care, la invitația Consiliului gene
ral A.R.L.U.S.. va face o vizită în 
tara noastră.

Constituției Da-

alți membri

delegația A- 
relații cultu- 
R.S.S. Kaza- 

Isbarar 
membru supleant al

★
de joi. publicul bucu- 
posibilitatea. vizitind

Cu începere 
restean are 
sala de expoziții de la Teatrul Na
tional. să cunoască preocupările și 
realizările obținute de valoroși pic
tori si sculptori contemporani din 
Cehoslovacia^ Expoziția, deschisă sub 
auspiciile 
Educației 
lor relații 
țări, este ..
în ultimii 32 de ani. Operele expuse 
— 60 de picturi și sculpturi — poartă 
semnătura unor personalități repre
zentative ale plasticii cehoslovace, 
oferind o imagine concludentă asu
pra caracteristicilor definitorii ale 
artei din această tară.

Luînd cuvintul la vernisaj, Romus 
Dima. secretar de stat la Consiliul 
Culturii și Educației Socialiste, și 
Otto Eckert, artist al poporului, pro
fesor la Școala de design din Praga, 
au subliniat contribuția prețioasă 
adusă de asemenea manifestări, cum 
este si expoziția de fată, la adîncirea 
prieteniei si colaborării dintre po
porul român și cel cehoslovac.

Au participat reprezentanți ai 
C.C.E.S.. ai Ministerului Afacerilor 
Externe, numeroși artiști plastici și

Consiliului Culturii și 
Socialiste în cadrul bune- 
statornicite între cele două 
alcătuită din lucrări create

DE LA DIRECȚIA DRUMURILOR
Direcția drumurilor din Ministerul 

Transporturilor și 
face cunoscut că 
pasajului la nivel 
drumul național 
Tîrgoviște. km. 10 
rupe circulația în 
a.c. între orele 8 și 12. Circulația tu
turor categoriilor de autovehicule se 
face pe varianta împietruită Răcari— 
Ghergani— Mavrodin—Gămăpești.

(Agerpres)

Telecomunicațiilor 
pentru refacerea 
cu calea ferată pe 
nr. 71, Bildana — 
plus 400, se între- 
ziua de 10 iunie

LOTO
CIȘTIGURILE TRAGERII 

DIN 3 IUNIE 1977
EXTRAGEREA I î Categoria 1 : 1 va

riantă 100% autoturism „Dacia 1300“ ; 
cat. 2 : 2,70 a 16 566 lei : cat. 3 : 6.45 a 
6 935 lei : cat. 4 : 17,70 a 2 527 lei ; cat. 
5 : 53.45 a 837 lei ; cat. 6 : 139.85 a 320 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 4 548 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : Categoria A : 

1 variantă 10% autoturism „Dacia 1300“ ; 
cat. B : 2,90 a 14 758 lei ; cat. C : 7.70 
a 5 558 lei ; cat. D : 15.75 a 2 717 lei ; 
cat. E : 77.55 a 552 lei ; cat. F : 122,60 a 
349 lei ; cat. X : 1 334,05 a 100 lei.

REPORT CATEGORIA A : 68 308 lei.

PRONOSPORT
CIȘTIGURILE CONCURSULUI

SUPLIMENTAR DIN 8 IUNIE 1977
Categoria 1 : (13 rezultate) 1 variantă 

10% a 44 549 lei ; Categoria 2 : (12 re
zultate) 5,20 variante a 10 281 lei ; Cate
goria 3 : (11 rezultate) 58,90 variante a 
1 361 lei.

• „CEL MAI FRU
MOS TIMBRU". In urma 
anchetei întreprinse în fiecare 
an în rîndul ziariștilor de spe
cialitate, cu prilejul expoziției 
filatelice „Europa", care are loc 
în mod tradițional Ia Neapole, 
distincția de „cel mai frumos 
timbru" pe anul 1976 a fost a- 
tribuită, pentru prima dată, 
unui timbru emis de poșta ita
liană. Timbrul premiat face par
te dintr-o serie dedicată apă
rării mediului înconjurător.

® RETROSPECTIVA 
CEASURILOR. p* lîn*ă 
școala de maiștri ceasornicari 
din orășelul elvețian Chaux-de- 
Fonds funcționează, de la mij
locul secolului trecut, un muzeu 
al ceasurilor. Adunate cu mi
gală. exponatele s-au înmulțit 
atît de mult, încit în 1974 a fost 
nevoie să se construiască pen

zilei
alti oameni de cultură și artă. Erau 
prezenți Lumir Hanak, ambasadorul 
R. S. Cehoslovace la București, alți 
șefi de misiuni diplomatice acredi
tați în tara noastră. membri ai 
corpului diplomatic.

★
în legătură cu apropiata deschi

dere. în Capitală, a expoziției „Ita
lia — ............................... ... -
plexul 
teii a 
presă.
Italiei ................... .
rio Bolasco. a subliniat 
zarea acestei 
este menită să contribuie la dezvol
tarea colaborării româno-italiene în 
știință și tehnică.

★
în perioada 6—9 iunie s-a desfășu

rat la București un seminar cu tema 
„Munca și creativitatea — semnifica
ția lor pentru formarea conștiinței 
șocialiste a tinerei generații", organi
zat de Centrul de cercetări pentru 
problemele tineretului din țara noas
tră și Institutul central pentru cerce
tarea tineretului din Leipzig — Repu
blica Democrată Germană; Discuțiile 
s-au referit atît la aspectele rezultate 
din cercetare, cît si la valorificarea a- 
cestora în acțiunea de formare și e- 
ducare a tineretului în spiritul idea
lurilor de muncă și viată comuniste.

(Agerpres)

știință și tehnologie", la Com- 
expozițional din Piața Scîn- 

avut loc. joi, o conferință de 
Cu acest prilej, ambasadorul 
în tara noastră. Ernesto Ma- 

că organi- 
expozițil la București

Călătorind pe melea
gurile britanice ai po
sibilitatea să admiri, 
la fiecare pas, nu nu
mai bogăția de culori 
a peisajului, dar și di
versitatea stilurilor ar
hitectonice ale monu
mentelor și clădirilor, 
noi și vechi. în ciuda 
impresiilor deosebit de 
variate ale unui astfel 
de periplu, nu poți să 
nu remarci faptul că, 
oriunde te-ai afla, în- 
tîlnești acel „specific 
britanic", care acordă 
anumite trăsături co
mune diferitelor loca
lități ale țării. De la 
această regulă fac, oa
recum. excepție un 
număr de orașe — așa- 
numitele „new towns". 
— care s-au născut și 
au crescut de la pri
ma pînă la ultima că
rămidă în mai puțin 
de două sau trei de
cenii.

Pe tot cuprinsul 
Marii Britanii sînt 33 
asemenea „orașe noi" 
destinate să absoarbă 
surplusul de populație 
din marile aglomerări 
urbane ca Londra. Bir
mingham, Liverpool, 
suprapopulate încă din 
perioada industriali
zării in secolul XIX. 
„Orașele noi" au fost 
concepute nu doar ca 
simple „dormitoare" 
pentru navetiști, ci ca 
localități de sine stă
tătoare. capabile să

asigure serviciile ne
cesare tuturor locuito
rilor. Chiar dacă reu
șita n-a fost întotdea
una deplină, mai ales 
datorită faptului că 
înălțarea „noilor ora
șe" a coincis cu unele 
perioade de dificultăți 
economice, totuși din 
acest experiment au 
rezultat multe locali
tăți cu o structură a- 
oarte.

Am vizitat două ase
menea „orașe noi" — 
Milton Keynes și Pe
terborough. în convor
birile avute, oficiali
tățile locale au ținut 
să sublinieze impor
tanta extinderii și a- 
dîncirii relațiilor ro- 
mâno-britanice. Este o 
idee pe care, în cali
tate de ziarist, am în- 
tilnit-o împărtășită 
pretutindeni în Marea 
Britanie.

în condițiile de azi. 
cind se impun cu tot 
mai multă acuitate, pe 
plan european și inter
național. extinderea 
raporturilor dintre sta
te, lărgirea și diversi
ficarea circuitului de 
valori materiale și spi
rituale, bunele 
lății statornicite 
România și 
Britanie se 
în cerințele i 
ale contemporanei
tății. Bazele colaboră
rii trainice, pe multi
ple planuri. între

! re
intre 

Marea 
Înscriu 
majore

România și Marea Bri
tanie, care s-au dez
voltat apoi în concor
dantă deplină cu spiri
tul și litera Actului fi
nal al Conferinței de 
la Helsinki, au fost 
puse de întîlnirile și 
convorbirile purtate la 
București și Londra 
de președintele Nieolae 
Ceaușescu cu factorii 
de cea mai Înaltă răs
pundere. cu personali
tăți de seamă ale 
vieții politice, econo
mice și sociale din 
Marea Britanie. Aces
tea au conferit dimen
siuni noi relațiilor ro
mâno—britanice, care 
se extind pe tărîm e- 
conomic. tehnico-știin- 
țific. cultural, cît și în 
alte domenii.

Evoluția pozitivă a 
legăturilor româno — 
britanice, valorificarea 
posibilităților ample 
de lărgire în conti
nuare a conlucrării 
fructuoase dintre cele 
două țări, găsirea unor 
noi și moderne forme 
de cooperare în cele 
mai diverse ramuri de 
activitate sînt menite 
să creeze condițiile 
pentru o continuă a- 
propiere șl înțelegere 
reciprocă, marcind o 
contribuție de seamă 
la accentuarea cursului 
spre destindere, secu
ritate și cooperare în 
Europa și în lume.

N. PLOPEANU
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TENIS ÎN „CUPA DAVlS"

AZI
• De la 
Dumitru

ÎNCEPE MECIUL ROMÂNIA ANGLIA
ora 14, Ilie Nâstase —
Hărădău va întîlni pe John Lloyd, „prima 

a echipei engleze

John Feaver • în continuare, 
rachetă"

de astăzi si pînă dumi-Începînd „____ „ _
nică, pe terenul central din parcul 
sportiv „Progresul" se va desfășura 
meciul de tenis dintre echipele 
României si Angliei, contind pentru 
semifinalele grupei A europene a 
„Cupei Davis".

Echipa României, care a ajuns în 
această fază a competiției în urma 
victoriilor Obținute în fata formații
lor Belgiei si Cehoslovaciei, are in 
componența sa pe maeștrii emeriți 
ai sportului Ilie Năstase si Ion 
Tiriac, precum si pe Dumitru Hără- 
dău si Traian Marcu. Căpitanul ne
jucător al echipei este Constantin 
Năstase.

Oaspeții prezintă la București o 
formație alcătuită din jucătorii John

Lloyd, David Lloyd. John 
Richard Lewis. Căpitan 
este Paul Hutchins.

Arbitrul principal al meciului este 
Jaime Bartrolni (Spania).

In urma tragerii la sorti, efectuată 
joi la prînz la hotelul „Interconti
nental" din Capitală, programul ce
lor trei zile de întreceri este urmă
torul : vineri. 10 iunie (cu începere 
de la ora 14,00) : Ilie Năstase — 
John Feaver ; Dumitru Hărădău — 
John Lloyd : sîmbătă. 11 iunie (ora 
15.00) : partida de dublu (conform 
regulamentului. cele două cupluri 
vor fi anunțate cu o oră înainte de 
începerea partidei); duminică. 12 iu
nie (cu începere de la ora 14,00) : 
Ilie Năstase — John Lloyd ; Dumi
tru Hărădău — John Feaver.

Feaver și 
nejucător

CICLISM :
„Cursa victoriei"

Cea de-a 3-a etapă a competiției 
cicliste internaționale „Cursa victo
riei". desfășurată joi pe ruta: Cimpu- 
lung — Rucăr — Bran — Rîșnov 
— Predeal — Cioplea (93 km), a 
fost cîștigată de alergătorul dinamo- 
vist Vasile Teodor, cronometrat cu 
timpul de 2h48’41”. în clasamentul 
general pe primul loc se află acum 
Vasile Teodor, urmat la 22” de M. 
Romașcanu (Dinamo) si la 27” de 
I. Cojocaru (Steaua).

Astăzi are loc cea de-a 4-a etapă: 
Predeal — Brașov — Sercaia — Rîș
nov — Pîrîul Rece.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Proba individuală de sabie din 

cadrul „Turneului țărilor socialiste" 
la scrimă, competiție care se desfă
șoară la Kiev, ș-a încheiat cu o fru
moasă victorie a sportivului român 
Alexandru Nilca. Tn turneul final, 
Alexandru Nilca si Jacek Berkowski 
(Polonia) au totalizat cite 4 victorii, 
scrimerul român cîștigind cu 5—3 
meciul de baraj. Pe locul trei s-a 
clasat Pal Gerevici (Ungaria). Cei
lalți trei calificați in turneul final au 
fost românul Ion Pop si scrimerii 
sovietici Mihail Burtev și Viktor 
Bajenov.

La întreceri au participat 48 de 
sportivi din Bulgaria. Cehoslovacia, 
Cuba. R. D. Germană. Polonia, 
România. Ungaria si U.R.S.S.

• Turneul internațional feminin de 
șah de la Piotrkow Tribunalski (Po
lonia) 8-a încheiat cu victoria sovie
ticei Ludmila Saunina (9,5 puncte din 
12 posibile). Șahista româncă Lia 
Bogdan, care în ultima rundă a în
vins-o pe Malgorzata Wize (Polonia), 
a ocupat locul șapte, cu 5,5 puncte.

• Selecționata de fotbal a Polo
niei și-a încheiat turneul în Argen
tina. evoluind la Tucuman în compa
nia formației locale San Martin. 
Partida s-a încheiat la' egalitate : 
1—1(0—0). Gazdele au deschis scorul 
în minutul 59, cînd Espeche a trans
format o lovitură de la 11 m, golul 
egalizator fiind înscris în minutul 81 
de Szarmach.

tru adăpostirea lor o altă clă
dire mai încăpătoare. Aici sint 
expuse ceasuri din toate țările 
lumii, printre care cel mai 
vechi ceas de masă — reali
zat de un meșter francez in 
1544. Multe din ceasurile ultra
moderne iși au „strămoși" în
depărtați. Predecesoarele ceasu
rilor extraplate. de exemplu, au 
apărut cu un secol in urmă, la 
Geneva, unde a fost confecțio
nat un ceas cu grosimea de nu
mai 2,5 mm. Muzeul expune, 
de asemenea, cele mai noi tipuri 
de ceasuri — astronomice, ato
mice, cu afișaj digital — toate 
la un loc constituind o retro
spectivă din cele mai atractive.

o „PORTUL WIN
STON". Cu ocazia Împlinirii 
a 33 de ani de la debarcarea 
aliaților in Normandia. in Fran
ța au avut loc un șir de mani
festări speciale. Numeroși locui
tori din regiunile unde s-au

au• Peste 70 000 de spectatori 
urmărit pe'\ stadionul „Maracana" 
din Rio de Janeiro intîlnirea inter
națională amicală de fotbal dintre 
reprezentativele Braziliei si Angliei, 
încheiată cu un scor alb : 0—0.

• In cadrul turneului internațio
nal de tenis de la Nottingham a fost 
înregistrată o surpriză de proporții : 
tînărul jucător american Tim 
Gullikson a reușit să-l elimine in 
primul tur (cu 6—2. 6—2) pe campio
nul argentinean Guillermo Vilas, re
centul ciștigător al campionatelor de 
la Roland Garros.

• Campionatul de fotbal al Fran
ței a fost ciștigat de formația Nantes 
(58 de puncte din 76 posibile). Pe 
locurile următoare : Lens (49 p), 
Bastia (47 p) și Nancy (45 p). -

• în cadrul concursului internațio
nal de atletism desfășurat la Ostra
va, la startul căruia au fost prezenți 
numeroși campioni olimpici și record
mani mondiali, au fost înregistrate 
cîteva performanțe valoroase. Astfel, 
în proba feminină de aruncare a 
greutății, sportiva cehoslovacă Helena 
Fibingerova a realizat 21,96 m, la 
numai trei centimetri de recordul 
mondial care-i aparține: Campionul 
olimpic Alberto Juantorena (Cuba) a 
terminat învingător în proba 
800 m cu timpul de l’45”76/100, 
polonezul Jacek Wszola, medaliat 
aur la Montreal, a cîștigat proba 
săritură în înălțime cu 2,21 m.

desfășurat lupte crîncene pentru 
a-i scoate pe hitleriști din for
tificațiile lor s-au deplasat la 
muzeele special amenajate pen
tru a comemora aceste eveni
mente. între altele, la muzeul 
din Arromanches-les-Bains, o 
localitate in apropiere de Caen, 
poate fi văzută macheta „por
tului Winston", cei mai mare 
port artificial din- lume, de 
unde au pornit spre front 
250 000 de militari. 500 000 de 
vehicule și 400 000 tone de ma
terial de luptă. Un ingenios sis
tem electronic reconstituie con
dițiile meteorologice din zilele 
debarcării, inclusiv puternicele 
furtuni ce au trebuit înfruntate 
de flota aliată, oferind — la 
scară redusă — vizitatorilor un 
tablou de izbitoare autenticitate 
a celor petrecute în Normandia 
cu peste trei decenii in urmă.

o NAPOLEON - IN- 
TR-0 VIZIUNE INEDITĂ.

de 
iar
cu 
de

VOLEI:
„Trofeul Tomis"

Competiția internațională feminină 
de volei „Trofeul Tomis", care se 
desfășoară la Constanța în cadrul 
manifestărilor prilejuite de „Săptă- 
mina olimpică", a continuat joi. E- 
chipa României a învins cu scorul 
de 3—0 (15—6, 15—3, 15—11) selecțio
nata Bulgariei, avind cele mai bune 
jucătoare în Maria Enache, Victo
ria Georgescu, Marla Ionescu și Con
stanța Bălășoiu. în altă partidă, se
lecționata Cehoslovaciei a dispus cu 
3—1 (15-10, 13-15, 15-6, 15—4) de 
echipa de tineret a țării noastre. 
Echipa Cubei a întrecut cu 3—0 
(6, 11, 13) selecționata Ungariei.

Concurs 
automobilistic

Duminică dimineața, cu începere 
de la ora 8,30. pe platforma de 
parcare din pădurea Băneasa va 
avea loc un concurs automobilistic 
de indemînare. in organizarea filia
lei A.C.R. București și a comisiei 
municipale de automobilism și car
ting. întrecerile sint deschise deo
potrivă automobiliștilor avansați și 
începători. înscrierile se primesc pînă 
mîine, sîmbătă, la sediul filialei 
A.C.R. (str. Cihoschi nr. 2 — tel. 
12 23 24).

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 11, 

12 și 13 iunie. In țari : Vremea va fi 
în general călduroasă, dar va deveni 
ușor instabilă. Cerul va fi variabil. Vor 
cădea averse Izolate de ploaie, mai ales 
după-amiaza. Frecvent se vor semnala 
descărcări electrice.

In București : Vreme frumoasă șl căl
duroasă, mai ales la începutul Interva
lului. Cer variabil, favorabil averselor 
slabe de ploaie după-amiaza. Vint slab 
pină la potrivit. Temperatura, ridicată 
la început, va înregistra o «cădere 
ușoară.

DE PRETUTINDENI
15 ani de cercetări asidue : 
atîția i-au fost necesari istori
cului francez Jean Tulard. pro
fesor la Universitatea din Paris, 
pentru adunarea materialului 
documentar necesar redactării 
unei noi lucrări asupra vieții 
lui Napoleon. Cartea prezintă 
personalitatea Împăratului fran
cez intr-o viziune inedită. in 
ciuda extrem de bogatei litera
turi — însumînd zeci de mii de 
volume, care a fost consacrată 
„micului caporal" — și este aș
teptată cu legitim interes de 
pasionații epocii napoleoneene.

o UN NOU CAZ MA- 
RYLIN MONROE. Presa 
internațională a relatat cu lux 
de amănunte. în cursul lunii 
trecute, moartea cunoscutei ac

„Pentru actualizarea Programului comun: 
orientări și propuneri esențiale 

prezentate de P. C. F.“
După cum este știut, in anul 1972 a fost dat publicității Programul 

comun elaborat, pe baza unor consultări și negocieri îndelungate, de 
către Partidul Comunist, Partidul Socialist și Mișcarea radicalilor de 
Stingă — document menit să constituie platforma unei guvernări a for
țelor de stingă in Franța. Programul comun — expresie a voinței și in
tereselor de conlucrare, in spirit unitar, a forțelor de stingă — s-a 
bucurat de o largă audiență in opinia publică, ceea ce s-a oglindit 
in succesul obținut de partidele respective la recentele alegeri muni
cipale.

Pornind de la considerentul ci. in răstimpul care s-a scurs de la 
adoptarea sa, au intervenit mutații considerabile atit in situația in
ternă din Franța, cit și pe arena mondială, P.C.F. a luat inițiativa de a 
prezenta unele propuneri de actualizare a Programului comun.

în documentul cu titlul de mai 
sus. continînd aceste propuneri — 
publicat recent în ziarul „l’Humanitâ"
— se arată că în orientarea sa ge
nerală. în structurile si obiectivele 
sale esențiale. Programul comun 
este mai valabil decît oricind. Totuși
— se arată în document — înce
pînd din 1972 s-au modificat 
unele aspecte ale situației : parti
dele de stingă au aprofundat a- 
nalizele lor si au publicat diferite do
cumente comune. O actualizare este 
deci necesară.

în legătură cu aceasta. P.C.F. pre
zintă partenerilor săi un sir de o- 
rientări si propuneri esențiale. Ast
fel. in domeniul salariilor și con
dițiilor de muncă se preconi
zează. printre altele, ridicarea pla
fonului salariului minim impo
zabil; îmbunătățirea sensibilă a 
Puterii de cumpărare a masei de 
salarlati prin asigurarea unui spor 
care să se adauge la acest salariu ; 
îngustarea evantaiului dintre salariile 
mari și mici : creșterea alocațiilor 
familiale care vor fi acordate înce
pînd de la primul copil ; îmbunătă
țirea pensiilor : îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. în special ale mun
citorilor care lucrează in flux con
tinuu ; reforma asigurărilor sociale, 
înlesniri în cadrul sistemului de în
vățăm! n.t.

în domeniul asigurării locurilor de 
muncă se propune marcarea impor
tantei prioritare a acestei pro
bleme printr-un capitol special 
stabilind obiectivul de creare a 
500 000 de noi locuri de muncă pe an, 
cu prioritate în producție : măsuri 
specifice în acest scop pentru tineri 
Si femei, recalcularea indemnizației 
minime de șomaj.

în domeniul calității vieții se pre
vede precizarea politicii îndreptate 
spre protejarea naturii; combate
rea poluării aerului și apei; des
congestionarea si securitatea centre
lor aglomerate.

în continuare. în document se arată 
că pentru a favoriza mijloacele poli
ticii sociale și a angaja tara intr-un 
nou tip de dezvoltare este necesar 
să se aplice reforme ale structurii și 
orientării financiare si ale comerțu
lui exterior prevăzute în Programul 
comun, precizîndu-le și îmbogătin- 
du-le. în acest scop se propune, intre 
altele, includerea unor noi firme pe 
lista convenită a naționalizărilor ; 
precizarea formelor și mijloacelor 
unei planificări descentralizate și 
contractuale; definirea unor programe 
industriale în domenii care satis
fac necesitățile naționale si lichida
rea irosirii investițiilor și resurselor ; 
aplicarea unui plan de dezvoltare a 
diferitelor tipuri de energic, favori- 
zînd utilizarea maximă a tuturor re
surselor naționale, in special cărbu
ne; protejarea agriculturii franceze.

în capitolul Întitulat „Fiscalitate șt 
finanțare" se arată că din 1972 criza 
financiară a luat proporții considera
bile datorită subordonării politicii 
tării cerințelor trusturilor. Inflația 
este mare. Voința de a relansa con
sumul și producția, de a stăpîni pre
turile și a asigura echilibrul balanței 
noastre externe impune o aplicare ri
guroasă — in special în prima etapă
— a unor măsuri de protecție și con
trol. reforme fiscale și financiare pre
văzute de Programul comun. în a- 
cest sens se preconizează : crearea u- 
nui impozit pe capitalul societă
ților si a unui impozit asupra a-

verilor mari ; taxe, excepționale pe 
profiturile obținute ca urmare a in
flației ; luptă fermă împotriva frau
dei și speculei ; in primele luni — 
înghețarea prețurilor industriale li 
ale produselor de larg consum.

în domeniul schimburilor externe, 
se subliniază necesitatea de a se ac
ționa în direcția aplicării unor 
măsuri energice de protecție si 
control si a dezvoltării cooperării 
cu „ lumea a treia", contribuind la e- 
dificarea noii ordini economice in
ternaționale.

In capitolul Intitulat „Libertăți" «e 
preconizează măsuri de democratizare 
în economie, pomindu-se de la consi
derentul că sporirea inițiativei oame
nilor muncii și accesul lor la respon
sabilități constituie o mare aspirație 
și un factor important al dezvoltării 
economice. în acest scop se propu
ne : precizarea garanțiilor pentru li
bertatea de opinie, de exprimare și 
de organizare sindicală și politică In 
întreprinderi; informarea oamenilor 
muncii asupra problemelor privind 
condițiile de muncă ; comitetele de 
întreprindere vor fi informate in 
prealabil și consultate asupra proiec
telor și planurilor întreprinderilor.

Pe planul libertăților individuale »i 
colective, documentul propune luarea 
în considerare a „Proiectului de de
clarație privind libertățile", dat publi
cității de P.C.F. la 15 mai 1975.

în capitolul consacrat politicii ex
terne se specifică de la început că 
„orientările Programului comun ră- 
mîn în întregime valabile. Trebuie 
pur și simplu să se țină seama de 
evenimentele survenite, pentru a duce 
la precizarea cîtorva inițiative în ma
terie de apărare, luptă pentru dezar
mare. cooperare". în acest sens se 
preconizează : creșterea contribuției 
Franței la aplicarea fermă. în toate 
dispozițiile sale, a Actului final al 
Conferinței de la Helsinki ; încheie
rea Imediată a unui tratat de nere- 
curgere la forță etc.

în încheiere, documentul arată că 
„P.C.F. consideră că este esențial să 
se pună la punct un calendar sufi
cient de precis de aplicare a Progra
mului comun, astfel încit viitorul gu
vern democratic să poată 6ă acționeze 
în mod rapid și eficient, bazindu-se 
pe votul universal, care va fi expri
mat în cunoștință de cauză".

★
PARIS 9 (Agerpres). — Partidul 

Comunist Francez a definit condi
țiile sale cu privire la alegerea prin 
vot universal, anul viitor, a Parla
mentului vest-european. organ con
sultativ al C.E.E.

P.C.F.. al cărui Birou Politic s-a 
întrunit la Paris, informează agenția 
France Presse, cere, în special, ca 
„legea ratificării să afirme principiul 
potrivit căruia problema suveranității 
naționale nu poate fi transferată nici 
integral și nici parțial vreunei or
ganizații internaționale, oricare ar fi 
ea". P.C.F. subliniază, totodată, ne
cesitatea ca legea electorală să pre
cizeze că „suveranitatea nu poate fi 
decit națională și că singurii care 
pot hotărî soarta ei sînt reprezen
tanții poporului francez aleși in ca
drul instituțiilor republicii".

Pe de altă parte, P.C.F. propune 
partenerilor săi socialiști și radicali 
de stingă, semnatari ai Programului 
comun, o întîlnire consacrată adop
tării unor inițiative comune in aceas
tă problemă.

Pentru grăbirea construcției 
și reconstrucției locuințelor din Capitală
O vastă activitate la care sînt an

trenate însemnate forțe materiale și 
umane se desfășoară in capitala ță
rii pentru înlăturarea cît mai grab
nică a urmărilor puternicului cutre
mur de la 4 martie. Despre ritmurile 
cu care sînt efectuate lucrările de 
consolidări și reparații la imobilele 
afectate a vorbit joi, in cadrul unei 
întilniri cu ziariștii, prim-vicepreșe- 
dintele Comitetului executiv al Con
siliului popular al municipiului Bucu
rești, Constantin Dumitrescu.

Au fost evidențiate, cu acest prilej, 
programele speciale de măsuri luate 
pentru urgentarea întocmirii proiec
telor și documentațiilor tehnice, pre
ocupările susținute ale tuturor spe
cialiștilor municipalității pentru asi
gurarea șantierelor cu forța de mun
că. utilajele și materialele necesare, 
astfel ca termenele de execuție să fie 
substanțial reduse. în vederea aduce
rii în cel mai scurt timp a locuin
țelor și obiectivelor social-culturale 
la starea lor inițială. Ampla acțiune

de refacere, marele volum de lucrări 
ce urmează a fi realizate solicită e- 
fortul susținut al colectivelor de mun
citori din unitățile de construcții din 
Capitală și din 12 județe ale țării, la 
care trebuie să se alăture sprijinul 
întregii populații a orașului, astfel 
încit această largă acțiune de interes 
național să se încheie in cit mai scurt 
timp. S-au luat măsuri concrete pen
tru ca la antrenarea unui cît mai 
mare număr de cetățeni in ample ac
țiuni de muncă patriotică ce se vor 
organiza la numeroasele obiective a- 
flate in execuție o contribuție tot mai 
importantă să aducă organizațiile de 
sindicat și de tineret, comisiile de 
deputați. comitetele de cetățeni, aso
ciațiile de locatari și celelalte organi
zații de masă.

Preocupările municipalității privind 
sistematizarea Capitalei, buna gospo
dărire a cartierelor vor asigura 
Bucureștiului înfățișarea imul oraș 
în plină înflorire.

(Agerpres)

trițe de film Joan Crawford, 
una din cele mai răsfățate ve
dete ale perioadei anilor 1930— 
1940. ca urmare, după cit se 
părea la Început, a unei crize 
cardiace. între timp, în paginile 
ziarelor au apărut un șir de re
latări din care reiese că, de 
fapt, actrița s-a sinucis prin În
ghițirea unei doze masive de 
barbiturice. Cauza ? în pragul 
bătrineței. ea se simțea însingu
rată și înfricoșată. în mijlocul 
unei societăți indiferente, nemai- 
intrezărind nici o speranță de a 
mai juca in vreun film. Sinuci
derea lui Joan Crawford reamin
tește in mod izbitor de sinuci
derea unei alte vedete a Holly- 
woodului — Marylin Monroe, 
dezvăluind una din laturile tra
gice ale condiției artistului în 
lumea apuseană.

® COLECȚIE DE ZIA
RE IN FORMAT REDUS. 
Un editor francez a avut ideea

să retipărească pe foiță de ți
gară întreaga colecție a ziarului 
„Le Monde", începînd cu pri
mul număr, apărut în 1944. Fie
care , an va fi cuprins intr-un 
volum. Formatul acestei ediții 
reprezintă un sfert din dimen
siunea obișnuită a ziarului, ceea 
ce face necesară folosirea unei 
lupe pentru consultarea artico
lelor.

© MĂTASEA IN COS
METICĂ. Un ingredient inedit 
al produselor cosmetice : măta
sea naturală sub forma unor 
granule microscopice. Pudra, 
fardurile etc. capătă, în amestec 
cu particule de mătase, o capa
citate hidroabsorbantă sporită, 
conferind tenului un aspect mă
tăsos. in sensul cel mai propriu 
al cuvintului.

© OPT GEMENI, o 
femeie a dat naștere joi, la

Atena, la opt copii — cinci fete 
și trei băieți. Starea sănătății 
mamei, în virstă de 25 de ani, 
este bună. Cinci dintre nou- 
născuți au încetat insă din via
ță imediat după naștere, iar 
starea celorlalți trei nu este sa
tisfăcătoare. Se precizează că 
octupleții au fost născuți pre
matur, cu două luni înainte de 
termen.

o MAGNEZIU DIN 
REZIDUURI. Cercetători de la 
Universitatea Sherbrooke de 
lingă Montreal au pus la punct 
o metodă de extragere a mag- 
neziului din reziduurile de az
best. Șeful echipei de cercetă
tori, prof. Jean-Marie Lalancette, 
a afirmat că este prea devreme 
să se precizeze dacă procedeul, 
încă în etapă de laborator, poa
te fi exploatat pe scară indus
trială.
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REPUBLICA 

SUD-AFRICANĂ 

Puternică 
manifestație 
antiapartheid 
ia Soweto

PRETORIA 9 (Agerpres). — Politia 
sud-africană, făcînd uz de bombe 
cu gaze lacrimogene, a intervenit 
miercuri după-amiază cu brutalitate 
pentru a dispersa citeva mii de per
soane. în cea mai mare parte stu- 
denti. participante la o demonstrație 
antiapartheid, organizată la Soweto 
oraș-satelit al Johannesburgului unde 
trăiesc cetățeni de culoare.

Studenții s-au reunit în fata li
ceului din Naledi. cartier al locaii- 
tătii. pentru a marca prima aniver
sare a uneia din atnplele acțiuni or
ganizate împotriva regimului rasist 
în iunie 1976. Manifestația de 
miercuri survine la numai o zi după 
o demonstrație similară declanșată 
la Dobsonville. un alt cartier din 
Sowețo. unde, de asemenea, poliția 
a intervenit cu brutalitate împotriva 
pârtiei pantilor.

Ca urmare a acestor evenimente, 
autoritățile regimului rasist de Ia 
Pretoria au luat măsuri urgente de 
întărire a forțelor polițienești care 
patrulează la Soweto. în vederea re
primării acțiunilor avînd ca scop 
aniversarea acțiunilor de anul tre
cut. cele mai puternice organizate 
pină acum de populația de culoare 
din Republica Sud-Africană.

ORIENTUL MIJLOCIU
o Încheierea convorbirilor 
libanezo-siriene • întrevede
rile președintelui Comitetu
lui Executiv al O.E.P. la 

Dakar și Alger
BEIRUT 9 (Agerpres). — Abdel 

Halim Khaddam, vicepremier și mi
nistrul afacerilor externe al Siriei, 
și-a încheiat vizita la Beirut, cu pri
lejul căreia a avut convorbiri cu 
președintele Elias Sarkis, premierul 
Selim Al Hoss, și alte oficialități li
baneze. Convorbirile, a declarat 
Khaddam, s-au referit îndeosebi la 
„aplicarea acordului libanezo-palesti- 
nean de la Cairo (noiembrie 1969). in 
interpretarea reținută de Comitetul 
cvadripartit arab“. El a arătat că in 
cadrul convorbirilor, președintele 
Sarkis și-a exprimat hotarîrea de a 
adopta „toate măsurile necesare pen
tru întărirea securității și restabili
rea păcii în Liban11. Abdel Halim 
Khaddam nu a exclus posibilitatea 
unei întilniri viitoare între președin
tele Siriei și președintele Libanului.

DAKAR 9 (Agerpres). — Comuni
catul comun semnat de către primul 
ministru al Senegalului, Abdou Diouf, 
și Yasser Arafat, președintele Comi
tetului Executiv al Organizației pen
tru Eliberarea Palestinei, dat publi
cității la Dakar în urma vizitei în
treprinse de conducătorul palestinean, 
subliniază că „o pace justă și dura
bilă în Orientul Mijlociu include res
tabilirea drepturilor naționale ale 
poporului palestinean".

ALGER 9 (Agerpres). — Președin
tele Comitetului Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Palestinei. 
Yasser Arafat, care efectuează o vi
zită la Alger, a fost primit joi de 
președintele Houari Boumediene. In 
cadrul convorbirii a fost examinată 
evoluția situației din Orientul Apro
piat.

ROMA

Comunicat italo-ungar, la încheierea vizitei 
tovarășului Jânos Kădăr

ROMA 9 (Agerpres). — La Roma 
a fost dat publicității comunicatul 
privind vizita în Italia a lui Jănos 
Kădăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., membru al Consiliului Pre- 
zidențal al R. P. Ungare, și convorbi
rile purtate cu primul ministru al 
Italiei, Giulio Andreotti. Părțile 
și-au exprimat satisfacția fată de 
evoluția favorabilă a relațiilor bila
terale.

Abordînd o serie de probleme ale 
vieții internaționale, părțile și-au ex
primat dorința de a contribui la in- 
tărirea procesului de destindere, la 
lărgirea cooperării între țări, indife
rent de orinduirea lor social-econo- 
mică.

Subliniind importanta reuniunii de 
la Belgrad, părțile și-au exprimat 
dorința de a contribui activ la atin
gerea telurilor acestei reuniuni. în
scrise în Actul final de la Helsinki, 
și au evocat, de asemenea, necesita

Aprecieri ale premierului Mario Soares privind 

Situația economică și socială 
din Portugalia

LISABONA 9 (Agerpres). — Intr-o 
alocuțiune televizată, primul ministru. 
Mario Soares, a declarat că în Portu
galia se face simțită o criză în do
meniul economic — caracterizată, în
tre altele, prin deficitul balanței de 
plăți și prin șomaj. El a subliniat 
însă că situația prezentă este mai 
bună comparativ cu cea din anii 1975 
sau 1976 — informează agenția
A.N.O.P.

Politica de austeritate adoptată de 
guvern ca un rău necesar — a spus 
Mario Soares — s-a tradus, printre 
altele, printr-o creștere a prețurilor, 
o frînare a importurilor, o limitare a 
creșterii salariilor. Această politică 
— a menționat el — a determinat o 
sporire substanțială a costului vieții, 
îndeosebi a prețurilor produselor ali
mentare.

Pentru viitor, primul ministru por
tughez a arătat că se preconizează 
măsuri pentru a le menține stabile 
și. eventual, pentru a reduce pretu
rile anumitor produse, o renegociere 
a evantaiului salariilor, precum și 
acțiuni eficace împotriva speculan
ților.

În dezbaterile conferinței Commonwealthului - 
problema cipriotă

LONDRA. — Lucrările Conferin
ței la nivel înalt a Common
wealthului de la Londra au fost 
consacrate. în cea de-a doua zi a 
dezbaterilor. examinării problemei 
cipriote si situației din Africa aus
trală.

Președintele Ciprului, arhiepis
copul Makarios, a declarat că guver
nul tării sale vă continua eforturile 
în vederea soluționării pașnice a 
problemei cipriote, dar a avertizat 
că situația din insulă este critică și 
plină de pericole la adresa păcii. El 
a accentuat că în nici un caz nu vor 
fi acceptate faptele împlinite create 
prin tortă. „Acceptarea lor ar duce 
la dizolvarea Republicii Cipru ca 

tea continuării eforturilor în direcția 
dezarmării.

★
Agenția M.T.I. transmite că în cursul 

vizitei oficiale la Roma. Jănos Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., a 
avut o întrevedere cu președintele 
P.C. Italian, Luigi Longo, și cu se
cretarul general al P.C.I.. Enrico 
Berlinguer. In cadrul convorbirii, 
transmite agenția M.T.I.. a fost efec
tuat un schimb de păreri și infor
mații cu. privire la. activitatea celor 
două partide și au fost evocate unele 
probleme internaționale.

★ <’ '
Totodată, Jănos Kădăr a făcut, 

joi, o vizită la Vatican, unde s-a in- 
tîlnit cu Papa Paul al VI-lea.

Cu acest prilei. Papa a arătat că 
Vaticanul va acționa ca „reuniunea 
de la Belgrad să aibă rezultate con
structive în aplicarea documentului 
de la Helsinki și dezvoltarea procesu
lui care a fost pus aici în acțiune".

Mario Soares a arătat, totodată, că 
în Portugalia a fost creat un climat 
de încredere, conviețuire democrati
că și pace socială. Există o autori
tate și o legalitate democratică care, 
încetul cu încetul, se instaurează in 
această țară — a spus el. Pe de altă 
parte, premierul portughez s-a pro
nunțat pentru o politică de dialog 
deschis cu toate partidele politice, 
fără excepție, cu sindicatele și aso
ciațiile patronale.

Referindu-se la această declarație, 
Aurelio Dos Santos, membru al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Portughez, a apreciat voința 
guvernului de a dialoga cu forțele 
politice din țară ca un fapt pozitiv, 
care constituie o etapă indispensabilă 
pentru realizarea înțelegerii necesare 
între forțele democratice. El a criti
cat însă politica guvernului Soares 
de a restitui proprietarilor o serie de 
întreprinderi naționalizate, precum si 
anunțarea unei noi legi a- reformei 
agrare, apreciind că asemenea . mă
suri contribuie la agravarea proble
melor existente in țară, și nu la so
luționarea lor.

stat independent. Sîntem pregătiți 
pentru un compromis, dar acesta 
trebuie să fie de asa natură, incit 
să nu primeiduiască suveranitatea, 
independenta si integritatea terito
rială a Ciprului" — a menționat 
Makarios.

„Partea cipriotă greacă — a adău
gat el — va merge la masa negocie
rilor cu bunăvoință si ’în șpirîtul bu
nei credințe. Dacă un spirit similar 
va fi manifestat si de către cealaltă 
parte, nu va fi dificil să găsim o so
luție care să pună capăt suferințelor 
poporului cipriot, atit ale ciprioților 
greci, cit si ale ciprioților turci" — 
a adăugat Makarios.

MOSCOVA

Deschiderea expoziției „Electro-77“
MOSCOVA 9 '•— Corespondentul A- 

gerpres transmite : Peste 600 de în
treprinderi și firme, organizații de 
comerț exterior din 23 de țări, printre 
care și România, sint prezente cu 
realizări de vîrf din domeniul pro
ducției electronice și industriei elec
trotehnice la cea de-a doua ediție a 
Expoziției „Electro ’77". deschisă, la 
9 iunie., în Parcul Sokolniki din 
Moscova.

în ziua inaugurării, pavilionul țării 
noastre a fost vizitat de A. K. An
tonov, ministrul industriei electroteh
nice al U.R.S.S.. președintele Comi-

Ripostă acțiunilor 
provocatoare ale foștilor 

SS-iști
VIENA 9 (Agerpres). — Ministrul 

de interne al Austriei a interzis adu
narea unor foști membri ai „SS“ 
programată să se desfășoare la 11 
iunie in orașul Eberschwang. împo
triva acțiunilor provocatoare ale foș
tilor SS-iști s-au pronunțat Partidul 
Comunist din Austria, Organizația ti
neretului comunist. Uniunea studen
ților comuniști. Mișcarea austriacă a 
rezistenților și alte organizații demo
cratice din tară.

Pe de altă parte, organizația din 
Viena și' Austria inferioară „Luptă
torii socialiști ai rezistenței" a dat 
publicității o declarație in care pro
testează energic împotriva adunării 
pe care foștii SS-iști intenționează 
să o organizeze la 18—19 iunie in 
orașul Braunau. Luptătorii austrieci 
din rezistență cer autorităților să 
interzică desfășurarea acestei mani
festații.

Primejdia terorismului 
grupărilor de dreapta - 

evidențiată de ministrul italian 
de interne

ROMA 9 (Agerpres). — „In Europa, 
fără nici o îndoială tara lovită in cea 
mai mare măsură de extremismul de 
dreapta este Italia" — a relevat după 
convorbirile avute la Londra cu mi
niștrii de interne din țările Pieței co
mune. și la Madrid, cu omologul său 
spaniol. Rodolfo Martin Villa, cu care 
a analizat o serie de probleme privind 
combaterea terorismului, ministrul i- 
țalian al .afacerilor, interne. Frances
co Cossiga. revenit la Roma.

Referindu-se la terorismul politic al 
grupărilor de dreapta, ministrul ita
lian a subliniat — potrivit agenției 
A.N.S.A. — că există legături de or
din ideologic între grupul italian „Or
dine Nuovo". care a revendicat asasi
narea unui magistrat din Roma, și or
ganizația franceză „Ordre Nouveau". 
Există apoi — a spus. în continuare, 
ministrul — o „solidaritate interna
țională" care a permis unor fasciști 
italieni să se refugieze in Spania, 
unde există grupuri parafasciste. 
„Este vorba — a spus Cossiga — des
pre teroriști care pot aduce grave 
daune și Spaniei".,

In ce privește convorbirile avute la 
Londra. Francesco Cossiga a relevat 
faptul că cei nouă miniștri de interne 
și-au exprimat voința comună de a 
combate terorismul. 

tetului de organizare a expoziției, 
de alți miniștri și conducători de de
partamente economice sovietice, de 
numeroși reprezentanți ai organiza
țiilor de comerț exterior participante. 
Oaspeții au fost salutați de Gheorghe 
Colț, însărcinatul cu afaceri a.i. al 
României in Uniunea Sovietică, de 
conducerea pavilionului românesc. 
Cu acest prilej, au fost prezentate 
standurile intreprinderilor de comerț 
exterior „Electronum". „Electroex- 
port-import" și „Romenergo", în care 
sînt expuse produse reprezentative 
ale industriilor electronică si elec
trotehnică din tara noastră, oferite 
la export : circa 1 000 de produse din 
nomenclatorul ramurilor amintite. în 
majoritate de producție recentă, rea
lizate la nivel mondial, competitiv.

agențiile de presă
PlimiIB. Președintele R.S.F. 

Iugoslavia. Iosip Broz Tito. l-a pri
mit pe Gamani Corea, secretar gene
ral al Conferinței Națiunilor Unite 
pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.). aflat în vizită oficia
lă la Belgrad. informează agenția 
Taniug.

Convorbiri între delega
țiile P.C. din Cuba și P.C. 
din Chile. Havana au a* 
vut loc convorbiri între o de
legație a Partidului Comunist din 
Cuba, condusă de Fidel Castro, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din 
Cuba, si o delegație a Partidu
lui Comunist din Chile. con
dusă de Luis Corvalan. secretar 
general al P.C. din Chile — a- 
nunță agenția Prensa Latina. Au fost 
abordate probleme privind relațiile 
dintre cele două partide.

La Roma a avut 0 ,ntîl- 
nire la nivel de expert) între repre
zentanți ai Partidului Comunist Ita
lian și ai Partidului Democrat-Creș- 
tin. de guvernămint. avind pe ordinea 
de zi probleme ale ordinii publice. La 
sfîrșitul convorbirii. Ugo Pecchioli. 
membru al Direcțiunii P.C.I.. a decla
rat presei că au fost discutate „ches
tiuni complexe și delicate11. îndeosebi 
cele privind securitatea publică, pro
bleme ce ar urma să fie „concentrate 
în modificări legislative11.

Convorbiri soviete—egte- 
tene. La Moscova au început con
vorbirile între Andrei Gromîko. mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S.. 
Si Ismail Fahmi, viceprim-ministru 
si ministru al afacerilor externe al 
R.A.E. După cum relatează agenția 
T.A.S.S.. aceste convorbiri au loc în 
baza înțelegerii comune a celor două 
părți privind continuarea întîlnirilor 
și consultărilor bilaterale in toate 
problemele de interes comun.

Deputății comuniști din 
Adunarea Națională a Franței au ce
rut dizolvarea imediată a detașa
mentelor armate create de admi
nistrațiile întreprinderilor în scopul 
reprimării acțiunilor oamenilor mun
cii care luptă pentru satisfacerea re
vendicărilor lor. într-o declarație

Dialogul intre țările in curs de dezvoltare și cele industrializate 
se va desfășura in cadrul sesiunii 0. II. II.

NAȚIUNILE UNITE. — In cadrul 
unei conferințe de presă, copreședin
tele Conferinței asupra cooperării e- 
conomice internaționale, Manuel Pe
rez-Guerrero, a declarat că statele 
in curs de dezvoltare au insistat 
pentru continuarea dialogului Nord- 
Sud, fiind convinse că eforturile pri
vind instaurarea unei noi ordini in
ternaționale au șanse de succes. 
Acest dialog, a subliniat el, se va 
desfășura, de acum înainte. în cadrul 
Națiunilor Unite. în primul rînd al 
Adunării Generale, care, la 12 sep
tembrie, își va relua lucrările sesiunii 
speciale asupra cooperării economice 
internaționale, suspendată în urmă 
cu 18 luni. Manuel Perez-Guerrero 
a arătat că instaurarea unei noi or
dini economice internaționale repre
zintă obiectivul primordial al statelor 

dată publicității, deputății comuniști 
arată că un recent atac al acestor 
mercenari împotriva unui pichet de 
grevă s-a soldat cu uciderea unui 
muncitor. Deputății comuniști cer. de 
asemenea, să se pună capăt practicii 
de folosire a poliției împotriva gre
viștilor.

încheierea convorbirilor 
dintre delegațiile P.C. din 
Cuba și U.C.I. Havana s au ln_ 
cheiat convorbirile între delegațiile 
Partidului Comunist din Cuba, con
dusă de Carlos Rafael Rodriguez. 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Cuba, și Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, condusă de Dobri- 
voie Vidici. membru al Comitetului 
Executiv al Prezidiului C.C. al U.C.I. 
Au fost abordate probleme interna
ționale actuale. îndeosebi legate de 
mișcarea de nealiniere, precum și 
privind sarcinile mișcării muncito
rești internaționale în lupta pentru 
pace, independentă națională si pro
gres social.

Reuniune.1,3 Moscova se des* 
fășoară lucrările Adunării generale 
a Camerei de Comerț franco-sovie- 
tice. în cadrul cărora participantii 
examinează probleme legate de dez
voltarea colaborării economice si co
merciale dintre U.R.S.S. și Franța. 
Din datele prezentate de participan
tii la Adunarea generală — relatea
ză agenția T.A.S.S. — rezultă că. 
anul trecut, schimburile comerciale 
sovieto-franceze au crescut cu 30 la 
sută, depășind 1.7 miliarde ruble.

Intr-o conferință de pre- 
jjq liderul Partidului Republican al 
Poporului din Turcia, Biilent EceVit, 
al cărui partid a ieșit învingător Ia 
alegerile legislative de la 5 iunie, 
a respins ideea unui guvern de coa
liție — transmite agenția Anatolia. 
Ecevit a declarat că partidul său 
este gata să formeze un guvern cu 
sprijinul parlamentar al unor depu
tat! „interesați in menținerea demo
crației. securității si păcii. în soluțio
narea eficace a problemelor econo
mice si internaționale urgente".

La Stockholm au lncePut 
convorbirile oficiale dintre Karin 
Soeder. ministrul de externe al Sue

în curs de dezvoltare. El s-a referit, 
apoi, la necesitatea protejării venitu
rilor țărilor exportatoare de materii 
prime, precum și la crearea unor 
fonduri comune de stabilizare a pre
turilor la aceste produse — probleme 
care nu au putut fi soluționate în 
cadrul sesiunii finale a Conferinței 
asupra cooperării economice interna
ționale de la Paris.

Pe de altă parte, ministrul vest- 
german al cooperării economice. Ma
rie Schlei, a declarat la Bonn : confe
rința asupra cooperării economice in
ternaționale, ale cărei lucrări s-au 
încheiat recent la Paris, a demonstrat 
că problemele economiei internațio
nale nu mai pot fi soluționate fără 
participarea țărilor în curs de dez
voltare.

B Q Q Q B B 
transmit:

diei. și Emil Wojtaszek, ministrul de 
externe al R. P. Polone, aflat în vi
zită în capitala suedeză. După cum 
transmite agenția P A.P.. cei doi mi
niștri au acordat o atenție deosebită 
problemei destinderii internaționale 
în perspectiva apropiatei reuniuni 
de la Belgrad a reprezentanților sta
telor participante la Conferința pen
tru securitate și cooperare în Euro
pa. exprimind părerea că reuniunea 
trebuie să reprezinte unul din mij
loacele de consolidare a procesului 
de destindere.

Comunicat greco-ceho- 
SÎOVaC. „Relațiile dintre R. S. 
Cehoslovacă și Grecia evoluează sa
tisfăcător și există posibilitatea dez
voltării lor continue11 — se arată in. 
comunicatul dat publicității la în
cheierea convorbirilor oficiale dintre 
Dimitrios Bitsios, ministrul de exter
ne al Republicii Elene, și Bohuslav 
Chnoupek, ministrul de externe al 
R.S.C.. care a efectuat o vizită la 
Atena. Evocînd principalele proble
me internaționale, cei doi miniștri 
au apreciat Că Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa a 
constituit un pas important pe calea 
consolidării păcii si securității. In 
contextul apropiatei reuniuni de la 
Belgrad — arată comunicatul — păr
țile au relevat că aceasta va oferi 
posibilitatea unui schimb pozitiv de 
păreri.

La Belgrad au avut loc con
vorbiri oficiale între Veselin Giurano-
vici. președintele Consiliului Execu
tiv Federal al R.S.F. Iugoslavia, și 
Abdel Rahman Khleifawi, primul mi
nistru al Siriei, aflat în vizită oficia
lă in Iugoslavia.

Declarația S.WJLP.O. Î!1 
legătură cu noua rundă de convorbiri 
de la Capetown dintre reprezentanții 
a cinci state occidentale și ai regi
mului sud-african, consacrate exami
nării viitorului Namibiei. Organizația 
Poporului din Africa de Sud-Vest a 
dat publicității o declarație în care 
se arată că reglementarea problemei 
Namibiei reclamă, așa cum stipulează 
rezoluțiile O.N.U., încetarea ocupă
rii ilegale a țării de către regimul 
sud-african. organizarea de alegeri li
bere sub controlul Națiunilor Unit» 
și eliberarea tuturor deținuților poli
tici.

OBSCURANTISMUL: cum prospera industria înșelătoriei și specula ignoranței
Pe fundalul dificultăților economice, care afecteazâ toate sectoarele 

societâțil capitaliste, într-un șir de țâri occidentale se constatâ o pu
ternică recrudescență a obscurantismului, o intensificare fără precedent a 
activității diferitelor secte, o galopantă proliferare a astrologilor, ghici
torilor și a tot felul de neguțători de false iluzii. Este vorba de dezvolta
rea unei vaste industrii a înșelătoriei, pe terenul dezorientării, ignoranței 
și deznădejdii unor categorii sociale, nesiguranței și neîncrederii în vii
tor. Șomerul care caută zadarnic, zi de zi, de lucru, micul negustor 
amenințat cu falimentul, funcționarul particular care trăiește cu teama 
concedierii, femeile lipsite de mi|loace proprii de existență și chiar 
tînârul care nu-și întrevede nici un rost în societate — iată clienții, mai 
bine-zis prada neguțătorilor de înșelătorii. Constituie un adevărat paradox 
— și, totodată, o dramatică realitate — faptul câ, în condițiile actualelor 
cuceriri ale spiritului uman și chiar în țâri care au adus o contribuție 
marcantă la progresele științei și tehnicii contemporane, practicile 
obscurantiste persistă, îmbrâcînd adesea forme din cele mai monstruoase.

Esența profund antiumană a unor asemenea practici este pusă in 
evidență de faptele relatate de o serie de publicații occidentale.

Vrăjitoria - mai 
în evul

Fenomenul de masă cel mai ului
tor din Occidentul contemporan — 
scrie in acest sens revista franceză 
„PARIS MATCH" — constituie răs- 
pindirea fără precedent a sectelor. 
Evul mediu a avut parte de vrăji
torie, dar aceasta nu era decît o 
activitate marginală. In prezent, sec
tele. forma modernă de vrăjitorie, 
de ademenire a conștiințelor, pășesc 
într-un adevărat marș triumfal.

Gama acestor secte este cît se 
poate de variată. „Copiii domnului", 
de pildă, o sectă care număra în1 
1972 doar 20 de tineri veniți la 
Paris din toate colturile lumii, foști 
hippy sau drogați, care au încercat 
în zadar să găsească un mijloc de 
evadare din cotidian — în hașiș, vio
lentă. alcool sau dezmăț. Intre timp 
însă, secta a recrutat săptămină de 
săptămînă noi și noi adepti. Locul 
de întrunire: un modern edificiu cu 
6 etaje în plin centrul Parisului. 
Mesajul si l-au făcut cunoscut prin- 
tr-un disc sugestiv intitulat „Rede- 
veniti prunci". Sub pretextul reve
nirii la „nevinovăția" pruncilor, a- 
depții sînt îndemnați să nu mai în
vețe. să nu se mai cultive, să aban
doneze toate normele conviețuirii 
sociale, să-și dea friu liber instincte
lor. cu alte cuvinte să ducă o formă 
de viată larvară.

Ritul „scientologic" — este o altă 
sectă „modernă", care a început să 
năpădească de anul trecut Parisul. 
Ea garantează adepților daruri supra
omenești. între care... imunizare îm
potriva tuturor bolilor. Membrii ei. 
chipurile... nu fac niciodată guturai, 
rănile lor se vindecă de zece ori mai 

virulentă decît 
mediu
repede, ei pot să devină „supra
oameni". pot dobîndi nemurirea! 
Dacă secolul în care trăiesc nu le 

Neguțătorii de iluzii

in Occident, adesea nu este deloc ușor de dat un răspuns la problemele 
presante ale vieții de zi cu zi. Mult mai simplă — și profitabilă pentru cei 
ce propovăduiesc această practică — este invocarea „spiritelor"... cu 

aiutorul negustorilor de false iluzii

place, se reîncarnează, au posibili
tatea să converseze cu extraterestri 
și să dbmine Universul. Capul sectei 
colindă lumea la bordul „mănăstirii 
sale plutitoare" — un luxos vapor de 
3 300 de tone, al cărui echipaj este 
alcătuit din adepti fanatici. Pe lîngă 
acest templu, inaccesibil muritorilor 
de rind. „scientologia" mai dispune 
de 22 de biserici metropolitane și 100 
de misiuni. „Scientologia" numără 15 
milioane de adepti în întreaga lume 
occidentală.

O altă sectă, „martorii lui lehova", 
are 3 milioane de membri. Bilunaiul 
„Treziți-vă". editat in 29 de limbi, 
cu un tiraj de 7 500 000 de exempla
re, este purtătorul lor de cuvînt.

De la diversiunea socială
la propovăduirea

Așa cum rezultă din relatările 
săptăminalului „EXPRESS" și ale 
altor publicații, există însă și secte 
care trec de la diversiunea socială 
insidioasă la acțiunea directă și 
propovăduirea fățișă a scopurilor 

Cartea lor de căpătîi. „Adevărul care 
conduce la viata eternă". a fost tra
dusă in. 25 de limbi șj,,’difuzată în
tr-un tiraj dș 5 milioane de exem
plare. Care este esența „învățăturii", 
dacă se poate spune așa. a acestei 
secte? O serie de interdicții. Omului 
îi sint interzise nu numai asemenea 
îndeletniciri pașnice, ca. de pildă, 
pescuitul, dar el tiu are voie să 
voteze sau să aparțină vreunui sin
dicat. Toate instituțiile umane, fără 
excepție, sint opera Necuratului.

Scopurile urmărite sînt evidente — 
DIVERSIUNEA, ABSTRAGEREA 
DE LA VIAȚA SOCIALA, DE LA 
ACȚIUNILE REVENDICATIVE, DE 
LA MIȘCĂRILE SOCIALE.

fățișă a războiului
antidemocratice. De pildă. în plină 
înflorire este cea condusă de „reve
rendul" de origine sud-coreeană 
Moon. Cu o avere imobilară de 25 
milioane de dolari, cu un cont ban
car propriu ce se ridică la 15 
milioane si o cifră anuală de 
afaceri de 20 milioane — Moon 
conduce un imperiu industrial creat 
cu banii storși de la cele 2 mi
lioane de adepti. Pentru îmbogăți
rea lui Moon, adepții sectei sale duc 
o viață de privațiuni, lucrînd, fără 
plată, pină Ia 16 ore pe zi. Profilul 
moral al acestui individ este ilustrat 
cu prisosință de faptul că a suferit 
o condamnare pentru perversități.

Simțind că cercul suspiciunilor se 
strînge tot mai mult în jurul său. 
Moon încearcă să-si mute cen
trul de activitate din S.U.A. în 
Europa occidentală. După ce a fă
cut propagandă deschisă pentru 
o acțiune militară împotriva R.P.D. 
Coreene, Moon a răspindit in 
Germania occidentală o fițuică, e- 
ditată intr-un milion de exemplare, 
care indeamnă la o cruciadă antico
munistă, ridică în slăvi „virtuțile" 
N.A.T.O., încearcă să denigreze acti
vitatea organizațiilor progresiste si 
propovăduiește dezlănțuirea celui 
de-al treilea război mondial. „Ma
nifestul" său includea si o hartă care 
înfățișa „pericolele" ce ar amenința 
R.F. Germania din toate punctele 
cardinale : din răsărit — „agresiu
nea" țărilor socialiste : din sud, din 
Italia, și din vest, din Franța — 
spectrul creșterii forțelor democra
tice. „primejdia" participării la gu
vernare a P.C.I. si a P.C.F. ; din 
nord — dezvoltarea mișcărilor de
mocratice. a partidelor socialiste si in 
general a liberalismului in țările 
scandinave. Rezulta că R.F.G. este

„încercuită" si „amenințată" din toate 
părțile, adică o evidentă reluare a 
teoriilor lui Hitler, cu un scop, nu 
mai puțin evident, de alimentare si 
susținere a cercurilor revanșarde și 
neonaziste. Culmea, activitatea Iui 
Moon, atit de periculoasă, este consi
derată perfect legală ! Recent, cro
nicile judiciare ale presei franceze au 
fost dominate de „cazul Patrick Es- 
nault". tinărul in virstă de 20 de ani 
din Saint-Lunaire (Bretania) care s-a 
sinucis, ca urmare a presiunilor psi
hologice exercitate asupra lui de 
membri ai sectei Moon. Un medic de 
la spitalul din Nantes, unde a fost 
internat de urgentă tinărul inainte de 
a deceda, a învinuit direct pe mem
brii sectei Moon de crimă. „Ei au su
pus acest tinăr unui adevărat bom
bardament de promisiuni. ■ de insi
nuări. presiuni și hărțuieli de ordin 
psihic, au deschis o prăpastie între 
el și familie, adîncind conflictul apă
rut. aducîndu-1 în pragul sinuciderii" 
— a confirmat medicul.

legătură cu acest caz tra
gic. senatorul Henri Caillavet a 
cerut Ministerului de Interne al 
Franței să ia măsuri „pentru a 
potoli agitațiile conducătorilor 
sectei, ale cărei activități țin 
afacerism si impostură".

O formă de zdrobire 
a conștiinței umane

Numitul Werner Erhard, născut la 
Philadelphia, este întemeietorul unei 
noi secte, care practică așa-numitul 
„masaj al sufletelor".

Firma fondată de acest escroc, 
denumită „Erhard-Seminar-Training" 
(E.S.T,), organizează, contra sumei de 
250 dolari, ședințe colective în orele 
tirzii de noapte. Fiecare din aceste 
ședințe este un amestec de promis
cuitate și murdărie, care — notează 
„DER SPIEGEL" — „lasă în umbră 
chiar și viziunile lui Dante asupra 
infernului".

„In timpul ședinței, capul sectei — 
scrie revista — atacă adunarea. în
tr-un . stacato verbal, cu injurii repe
tate monoton : «Tîmpiți. idioti (și 
alte cuvinte ireproductibile)». Mo
mentul culminant al celor 60 de ore 
de „masai spiritual" este acela cind 
șeful sectei comunică adepților exte
nuați aprecierea că ei ar fi......ma
șini". Cine a reușit acest lucru, acela 
poate sau trebuie să se hotărască, in 
mod liber, să devină o mașină, adică 
să repete mașinal in comportările 
sale aceeași schemă.

în stele-ghicitul; în buzunar-miliardul

Pentru a impresiona pe naivi, „Madame Soleil” (doamna... Soare), una din 
superstarurile celor 20 000 de cititori în stele existenți in Franța și care 
realizează anual o cifră de afaceri de UN MILIARD de franci, iși întocmește 

horoscoapele cu ajutorul unui ultramodern computer

Prin aceste metode, Erhard și-a 
creat un imperiu de multe milioane 
de dolari, centrala organizației sale 
avînd nu mai puțin de 12 filiale.

Cîștiguri fabuloase 
din mania 

horoscoapelor
„Există o anumită categorie de 

oameni — de la femei, devenite de 
curind văduve, pină la mari patroni 

Verdictul savanților: astrologia 
pervertește societatea modernă

Revista americană „THE HUMANIST" a publicat declarația a 186 re- 
numiți oameni de știință, printre care 18 laureați ai Premiului Nobel, 
in care se spune :

„Oamenii de știință din diverse domenii de activitate sînt tot mai 
îngrijorați de audiența pe care o dobindește astrologia în multe părți 
ale lumii. Noi. subsemnații — astronomi, astrofizicieni si savanti din 
alte ramuri ale științei — dorim să avertizăm opinia publică împo
triva acceptării necritice a prezicerilor si a sfaturilor date in mod 
privat si public de către astrologi. ASTROLOGIA NU ARE NICI UN 
FUNDAMENT ȘTIINȚIFIC. ACCEPTAREA ASTROLOGIEI PERVER
TEȘTE SOCIETATEA MODERNĂ. în mod deosebit sîntem neliniștiți 
de diseminarea necontrolată a previziunilor si horoscoanelor de către 
mijloacele de informare, de reputate ziare si reviste. ACEASTA POA
TE DOAR SA CONTRIBUIE LA CREȘTEREA IRAȚIONALISMULUI 
ȘI OBSCURANTISMULUI. Considerăm că a sosit timpul să denunțăm 
si să demascăm direct si cu tărie pretențiile șarlatanilor astrologi".

de întreprindere — care nu se pot 
lipsi de încurajarea profeților, scor
monind săptămină de săptămină in 
horoscopul lor“ — scrie revista vest- 
germană „STERN".

în articol se arată că două publi
cații care prezic viitorul — „NEUE 
WELTSCHAU" și „DAS NEUE ZEI- 
TALTER" — difuzate săptămînal în 
150 000 de exemplare,, își găsesc zeci 
de mii de cumpărători. Cifra de afa
ceri a prezicătorilor ajunge la 50 
milioane mărci anual.
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