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Mesaj de felicitare adresat 
participanților la Festivalul național

„CÎNTAREA
Comitetul Politic Executiv al Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, secretarul general al P.C.R., 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, personal, adresează cele mai 
calde felicitări participanților la marele spectacol artistic 
desfășurat ieri pe stadionul „23 August1' din Capitală, 
pentru talentul remarcabil dovedit cu acest prilej, pentru 
conținutul profund și inspirat al acestei mari manifestări 
artistice populare.

Adresăm, de asemenea, calde felicitări tuturor partici
panților la Festivalul național „Cintarea României", su
telor de mii de muncitori, țărani și intelectuali, oameni ai 
muncii de la orașe și sate, români, maghiari, germani și 
de alte naționalități, care au demonstrat, încă o dată, forța 
geniului artistic creator al poporului nostru, descătușat in

ROMÂNIEI"
anii orînduirii socialiste, posibilitățile nelimitate pe car® 
le oferă societatea noastră maselor muncitoare de a bene
ficia din plin de comorile culturii și. totodată, de a par
ticipa direct la făurirea ei.

Festivalul național „Cintarea României" s-a transformat 
într-o adevărată sărbătoare a artei și culturii noi. a mun
cii libere, avîntate a poporului nostru, constructor al 
socialismului. într-o elocventă expresie a vieții noi a În
tregii noastre națiuni socialiste.

Fie ca Festivalul „Cintarea României" să devină tot 
mai mult in anii ce vin expresia voinței poporului nostru, 
condus de partid, de a face să înflorească necontenit cul
tura patriei, civilizația noastră socialistă, de a ridica 
România pe noi culmi de progres, bunăstare și fericire.

în prezența tovarășuluj NICOLAE CEAUȘESCU, TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a primit delegația Partidului Laburist 

din Marea Britanie
a celorlalți tovarăși din conducerea partidului și statului,

aseară a avut loc pe stadionul „23 August" din Capitală

Spectacolul de galo al laureatilor
festivalului national „Cintarea României"

Ieri seara, în prezența 
secretarului general al Par
tidului Comunist Român, 
președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a to
varășei Elena Ceausescu, a 
celorlalți tovarăși din con
ducerea partidului și statu
lui, pe marele stadion „23 
August" din Capitală s-a 
desfășurat spectacolul care 
a marcat încheierea primei 
ediții a Festivalului na
țional al educației și cul
turii socialiste „Cîntarea 
României".

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, la spectacol au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, 
Cornel Burtică, Gheorghe Cioară, 
Lina Ciobanu, Ion Dincă, Emil Dră- 
gănescu, Janos Fazekas, Ion Ioniță, 
Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheor
ghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pă- 
țan. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Rădulescu, Leonte Răutu, Iosif Uglar, 
Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Ștefan 
Andrei, Iosif Banc. Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Nicolae Giosan. Vasile 
Patilineț, Ion Ursu, Constantin Dăs- 
călescu. Ion Stănescu, precum și 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Consi
liului de Stat și ai guvernului, vechi 
militanți ai mișcării comuniste și 
muncitorești din tara noastră, condu
cători de instituții centrale, organi
zații de masă și obștești, personali
tăți ale vieții noastre culturale și 
științifice.

Erau de față șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în țara noas
tră, alți membri ai corpului diplo
matic.

Spectacolul a fost o sărbătoare a 
întregii Românii. A întregii noastre 
patrii. întrucît nu au existat județ, 
zonă geografică, vatră de gestație 
folclorică și de tradiție culturală ori 
sector de afirmare a noului, ce se 
plămădește în viața artistică sub 
ochii noștri, care să nu-și fi găsit 
reprezentarea in acea armonioasă 
îmbinare de cîntec și joc. de ritm 
și culoare, oferite de spectacolul 
derulat timp de două ore și jumătate, 
fără pauză, fără nici o întrerupere. 
Am putea compara gala de ieri cu 
o curgere ce nu cunoaște sfirșit, de 
apă îzvorînd de sub munte, care 
înaintează către cimpie cind in 
cascade, tumultuoasă și înspumată, 
cind în lunecare lină, sau cu un 
zburdalnic zbor de ciocîrlie înălțîn- 
du-se avîntată către văzduhuri, plu
tind apoi, cu aripi abia fluturinde, 
în singurătatea cerului și căzind ca 
săgeata, ca din nou să se înalte în- 
•oțindu-și superba-i joacă de fncîn- 
tătoare triluri. Pentru că spectacolul, 
înmănunchere de selecții din tot 
ceea ce a fost mai bun. din tot ce 
s-a remarcat ca valoare între va
lori în cadrul fazei republicane a 
festivalului, a dezvăluit. într-o vastă 
paletă, inegalabilă în raport cu tot 
ce s-a relevat la anterioarele com
petiții artistice de anvergură, cit 
de solid si rămuros este arbo
rele culturii noastre naționale, 
cite profunde semnificații de e- 
■ență spirituală, etice, estetice, for
mative cumulează actul de cultură 
In acțiune. După cum s-a remarcat 
Încă de la începutul derulării sale, 
riiarea competiție „Cîntarea Româ
niei" nu a fost și nu va fi o simplă 
trecere în revistă a ceea ce a existat 
la un anumit moment, fotografierea 
pasivă a unei împietrite stări de fap
te. în viziunea secretarului general al

partidului, din a cărui inițiativă s-a 
organizat, la scara întregii țări, fes
tivalul acesta a fost conceput ca o 
perpetuă mișcare spre superior, ca o 
emulație permanentă spre mai bine, 
înaintare către cote tot mai înalte in 
toate domeniile de creație și de mun
că, o sursă de permanentă elevație 
a vieții spirituale a poporului. Este 
ceea ce s-a subliniat cu claritate 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul educației po
litice și al culturii socialiste.

A fost al întregii patrii spectacolul 
de sîmbătă seara de pe'stadionul „23 
August", deoarece, in acea îmbinare 
de selecții din tot ce a produs mai 
valoros festivalul, au cintat și au ju
cat laolaltă, în frățească armonie, 
românii, maghiarii, germanii, sîrbii. 
S-a dovedit, și de astă-dată, prin for
ța de'neclintit a faptelor și a trăirii 
comune, că România socialistă, țara 
aceasta de la Carpați și Dunăre, este 
Mama bună a tuturor fiilor săi. gră
dină a muncii înfrățite și a spiritu
lui creator pentru toți cei născu ți aici 
din străvechi generații, crescuți sub 
flamura tricolorului și a deschizăto
rului de noi orizonturi steag roșu al 
Partidului Comunist Român, steag al 
biruințelor socialiste și al înaintării 
neabătute către comunism. Cit de 
semnificativă, în acest sens, a fost 
acaa secvență a spectacolului cind in 
marea masă a dansatorilor yeniți, cu 
portul lor și ritmul lor specific, din 

Maramureș, din Dobrogea, din Olte
nia și din Bucovina, din Bărăgan ori 
Cimpia BurnazulUi și Crișana, din 
toată tara, s-au integrat secuii, sașii, 
șvabii, sîrbii;

Magnific spectacol.
Folosim calificativul de magnific 

în cel mai strict respect al noțiunii, 
cu convingerea că strădania cro
nicarului — oricît de sîrguincioasă ar 
fi aceasta în încercarea de a reda 
acel mirific tablou de culori, de miș
cări, de grație și de fantezie care a 
încîntat privirile și sufletele zecilor 
de mii de spectatori prezenți în tri
bunele marelui stadion — nu va 
reuși decît in parte să surprindă, în 
dimensiunea și cu nota lor de real, de 
autentic, momentele acestei ample 
desfășurări artistice.

Mai întîi. cadrul...
De cealaltă parte a tribunei ofi

ciale. pe coronamentul stadionului, se 
află portretul. încadrat de drapele 
tricolore și purpurii, al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. conducătorul par
tidului si statului nostru. Dedesubt, 
la dimensiunea întregii tribune, gra
vat in alb prin litere compuse din 

'Viguroase trupuri de sportivi, scrie 
„Cintarea României", denumire de
venită simbol al creației si muncii 
avîntate, manifestare sub semnul că
reia. în decursul a mai puțin de un 
an. s-au întrecut. în.tr-o generoasă și 

■ stimulatoare competiție, peste două 
milioane de artiști amatori și profe
sioniști din întreaga tară si ai căror 
exponenți se află, in această seară, 
pe imensul podium al învingătorilor. 
Stadionul este iluminat feeric. Fla
căra nestinsă a torței, simbol al perpe
tuării întrecerii, pilpiie in adierea ze
firului de seară. Deasupra stadionu
lui. la zeci de metri înălțime, anco
rate’ în fire abia vizibile, se leagănă 
patru mari baloane de culoare galbe
nă. Privindu-le. ai impresia că sirit 
un mănunchi de flori venind dip 

.adincimea văzduhului să întregească 
cu un plus de frumusețe sărbătoarea 
artei rpmâpești. Scena, avînd că 
fundal propriu o tribună în care a 
luat loc un mare cor în componentă 
căruia intră mai multe formații dis
tinse cu premii în cadrul concursului 
de creație și interpretare al festiva
lului. este încadrată, de o parte și de 
alta, de stemele județelor țării și a 
municipiului București. întreg sta
dionul este o masă multicoloră. Sint 
miile de artiști ce așteaptă semnalul 
de începere a spectacolului, sint acei 
artiști, țărani sau muncitori, intelec
tuali. studenti. ostași, care, dincolo 
de preocupările lor zilnice. în timpul 
lor liber, in ceasuri tirzii de seară, 
uitind de oboseala trudei de ceste zi,
(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidu'lui Comu
nist Român, a primit, sîmbătă. dele
gația Partidului Laburist din Marea 
Britanie, condusă de Ron Hayward, 
secretar general al partidului, care, 
la invitația C.C. al P.C.R.. efec
tuează o vizită de prietenie în tara 
noastră.

Au participat Sam McCluskie, 
membru al Comitetului Național 
Executiv, și Jenny Little, șeful de
partamentului internațional al parti
dului, membri ai delegației.
■ La primire au luat parte tovarășii 
Ilie Verde.ț. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 

„■Otlteal al U,G.S.R„ Stefan Andrei,,.
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al C.C. 
al P.C.R.

în cursul convorbirilor «-a subli
niat satisfacția pentru bunele relații 
statornicite de-a lungul anilor între 
Partidul Comunist Român si Partidul 
Laburist din Marea Britanie, expri- 
mindu-se dorința de continuare a 
schimbului de păreri asupra proble
melor de interes comun, participarea

UN EVENIMENT DE MARE ÎNSEMNĂTATE 
pentru întărirea continuă a prieteniei 

strînse și colaborării multilaterale 
dintre România și R. D. Germană

Comuniștii, oamenii muncii din 
țara noastră, poporul român își ex
primă sentimentele, de bucurie și 
profundă satisfacție față de rezulta
tele bogate, deosebit de rodnice, care 
au încununat convorbirile' de la Ber
lin dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker, vizita delegației 
de partid și de stat a României în 
Republica Democrată Germană. Eve
niment politic, de cea mai mare în
semnătate, care jalonează pentru o 
perioadă îndelungată dezvoltarea an
samblului raporturilor reciproce de 
prietenie, și se înscrie, in același 
timp, ca un act cu ample semnifica
ții internaționale, această vizită a 
pus în evidentă trăinicia relațiilor de 
solidaritate și conlucrare tovărășeas
că dintre cele două partide, țări și 
popoare, angajate plenar în opera de 
făurire a noii: orînduiri sociale. Avin- 
du-și rădăcinile în tradițiile îndelun
gate de solidaritate .militantă, inter- 
naționalistă dintre proletariatul ro
mân și german, dintre forțele demo
cratice ale celor două popoare, în 
sprijinul reciproc pe care și l-au 

reciprocă la congrese. S-a evidențiat 
că lărgirea raporturilor dintre cele 
două partide contribuie la dezvol
tarea conlucrării prietenești româno- 
britanice. la mai buna cunoaștere si 
apropiere între cele două popoare, la 
promovarea idealurilor de pane și 
Înțelegere între națiuni.

în timpul convorbirii s-a apreciat 
pozitiv evoluția ascendentă a relații
lor dintre România și Marea Brita
nie. a fost manifestată dorința de a 
extinde în continuare raporturile bi
laterale pe plan politic, economic, 
tehnico-științific. cultural și în alte 
domenii de activitate. în folosul am
belor țări și popoare, al cauzei coo
perării și destinderii in Europa și în 
lume.

în cadrul schimbului de opinii s-a 
arătat că asupra unor probleme pot 
exista, în mod firesc, deosebiri de 
păreri, dar trebuie plecat de la res
pectarea dreptului fiecărui popor, 
fiecărui partid democrat, progresist 
de a soluționa problemele pornind 
de la condițiile concrete, fără nici un 
amestec din afară, și. pe această 
bază, să se organizeze largi schim
buri de păreri intre forțele politice 
care acționează pentru transformări 
democratice, să aibă loc discuții li

acordat partidele noastre comuniste 
în anii grei ai luptei ilegale împotri
va exploatării și asupririi, a imperia
lismului, reacțiunii și fascismului, a- 
ceste relații au căpătat un conținut 
calitativ nou, s-au amplificat și apro
fundat continuu în perioada postbeli
că, cunoscînd, an de an, un curs 
mereu ascendent.

Purtători ai mesajului poporului 
român de caldă prietenie, ai voinței 
sale — împărtășită întru totul de po
porul R.D. Germane — de a conferi 
dimensiuni și mai ample colaborării 
în cele mai diferite domenii, înalții 
soli ai patriei noastre s-au bucurat 
de o primire entuziastă, plină de 
căldură. Ovațiile locuitorilor Berlinu
lui și Dresdei, manifestările de stimă 
și afecțiune ale colectivelor oameni
lor muncii de la obiectivele vizitate, 
impresionantul miting al prieteniei 
de la Berlin, calda ospitalitate de 
care s-a.u bucurat pe întreg parcursul 
vizitei reprezentanții României socia

liste au constituit tot atâtea mărturii 
ale sentimentelor care leagă cele 
două țări, partide și popoare, au dat 

bere șl deschise, să se coopereze în 
scopul promovării intereselor și aspi
rațiilor popoarelor, ale păcii și co
laborării internaționale.

Cu prilejul abordării unor aspecte 
actuale ale vieții internaționale, s-a 
evidențiat importanta intensificării 
eforturilor opiniei publice, ale forțe
lor politice din fiecare țară pentru 
crearea unui climat de pace, secu
ritate și cooperare în Europa. S-a 
subliniat necesitatea ca reuniunea de 
la Belgrad să marcheze progrese 
reale*pe  linia transpunerii în viată a 
Actului final al Conferinței de la. 
Helsinki, .pentru dezvoltarea neîngră
dită a cooperării, să asigure luarea 
unor măsuri eficiente de dezarmare 
și dezangajare militară pe continent, 
fără de care nu se poate vorbi de 
pace și securitate reșilă. Schimbul de 
vederi a relevat. în același timp, ne
cesitatea lichidării subdezvoltării, 
făuririi unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe echitate și 
egalitate, care să creeze condiții pen
tru progresul mai rapid al țărilor 
slab dezvoltate, să asigure o largă 
colaborare și stabilitate dezvoltării 
economice a tuturor popoarelor.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

expresie. bucuriei pentru no.ua Întâl
nire dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker.

Convorbirile de la Berlin au relie
fat cu putere însemnătatea deosebită 
a legăturilor de colaborare dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul 
Socialist Unit din Germania, ca forță 
motrice a procesului de adîncire con
tinuă a relațiilor dintre statele și 
popoarele noastre. Și cu acest prilej 
s-a adeverit rolul determinant al în
tâlnirilor dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Erich 
.Honecker, dialogul dintre cei doi-con
ducători — tot mai frecvent in ultimii 
ani — marcînd. de fiecare dată, noi 
etape în dezvoltarea colaborării reci
proce, mereu mai largă, mal cuprin
zătoare.

Pornind de la nivelul înalt al rela
țiilor, de la cele stabilite în cadrul 
convorbirilor de la Berlin, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu arăta : „Trebuie 
să spun că sintem deosebit de mulțu
miți de rezultatele pe care le-am ob- 
(Continuare în pag. a V-a)
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Sțjijpîn, coj^dj^căj^or, 
^o^ppid^r ne/ntrecut-

CLASA MUNCITOARE
„Aplicînd politica partidului, clasa muncitoare și-a demonstrat cu stră

lucire capacitatea de a construi o industrie modernă, în pas cu cele mai 
noi cerințe ale tehnicii, capacitatea de a conduce țara mai bine decît cla
sele exploatatoare și de a realiza cea mai dreaptă orînduire pe care a 
cunoscut-o vreodată omenirea, asigurînd, totodată, punerea în valoare a 
bogățiilor naționale, ridicarea nivelului de trai al poporului, consolidînd 
independența și suveranitatea patriei".

NICOLAE CEAUȘESCU

- Cine este „creierul" aici ?
- Păi, să numărăm: cîteva mii

Sînt aproape trei decenii de cînd, la 
11 iunie 1948, înfăptuind sub conducerea 
partidului un act revoluționar fundamen
tal pentru destinele României, muncitorii 
au devenit stăpînii uzinelor țârii. Prin na
ționalizarea principalelor mijloace de 
producție, clasa muncitoare s-a așezat cu 
fermitate la cîrma întregii societăți. Ori
unde ți-ai arunca azi privirile, vei vedea 
roadele minunate ale puterii instaurate 
de clasa cea mai revoluționară a socie
tății. Orașe noi și sate înfloritoare, uzine 
moderne, vaste platforme industriale 
constituie tot atîtea dovezi ale capacității

clasei muncitoare de a conduce și gos
podări, de a proiecta cu îndrăzneală și 
siguranță viitorul comunist.

în spiritul adîncirii democrației socia
liste promovate consecvent de către 
Partidul Comunist Român, muncitorii își 
spun cu hotarîre cuvîntul, participă efec
tiv la conducerea întreprinderilor, ca și 
la conducerea treburilor statului, își exer
cită, în forme multiple și mereu perfec
ționate, calitatea de proprietari și produ
cători, de beneficiari ai muncii lor. Pu- 
nînd cu tărie în evidență aceste realități

definitorii ale României socialiste, apro
piatul congres al consiliilor oamenilor 
muncii își va propune, desigur, să valo
rifice bogata experiență a acestor ani în 
ceea ce privește mijloacele de creștere 
necontenită a rolului conducător pe care 
clasa muncitoare îl deține în societatea*  
noastră.

torilor ? Nicidecum. A patronilor ac
ționari).

Totuși. In august 1914, cei care au 
apărat uzina au fost muncitorii și 
nu patronii. Trupele hitleriste. în re
tragere. încărcaseră într-un tren spe
cial toate utilajele mai de doamne- 
ajută ale uzinei. în noaptea dinain
tea plecării trenului, un grup mare 
de muncitori, doborind cu răngile 
trenul de pe sine, a salvat uzina. 
Din ziarul „Cuvîntul poporului" (23 
august 1945) : „La Industria sîrmei 
din Cîmpia Turzii. reconstrucția oțe- 
lăriei s-a făcut în numai două luni, 
chiar de către muncitorii secției, lu- 
crind. iarna. afșră. in ger, Recon
strucția fabricii de cabluri s-a făcut 
tot în regie proprie".

In noaptea de 11 iunie 1948, mun
citorii au preluat în proprietatea sta
tului uzina și au numit pe unul din
tre ei director. A fosj. de fapt, cel 
de*al doilea act de naștere al uzinei. 
Al unei uzine care astăzi, după 29 de 
ani, arată de nerecunoscut.

colective" • „Creșterea productivită
ții — efectul bunei organizări a pro
ducției și a muncii" • „Prezența oa
menilor de știință în uzină". Și așa 
mai departe...

întreaga istorie a acestor decenii 
este istoria unei necurmate bătălii 
pentru nou, pentru eficiență economi
că superioară, pentru gospodărirea 
înțeleaptă a tuturor valorilor încre
dințate de popor metalurgiștilor de 
la Cîmpia Turzii.

o Numai producția suplimentară 
realizată în primele cinci luni ale a- 
cestui an se cifrează la peste cincizeci 
de milioane lei. (Atî.t cit nu repre
zenta producția dintr-un întreg an în 
uzina de dinainte de naționalizare).

o Productivitatea muncii pe anga
jat depășește pină acum cu 7 000 
de lei nivelul planificat în cincinal.

o în ultimii cinci ani 6-au econo
misit 5 000 tone metal.

• La sîirșitul cincinalului 1971 — 
1975, produsele noi și reproiectate re
prezentau 45 Ia sută din totalul pro
ducției. In 1980, ponderea produselor 
asimilate și reproiectate în. anii ac
tualului cincinali va fi de 65 la sută.

• Indicele de încărcare cu utilaje a 
suprafețelor de producție a ajuns la 
sfîrșitul cincinalului trecut la 84,3 la 
sută. Acesta va crește, pînă Ia finele 
actualului plan cincinal, la 88 la sută.

Aducem acum la zi informația din 
1965 : Se împlinesc 22 de ani de cind 
„Industria sîrmei" își îndeplinește 
lună de lună și an de an sarcinile 
planificate. Ce poate fi mai elocvent 
pentru capacitatea, Inițiativa și spiri
tul gospodăresc ăl „patronilor"' de azi 
ai întreprinderii ?

Ne propunem, în cele ce urmează, să 
vorbim despre capacitatea clasei mun
citoare de a conduce, de a gospodări, de 
a perfecționa. Și am ales, din multitudi
nea de aspecte posibile, o uzină...

Al doilea act de naștere al uzinei

Fiecare al treilea dintre muncitorii 
uzinei este fruntaș în producție. 
Titlul de fruntaș este aici, la Cîm- 
Pia Turzii, ca în toate uzinele tării, 
dovada puternicei angajări în bătă
liile pentru o ridicată eficientă a 
muncii. Că se numește Vaier Bel- 
dean sau Ion Crăciun, Petru Revnic 
sau Vasile Mihășan, Mihai Mursoi 
sau Ellsabeta George, că este trefl- 
lator sau otelar, cablor sau trata- 
mentist, lăcătuș sau electrician, 
fruntașul îndeplinește, cu o înaltă 
conștiință comunistă, un rol de prim 

ordin în societatea socialistă

...O uzină din Cîmpia Transilva
niei, pe Valea Arieșului, O între
prindere din cele cîteva mii de în
treprinderi industriale ale României 
socialiste, doar un copac dintr-o u- 
riasă și viguroasă pădure tinără. E 
mai veche uzina, ființează din 1920, 
dar cu toate acestea este cu desă
vârșire nouă... nu vei mai găsi aici 
nici măcar o singură mașină dintre 
cele pe care foștii patroni le-au cum
părat din Germania antebelică.

Dar lată, mai exact, „buletinul de 
Identitate" al acestei citadele munci
torești. • Numele : „INDUSTRIA 
SÎRMEI". • Localitatea : Cimpia 
Turzii. o Virsta : 57 de ani. Semne 
particulare : profil predominant si
derurgic. Produce cîteva mii de sor
timente de slrmă si cabluri electrice, 
laminate'și profile din oteluri specia
le. lingouri si tagle de otel aliat și 
înalt aliat, electrozi de sudură și 
multe altele. Pentru cîteva mii de în
treprinderi din țară și pentru sute 
de firme din străinătate. • Realizea
ză 20 la sută din producția indus
trială a județului Cluj. • In 1928 —

Cifrele de afaceri ale „patronilor" de după 
naționalizare

Istoria celor aproape trei decenii 
de stăpînire muncitorească a uzinei 
este istoria afirmării depline a capa
cității muncitorilor de a gospodări 
mai bine decît patronii. De a fruc
tifica in mod responsabil și compe
tent potențialul tehnic și uman al în
treprinderii. De a spori înzecit și zes
trea tehnică, și roadele muncii lor. 
Și de a înscrie uzina pe traiectoria 
modernizării, a înaltei tehnicități, în 
pas cu exigențele economiei socialiste 
avansate. Dezvoltare prin investiții 
noi, prin autodotare, prin moderni
zarea tehnologiilor și a produselor, 
productivitate mereu sporită, cheltu
ieli de producție cit mai mici, consu
muri cit mai reduse. Acestea au fost 
și sânt imperativele bunei gospodă
riri.

Iată o succintă cronică a obiective
lor și succeselor colectivului, recon
stituită cu ajutorul colecției ziarului 
„Scînteia".

...6 noiembrie 1965. Cu prilejul vi
zitei făcute de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Cimpia Turzii. directo
rul general al uzinei raporta : „Anul 
1965 reprezintă cel de al zecelea an 
de cînd colectivul uzinei, în frunte cu 
comuniștii, realizează, lună de lună, 
planul la toți indicatorii". Nu era de
loc un succes oarecare. El vorbea 
limpede despre tenacitatea și-ambiția 
comunistă a acestui colectiv. Și, de
sigur. despre forța lui de a se orga
niza șl mobiliza, de a nu ceda în fața 
inerentelor greutăți.

...9 august 1968. Dintr-un articol 
care se referea la adunarea generală 
a salariațiilbr : „în semestrul intii 
planul a fost depășit atit la produc
ția globală, cit și la producția-marfă 

650 de muncitori. • în 1977 — aproa
pe 8 000. Reprezintă inima si sufle
tul orașului Cîmpia Turzii (fiecare 
familie are cel puțin un reprezen
tant în uzină). • Activează aici 3 600 
de membri ai partidului (aproape 
jumătate din efectivul uzinei).

Date monografice. O realitate care 
definea. înainte de naționalizare, do
tarea tehnică și condițiile de lucru : 
„calul-putere". Mare parte dintre lu
crători nu erau angajați decit dacă 
aduceau la muncă și cîte... un cal. 
Condiții de muncă egale : omul se 
istovea la o mașină rudimentară, iar 
calul — cărind. de la o mașină la 
alta, colacii grei de slrmă. Intre di
rectorii uzinei si muncitori, fondul 
de salarii1 șe împărțea'„la paritate" : 
cei patru directori primeau tot atit 
cit cei 650 de muncitori la un Ioc ! 
Din statutul societății pe acțiuni, la 
Întemeierea uzinei : după ce se sta
bilesc modalitățile de împărțire * * 
tantiemelor între acționari, consiliul 
de administrație, cenzori si directori, 
se precizează că „asupra restului de
cide adunarea generală..." (a munci- 

vîndută și încasată. întregul spor al 
producției globale, de 22 milioane lei, 
s-a obținut pe seama creșterii pro
ductivității muncii. De asemenea, s-au 
realizat economii suplimentare de 
peste 2.3 milioane lei și beneficii 
peste plan de 8 milioane lei". Prin 
urmare, trei ani mai tirziu, ștacheta 
exigențelor pe care și le impunea 
colectivul uzinei se afla maj sus.

...16 iulie 1970. „A fost acordat „Or
dinul Muncii- clasa I uzinei „Indus
tria sîrmei" Cimpia Turzii. in semn 
de apreciere deosebită a contribuției 
aduse la opera de construcție a socia
lismului în patria noastră".

...6 ianuarie- 1974. „Oțelări® de la 
Cîmpia Turzii și-a dublat capacitatea 
de producție, pe aceeași suprafață 
construită, față de parametrii din 
proiecte, și aceasta in condițiile di
versificării continue a sortimentelor 
de oțeluri, potrivit cerințelor econo
miei". E o știre dintr-o lungă serie, 
publicată de-a lungul anilor și vor
bind despre efortul de dezvoltare a 
uzinei, in pas cu progresele tehnicii.

Titluri : ...24 aprilie 1968 : „In con
strucție, noi capacități de producție". 
...20 ianuarie 1970 : „A intrat în func
țiune laminorul numărul 3“ ; ...30 oc
tombrie 1973 : „Măsuri pentru crește
rea producției de oțeluri speciale și 
de înaltă calitate" ; ...23 octombrie
1975 : „Cimpia Turzii : Noi mărci de 
oțeluri".

Alte titluri : e „Economii de ma
terii prime și energie" • „Cum am 
reușit să obținem o producție mai 
mare pe fiecare metru pătrat de su
prafață industrială". • „Mîini price
pute «strunesc*  tehnica rrtodemă". 
• „Afirmare constructivă a opiniei

Străbatem uzina și. de la un timp, 
un amănunt care ar fi putut să 
treacă neobservat ne reține atenția: 
marca de fabricație de pe mașini, 
utilaje, instalații... Tot mai des re
vine. între nume ale unor firme cu
noscute. numele uzinei în care ne 
aflăm. Și înțelegem. Uzina se auto- 
reproduce. își construiește singură 
instrumentele de producție nece
sare... Autodotare.

— Cine este „creierul" tehnic al 
acestei acțiuni 1

— Sint cîteva mii de creiere aici. 
Care dintre ele? răspunde secretarul 
comitetului de partid pe uzină. Dar 
înțeleg ce vreți. Să mergem la me- 
canicul-șef.

Se numește Gheorghe Giurgiu, in
giner mecanic. E din 1959 în uzină.

— Ce este la dumneavoastră auto- 
dotarea? I-am întrebat.

— O acțiune concretă și directă, 
ca în propria casă, atunci cînd bunul 
gospodar își face singur multe din 
lucrurile trebuitoare pe care alții 
dau bani... In 1963 s-au adus din 
import două mașini. Prea puține. Am 
mai fi avut nevoie de încă 12 ase
menea. Numai că erau foarte scum
pe. Și. comandate, ar fi venit tirziu. 
Așa că ne-am apucat să ni le 
facem singuri. Am proiectat noi un 
alt tip de mașină care știa să facă 
același lucru. Primii noștri proiec
tant! s-au recrutat singuri dintre 
cei mai pregătiți și mai iscusiți mun
citori: lăcătușul Lupu Ionaș, sculerul 
Aurel Macra, lăcătușul loan Băleanu

Calitatea de proprietar obligă la răspunderi

8 000 de gospodari. Cu acest senti
ment ii privim pe toti cei pe care-i 
Intilnim în uzină. Dar cum anume 
concepe fiecare, dintre ei. concret, ne
cesitatea de a gospodări ? Să vedem 
deci ce gîndesc acești oameni despre 
risipă și cum acționează împotriva ei.

Așadar-: ■ i-w**<***t
— Dacă este adevărat că dumnea

voastră personal nu admiteti risipa în 
întreprindere, explicați de ce.

Ilie Pătruț. trefllator : Păi. cum de 
ce. tovarășe dragă? Intii că mie mi-e 
greu să fac diferența între familie si 
uzină. Dacă acasă am grijă de toate, 
în uzină am grijă de toate, exact 
ca acasă".

Nicolae Urcan, cablor : „Noi facem 
cabluri scumpe. Unde am ajunge 
dacă am risipi din ele?"

Vasile Mihășan, finisaitor : „Lupta 
cu risipa e o cerință a economiei na
ționale. Pe mîna noastră, a muncito
rilor. se află produse ale altor mun
citori. Si cine cunoaște prețul mun
cii nu-si bate joc de ea".

Forța democrației muncitorești: atotputernice 
sînt voința și participarea colectivă

Era in adunarea generală a oame
nilor muncii de la Laminorul 3. Se 
vorbea despre faptul că secției îi ve
nise o balanță energetică proastă. Se 
depășea consumul pe tona de pro
dus. Soluția găsită la repezeală de 
conducerea secției era ca laminorul 
să nu funcționeze 24 de ore și ast
fel consumul total să se diminueze 
în luna respectivă. Ori — pentru că 
laminorul functione-ază cu două fire 
simultan — să lucreze, un timp, cu 
un singur fir.

— Cine a mai văzut gospodar care 
nu seamănă griu ca să nu consume 
samlnța ? a spus in adunare mun
citorul Pompiliu Pahonțu. Să cău
tăm o altă resursă. Ne cîrplm in- 
tr-o lună ; dar ce facem in rest ? 
Dacă oprim laminorul se zice că eco
nomisim energie. Dar după fiecare o- 
prire a laminorului, la pornire, pen
tru smulgerea din inerție se consumă 
multă energie și de aici balanța 
proastă. Dimpotrivă, să mergem în 
plin, cu laminorul, cu ambele fire 
și fără opriri 1

In luniile următoare s-a dovedit că 
avea dreptate. Nu s-ar fi dovedit asta 
dacă nu se ținea seama de critica, de 
propunerea, de gindirea lui expri
mată in forumul muncitoresc care 
hotărăște și decide : adunarea gene
rală.

La adunările generale pe secții de 
la începutul anului trecut au luat 
cuvîntul 621 angajați. Ei au făcut 258 
propuneri. Analizate în consiliul 
oamenilor muncii, majoritate® din
tre ele s-au și aplicat. La a

și alții. Fără calcule foarte savante, 
dar cu un formidabil simț practic, ei 
au conceput o mașină cu perfor
mante similare celor din import.

— Si mai departe?
— Se cerea foarte mult la export 

un anume sortiment de sîrmă cu 
strat gros de zinc. Și din nou ne-am 
trezit în fata unei limite de capa
citate. Ne trebuia o instalație spe
cială de zincare. Am făcut-o. Am 
pus-o în funcțiune în 1975.

— E opera nroiectantilor. Execuția 
este o treabă simplă...

— Nu-i asa. Instalația este în în
tregime opera muncitorilor si o să 
vedeți de oe. Lăsăm la o parte fap
tul că pnoiectantii erau cei despre 
care v-am vorbit : foști lăcătuși, scu
leri. electricieni... Dar mașina s-a 
executat în paralel cu proiectarea. 
N-aveam timp să așteptăm ! In clipa 
cînd se limpezea cit de cit soluția 
constructivă pentru o piesă ori un 
subansamblu. cei din atelier prindeau 
din zbor ideea și o executau.

— Talent ?
— Poate. Dar mai mult pnofesiona- 

litate si devotament pentru o idee. 
Totul a ieșit perfect. In final am 
avut doar cîteva mici necazuri la 
partea electrică. Le-am rezolvat re
pede. Simplă execuție ? E infinit mai 
mult. Mă gîndesc dacă oamenii de pe 
atunci ar fi făcut asa ceva pentru 
uzina patronilor. Este imposibil de 
imaginat. La oamenii noștri e o par

(fe gospodar
Alexandru Pop, trefilator : „Aicea 

îmi cîstig piinea... Si. asa cum o hai
nă o poeți mai mult dacă o grijești 
mai bine, așa si cu atelierul unde lu
crezi".

Mihai Mursoi, maistru principal: 
^jXconomiade metal e oacțiune vita- 
'15' fferitru noi. Orice'SfWScram de Otel' 
pierdut înseamnă pierderea unei va
loni pentru colectivul nostru. Si ce 
interes am avea să pierdem ?“

Nicolae Văcaru, laminator : „Con
sider că atunci cînd cineva admite 
risipa înseamnă că nu este cinstit cu 
el. cu tovarășii săi de muncă. Iată de 
ce : la noi în secție un centimetru 
tăiat în plus, la sutajul profilelor si 
tastelor, echivalează cu o risipă zil
nică de 1 500 kg metal. Cine pierde ? 
Noi. colectivul".

Iancu Gheorghe. acoperitor metale: 
„Tara noastră nu dispune de resurse 
de materii prime și materiale ine
puizabile. Este deci obligația noastră, 
a producătorilor, să gospodărim cu 

dunările generale din a doua jumă
tate a anului trecut s-au făcut 264 
propuneri. S-au aplicat majoritatea 
(căci nu pe toate le-a găsit aplicabi
le consiliul oamenilor muncii). In 
adunările generale de la începutul a- 
cestui an s-au făcut 310 propuneri. 
Adunarea generală a reprezentanților 
oamenilor muncii pe întreprindere a 
inclus in planul său de măsuri 308 
dintre ele. Neadjudecate, doar două I

Am pus unor muncitori următoarea 
întrebare : „Cum se desfășoară la 
dumneavoastră critica împotriva ne
ajunsurilor ?“ Răspunsuri :

Ilie Pătruț ;
— Eu am criticat și conducerea 

uzinei... Pentru materii prime neco
respunzătoare, pentru cîte o măsură 
Care nu era tocmai cea mai bună...

Ilie Stoica :
— Sigur că-1 critic pe tovarășul 

meu dacă văd că nu-și face datoria. 
Că ne place să meargă treaba bine.

Vasile Mihășan:
— Nu mă sfiesc să critic. De 

...Cînd am plecat din uzinâ, tocmai se convocase o ședință a 
consiliului oamenilor muncii. Tema: cifrele de plan ale anului 1978. 
Conducerea colectivă urma deci sâ scruteze, cu maximă atenție, 
dincolo de zarea planurilor imediate. Și sâ decidă. în mod respon
sabil șl profund democratic.

Ca într-o carte vie a înțelepciunii, am citit toate acestea în 
cronica vieții muncitorilor de la Cîmpia Turzii. Iar Cîmpia Turzii nu 
este decît scoica în care se aude vuietul și se simte forța oceanului. 
Forța clasei muncitoare conduse de partid.

Mthaî CARANFIL
Ilie ȘTEFAN

ticipare din tot sufletul, ca o ardere. 
Nu poate gindi și acționa asa decit 
muncitorul care știe că e stăpin in 
uzină.

— Conștiință de producător si pro
prietar.

— S-a montat aici o mașină cum
părată dintr-o țară capitalistă. Au 
montat-o muncitorii noștri, asistați 
de un meșter trimis de firma res
pectivă. Din pricina unui subfurni- 
zor al firmei, un reductor n-a func
ționat. Trebuia trimis altul. Cînd ? 
Abia peste trei luni. Ne-am pus mîi- 
nile în cap. Asa ceva nu era cu pu
tință. Noi trebuia să producem. Si a- 
tunci. în stilul despre care v-am mai 
vorbit, oamenii noștri s-au apucat si. 
în cîteva zile, au făcut reductorul. 
Rezultatul : firma a renunțat la sub- 
furnizorul ei si a comandat la noi 
alte 12 reductoare. adică pe cele ce 
urma să ni le livreze ca piese de 
rezervă.

— Si cum a comentat asta străinul?
— Le-a spus muncitorilor noștri : 

„O să vă umpleți de bani 1“ Ai noștri 
s-au mirat : „De ce ? Noi n-am fă
cut-o pentru bani 1 Doară pentru v>i 
muncim !“ „Păi, eu ce spun ? a zis 
străinul. „Nu. nu asa cum zici tu. 
Altfel : pentru noi, adică pentru uzi
nă..." Au discutat mult si bine pe 
tema asta si tot nu s-au înțeles. Meș
terul venit aici din lumea în care to
tul e de vinzare n-a înțeles resortul 
moral care-i face fericiți ne munci
torii noștri cînd le reușește ceva 
strașnic pentru uzină.

maximă chibzuință toate resursele 
materiale".

Să rezumăm : unora le este 
greu să facă deosebirea între 
familie și uzină pentru că uzina 
i-a crescut pe ei sl pe părinții 
lor și pentru că aici sînt ei ceea 
ce sint : oameni demni si pre
țuit!. cu un rol primordial în so
cietatea socialistă. Ceea ce le-a 
încredințat societatea spre gos
podărire reprezintă mari valori 
— bun inalienabil al întregului 
popor. Este chiar averea lor. de 
proprietari si producători, este 
chiar izvorul a tot ce aduce 
bunăstarea în casele lor.

Resorturile intime ale spiri
tului de buni gospodari ai uzinei 
sînt multe și diverse la acești 
oameni. Rațiuni particulare. Dar 
oricît de particulare. în liniile 
lor directoare se adună în a- 
ceeași conștiință politică : a res
ponsabilității de clasă munci
toare.

exemplu, am întrebat de curînd în- 
tr-o adunare de ce controlul tehnic 
de calitate n-ar controla și materia 
primă care ne vine? De ce n-ar fi 
la fel de exigent și cu furnizorii 
noștri, așa cum este drept să fie 
exigent ou produsele noastre ?

„Nu ne plingem că la noi n-ar 
funcționa critica. Funcționează —ne 
spunea și Neculai Preda, secretarul 
comitetului de partid1 pe uzină. 
Altfel nici nu s-ar putea. Consul
tați. bunăoară, procesele verbale ale 
adunărilor generale de partid. Și o 
să vedeți că oamenii nu sînt deloc 
îngăduitori cu neajunsurile lor. Nici 
cu ale altora. O să întîlniți și critici 
la adresa centralei sau a ministeru
lui. Să nu vă așteptați însă la înfrun
tări pe viață și pe moarte. E și o 
chestiune de educație. Conștiința oa
menilor a crescut și e de-ajuns une
ori o simplă vorbă înțeleaptă ca să-șî 
Înțeleagă omul greșeala sau necesita
tea unul efort".
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s-au consacrat repetițiilor, exerciții- 
lor. au Învățat să cînte si să facă din 
jocul de la hora de duminică o artă, 
să imagineze dansuri cu sensuri noi 
și să imprime valori de înalt simbol 
cîntecului patriotic, melodiei desprin
se din frumusețea tării si a oameni
lor ei. Si sint artiștii profesioniști, 
care, la rîndul lor. au intrat în ma
rea competiție cu acel patos specific 
artistului patriot, înflăcărat de 
dăruirii- pe altarul frumosului 
al înnobilării omului.

Este ora opt seara...
Apariția în tribuna oficială 

varășului Nicolae Ceaușescu șî 
varășei Elena Ceaușescu, a celorlalți 
tovarăși din conducerea partidului și 
statului, îmbracă aspectul unui mo
ment solemn. Mulțimea, zecile de mii 
de oameni — muncitori, țărani, in
telectuali, militari, elevi și studenți — 
prezenți în tribune se ridică și acla
mă îndelung pentru partid, pentru 
secretarul său general, pentru patria 
noastră, țară socialistă înfloritoare, 
teren fertil al artelor.

După intonarea de către fanfară 
a imnului de stat, crainicul anunță 
solemn Începerea spectacolului de 
gală al laureaților primei ediții 
a Festivalului național „Cîntarea 
României", desfășurată în istoricul an 
al centenarului Independenței de stat 
a țării.

Trompetele dau semnalul, apoi, prin 
sunete prelungi, formația feminină a 
tulnicăreselor din comuna moțească 
Avram Iancu marchează intrarea în 
program.

Un glas suav de 
parcă din legendă, 
creație inspirată 
riță".

Defilează, tn 
protagoniștii. îi vedem pe cei din 
Alba, din Bihor, din 
Neamț, Botoșani, Arad, 
Constanța, Maramureș, Suceava, Ti
miș, Harghita, tot alții și alții, în 
portul specific zonei, cu instrumente 
tradiționale ale locului. Sînt tineri, 
oameni în puterea vîrstei, bătrîni 
care au trecut prin două războaie și 
au cunoscut împilarea pentru a pre
țui la înalta ei valoare libertatea cu
cerită sub soarele socialismului. în 
trecerea de citeva clipe prin fața 
tribunei oficiale, cei ce defilează 
salută cu căldură, aduc omagiul lor - 
fierbinte partidului conducător, pa
triei. Se scandează cu căldură 
„Ceaușescu — P.C.R. !“.

în acordurile unei suite de melodii 
populare, intră în scenă un cor de fe
mei intonînd, în dulce grai moldove
nesc, Dragu mi-i cîntul și jocu ; tra
versează apoi scena, în grațioasa lor 
unduire, fetele de la Căpîlna, potri- 
vindu-și pasul după propria melodie 
Io-s în deal și badea-n șesu... Vine 
ansamblul dansatorilor din Flămînzi. 
comună de unde a izbucnit, acum 
șapte decenii, focul marilor răscoale 
țărănești. Apar, tropotind din cizme 
grele, băieții si fetele din Oas. Apoi 
bihorenii. cei de pe Somes, oltenii, 
pădurenii Hunedoarei, făgărășenii. 
cei din Mures, din Harghita, din Ca- 
raș-Severin. Toți fascinînd prin fru
musețea dansurilor, prin simetria 
dispunerii în scenă, ca si prin acu
ratețea execuției. Nu era joc la 
horă-n sat. ci joc încorporînd toate 
virtuțile artei, pas stilizat, șlefuit, 
piesă de metal nobil. Du.pă cum tot 
piesă de metal nobil au fost aparițiile 
femeilor din Maramureș si celor din

ideea 
vieții,

a to- 
a to-

din

fată, coborind 
interpretează o 
simbolica „Mio-

grupuri pe județe,

Argeș, din 
Iași, Dolj,

Vilcea. aducind in atentie. cu o 
mare sensibilitate artistică, străvechi 
datini si obiceiuri întinerite de fio
rul proaspăt al realităților contem
porane.

Marele ansamblu ooral. permanent 
prezent in scenă, interpretează me
lodii patriotice, lucrări clasice, bucăți 
din creația nouă a compozitorilor 
noștri. Pe acest fundal muzical intră 
în scenă ostașii. Sint marinari in uni
formele lor elegante alb-albastru. 
infanteriști cu fetele arse de soare, 
militari din regimentul de gardă, 
elevi ai școlilor militare purtînd tu
nici albe și pantaloni albaștri, vînă- 
tori de munte, băieți viguroșli, aducind 
parcă cu ei mirosul de cetină si aerul 
ozonat al înălțimilor alpine. Marșu
rile lor viguroase vorbesc despre ho- 
tărîrea nestrămutată a întregii. noas
tre armate de a se pregăti cu temei
nicie pentru a fi gata oricînd să facă 
zid de nestrăpuns la frontierele tării.

Un moment înălțător al întregului 
spectacol : poemul „Independența", 
închinat aniversării din acest an a 
unui secol de la cucerirea Indepen
denței de stat a României, festivalul 
a prilejuit o celebrare emoționantă, 
prin, intermediul artei, a acestui act 
epocal, căruia i-a conferit noi și stră
lucitoare dimensiuni.

După această demonstrație de vigoa
re bărbătească, scena este inundată 
de un grup de balerine îmbrăcate în 
galben și purtînd simbolice buchete 
de flori, cărora li se adaugă, intr-o 
grațioasă compoziție, balerini în cos
tume albastre. într-o altă secvență 
vor apărea. într-un ansamblu reunit, 
balerinii Operei Române si cei ai O- 
peretei din București, interpretînd. la 
rindu-le, o suită de mișcări simboli- 
zind frumusețea vieții noastre noi. 
virtuțile creatoare ale poporului.

Trec, școlarii. Apariția lor in fata 
tribunei principale dezlănțuie un ro
pot de aplauze. Ei. tinerii, sint cei care 
vor duce mai departe activitatea cre
atoare ridicată pe trepte noi de îm
plinire, a celor care astăzi lucrează 
cu abnegație în fabrici și uzine, pe 
șantiere, pe ogoarele 
rod bogat ale țării. Ei 
vor Înălța și mai sus 
și culturii înaintate în 
tră.

După această secvență a tinereții, 
pe ritmul unei melodii specifice su
dului tării, in scenă intră din nou an
samblurile folclorice. O imensă horă 
se înlănțuie pe întregul perime
tru al podiumului, înlănțuire de 
motive pe aceeași melodie, care sem
nifică înfrățirea tuturor cetățenilor 
patriei noastre sub semnul frumosu
lui, al dragostei de viață, al voioșiei, 
optimismului și încrederii in viitor. 
Se interpun, cu un scurt dar sugestiv 
program, brigăzile artistice, și este 
remarcabilă apariția unor reputate 
cîntărețe de muzică populară și de 
muzică ușoară, ca și a unor soliști de 
muzică cultă. Sint ascultate o melo
die la taragot și o doină zisă la ca
val. Un dans nou cu temă sugerează 
aspecte din viața și munca colective
lor de mineri și altor categorii de 
muncitori.

Un grup de balerini ancorează de 
cele patru baloane galbene ce se legă- 
naseră cu eleganță deasupra stadio
nului o amplă eșarfă albă, pe care o 
lansează in voia vîntului. Eșarfa se 
înalță, se înalță și, in timp ce privi
rile o urmăresc depărtîndu-se in a- 
dinoul de smoală al cerului, pe scenă 
irump călușarii. Sint virtuozii din O.t. 
din Teleorman, din Argeș, contopiți 
într-un ansamblu grandios, care face 
să tresalte tribunele. Este, acest dans

al bărbaților in veșminte ca florile 
proaspete ale cîmpului. ceva ce ține de 
domeniul irealului. Ritmica, gestica, 
vioiciunea și agerimea mișcărilor de
pășesc puterea de cuprindere a o- 
chiului și privirea rămine fascinată. 
Călușarilor ii se adaugă toți ceilalți 
dansatori, sute și sute, din toate col
turile țării, și in ritmul unei melodii 
de toți înțeleasă se produce acel fe
nomen căruia i-am spus, lă începutul 
acestor însemnări, magnific, acel ului
tor spectacol în care nu zeci, ci sute 
și sute de artiști evoluează în ace
lași, ritm, în aceeași cadență, intr-o 
unică și singură simțire, simțirea în
tregii țări.

Nu. Așa ceva încă nu s-a văzut 
pînă acum. în fața unui * asemenea 
magnific și unic tablou, privirea ră- 
mîne neputincioasă și graiul mut de 
admirație. Se joacă pe melodia Cio- 
cirtiei. această nestemată a folcloru
lui 
al 
te 
gul 
spațiul mioritic, 
daptează in modul cel mai firesc 
pasul maramureșeanului, și cel 
bănățeanului, și al olteanului, și cel 
al moldoveanului sau dobrogeanului, 
și pe care, ca fapt la fel de firesc, 
l-a adoptat dansatorul maghiar, ger
man, sîrb. Este hora înfrățirii tutu
ror celor ce trăiesc sub tricolorul pa
triei comune, sub steagul roșu al 
partidului, stindard al Idealului de 
progres, comun tuturor fiilor Româ
niei socialiste.

Finalul acestui grandios spectacol 
este încununat de versuri care cin
stesc pe cel mai iubit fiu al patriei, 
pe omul care conduce cu atîta în
țelepciune destinul națiunii române 
spre piscurile semețe ale comunis
mului :

Dln plai de Olt, stejar de Scomicești. 
Cel mai de seamă tiu al tării este 
Și-s două inimi : Patria-Partidul 
Ce bat in pieptul lui, muncitorește, 
Destinul tării ne-nfricat slujindu-l. 
O limpede voință sintem si unic 

glnd, 
tn juru-l strinsi ca spițele in rofi. 
Sore viitor urcind. adine visind, 
Constructori comuniști și patrioți !“

nostru 
frumuseții 
de poporul 

secolelor

muzical, acest fruct 
frumuseților șlefui- 

nostru de-a lun- 
existenței sale 

și la care se
in 
a- 
și 
al

dătătoare de 
sint cei care 
făclia științei 
patria noas-

„Din plai de Olt. erou Intre eroi,
Veni s-aducă tării românești 
Un nou destin, clădit de oameni noi,

Sub ploaia jerbelor de lumină mul
ticolore ale artificiilor ce se boltesc 
deasupra stadionului, zecile de mii 
de oameni prezenți în tribune, artiștii 
intonează jmnul „E scris pe Tricolor 
unire". Apoi, publicul si artiștii scan
dează minute în șir pentru partid, 
pentru secretarul său general, to
varășul Nicolae Ceaușescu. cel mal 
iubit fiu al națiunii române, al țării 
întregi. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu simpatie aclamațiilor 
mulțimii.

Aceeași undă de bucurie o regăsim 
Si la ieșirea din stadion, unde mii de 
participant! la spectacolul de gală 
cîntă si dansează. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu, tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși din conducerea de 
partid și de stat se prind în horă, 
alături de artiști în frumoase costu
me populare.

Gala laureaților primului Festival 
național „Cîntarea României" ia sfîr- 
șit într-o atmosferă de vibrant en
tuziasm, artiștii exprimîndu-si anga
jamentul de a ridica pe noi trepte 
de perfecțiune munca lor de creație 
și interpretare, de a aduce noi si noi 
adaosuri tezaurului de valori cultu
rale ale poporului nostru. Mai mult 
decît marcarea acestui final, spec
tacolul laureaților a deschis o largă 
poartă spre viitor celei mai ample 
competiții a creației și a muncii din 
patria noastră. „Cîntarea României" 
instituindu-se ca o permanentă in 
viata tării.

N. Popescu-BOGDANîEȘTJ
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din țările participante la

FESEIWUL EUROPEAN dl PRIEEENIEI

Astâzl se deschide la București Festivalul eu
ropean al prieteniei. Dialog artistic de mare di
versitate, o întilnire prestigioasă a reprezen
tanților artei sunetelor din 25 de țări ale lumii, 
a unor artiști valoroși de aleasă ținută, acest 
festival, inițiat de România, constituie încă una 
dintre acțiunile de natură să stimuleze schim
burile de valori spirituale între națiuni în scopul 
mai bunei cunoașteri și prețuiri reciproce.

Sute de muzicieni din Europa, S.U.A., Cana
da vor aduce mesajul artei lor, vor vorbi des
pre specificul cintului lor, despre idealurile ce-l 
animă, pledînd astfel pentru rolul artei în lume, 
ca mesager înaripat, plin de optimism, care se 
face înțeles în toate graiurile pămîntului. Arta 
încununată de nobila efigie a umanismului, o- 
pere nemuritoare ale geniului popoarelor întru-

chipat în cel mal de seamă creatori al lor vor 
răsuna în aceste zilb în sălile de concert ale 
Capitalei noastre în interpretări de o bogată 
varietate. Opere strălucite, Intrate în panteonul 
culturii universale își vor transmite, în variate 
Interpretări, flacăra nestinsă a adevărului pe 
care-l conțin, a păcii, a prieteniei.

Publicul nostru, exigent, bun cunoscător al 
artei autentice, menită să înnobileze omul, aș
teaptă cu îndreptățită emoție întîlnlrea cu solii 
muzicii de pretutindeni. Așteaptă să urmărească 
evoluția dansatorilor din Atena, a soliștilor O- 
perei din Kiev în nemuritoarea creație a lui 
Mussorgski „Hovanscina", să asculte grupul 
canadian „Camerata" sau formația spaniolă de 
flamenco, interpreți finlandezi, turci, coriști din 
R. F. Germania, ansambluri folclorice din R.S.F,

Oradea : Casa de cultura a sindicatelor

Iugoslavia, R. P. Ungară, R. P. Bulgaria, Dane
marca : patruzeci de concerte, recitaluri, spec
tacole in 7 zile I

Dorim să cunoaștem măiestria acestor demni 
reprezentanți ai artei sunetelor, ai dansului, do
rim să aducem, la rîndul nostru, în acest mare 
concert ceea ce are mai interesant, mai grăi
tor muzica românească, valori prin care facem 
cunoscute viața, munca, spiritualitatea poporu
lui nostru.

Convinși că Festivalul european al prieteniei 
va aduce o nouă și strălucită confirmare a me
sajului umanist al artei, mărturia prețuirii, a res
pectului nutrit față de creația ce exprimă plenar 
geniul popoarelor, adresăm urările noastre de 
deplin succes tuturor solilor artei și culturii din 
țările participante.

Prevenirea toxiinfecțiilor
alimentare în sezonul de vară

IOVAN CIRILOV, directorul Festivalului internațional al

teatrului experimental de la Belgrad (B.I.T.E.F.)

0 inițiativă foarte utilă, menită 
să contribuie la dezvoltarea

geniului 
ponorului 
începutul 
european

climatului de pace și înțelegere
Personalitate marcantă a vieții teatrale 

din R.S.F. Iugoslavia, director al Festivalului 
internațional al teatrului experimental de la 
Belgrad (B.I.T.E.F.), Iovan Cirilov, ca prin
cipal organizator al unei prestigioase confrun
tări artistice internaționale, s-a interesat pe 
larg de organizarea Festivalului european al 
prieteniei. Apreciind numărul mare al țărilor 
participante, diversitatea formațiilor, calita
tea reprezentativă și valoarea excepțională a 
multora dintre ele, 
clarat :

Iovan Cirilov ne-a de-

,.înțeleg 
Si găsesc 
inițiativa 
neavoastră de a 
niza 
tică 
este 
ritul _____ ___  __
la Helsinki. Ne gîndim 
să concepem intr-un 
astfel de mod si ediția 
de anul acesta a 
B.I.T.E.F.-ului. cu atît

foarte 
foarte 
tării

bine 
utilă 

dum- 
orga- 
artis- 

ea
o întilnire 
prietenească : 
concepută în spi-
Actului final de

mai mult cu cit Bel
gradul va fi gazda 
reuniunii general-eu- 
rooene pentru secu
ritate si cooperare în 
Europa. Și e foarte 
firesc că două țări 
care sînt atît de apro
piate. care sînt preo-*  
cupate consecvent de 
promovarea unei poli
tici de colaborare mul
tilaterală. acționează

in numele unei înalte 
idei despre cultură, 
despre sensul ei uma
nist si rolul ei în mal 
buna cunoaștere a po
poarelor. să propună 
înfăptuirea unor astfel 
de acțiuni. Autentici
tatea si sinceritatea 
artei adevărate, lim
bajele ei larg accesi
bile constituie cel mai 
bun mijloc de comu
nicare. ele pot face ca 
legăturile dintre po
poare si dintre oameni 
să se dezvolte si mai 
mult.

Sper în reușita de
plină a acestui amplu 
festival european des
fășurat la București, 
menit să contribuie la 
dezvoltarea climatului 
de pace si înțelegere".

evenimente artistice 
majore : Încheierea,
cu rezultate intr-ade
văr spectaculoase, a 
primului Festival na
țional „Cintarea Româ
niei". oglindă fidelă a 
muncii si 
creator al 
român — si 
„Festivalului
al prieteniei", manifes
tare amplă, cu largă 
rezonantă în masele 
populare iubitoare de 
pace, de prietenie, de 
frumos.

Asemenea impresio
nante desfășurări de 
forțe artistice menite 
să slujească unui scop 
nobil si generos : rele-

varea spiritului creator 
ai geniului popular, 
situarea lui în iposta
zele cele mai propice, 
de afirmare plenară si 
de exercitare a func
țiilor sale inst.ructiv- 
educative — pe de o 
parte — iar pe de altă 
parte promovarea — în 
viata de zi cu zi a 
tuturor oamenilor — a 
unui climat dominat 
de spiritul de priete
nie. de stimă recipro
că. de dragoste pentru 
adevăr si pentru fru
mosul artistic. de 
omenie.

Sub cupolele sălilor 
bueurestene de con-

cert și spectacol vor ră
suna din nou în cadrul 
acestui „Festival euro
pean al prieteniei", a- 
cordurile înălțătoare și 
reconfortante ale unora 
dintre capodoperele 
muzicii românești si 
universale. se vor 
reuhi în același șuvoi 
sonor voci celebre. își 
vor apropia talentul și 
inimile artiști si colec
tive artistice 
me mondial, 
numeroase 
același gînd :
înaltelor idealuri 
umanității, cunoașterii 
si apropierii între po
poare.

de renu- 
sositi din 
tari cu 
de a sluji 

ale

PETRE CODREANU, directorul Operei române

Tribună artistică in slujba idealurilor
majore ale contemporaneității••

TEODOR BRATU, compozitor
*

Dialogul între po
poare are loc și prin 
neîncetata circulație a 
produselor spirituale, 
științifice și artisti
ce. In contextul poli
ticii europene, țara 
noastră se afirmă ac
tiv ‘prin inițiative sa-

Sărbători ale artei, sărbători ale 
spiritului de colaborare, de prietenie

Democratismul si 
umanismul societății 
noastre socialiste, ma

nifestîndu-se plenar 
într-o infinitate de 
forme si modalități

concrete — se vădește, 
o dată mai mult, si in 
aceste ultime două

ba 
ale 
ții. 
renul muzicii și dan
sului interpreți de 
seamă din lume, 
transformînd Bucu
reștii, pentru o săptă- 
mînă, în capitala eu- 

lutare de apropiere a----eepeană a artelor. Va-
popoarelor, de netezi
re a căii spre armo
nie ; una dintre ex
presiile vii, concrete 
este și actualul Festi
val european al prie
teniei, veritabilă tri
bună artistică în sluj-

idealurilor majore 
contemporaneită- 

Se întilnesc pe te-

rietatea genurilor de 
manifestări, numele 
ilustre, operele ce fi
gurează în repertorii 
— iată tot atîtea punc
te de atracție și, tot
odată, argumente 
pentru a înscrie acest

festival printre eveni
mentele înalte și sem
nificative ale anului 
cultural internațional. 
Este un prilej fericit 
pentru muzica româ
nească și slujitorii ei 
de a arăta lumii, încă 
o ■ dată, alături de 
prestigioșii oaspeți, 
Plinătatea simțirii tur
nate în forme diver
se, generozitatea dă
ruirii și nivelul elevat 
în interpretare, depli
na, armonioasa inte
grare în viața țării și 
a lumii.

In sezonul de vară, alimentația de
vine tot mai bogată si mai variată. 
Apare tentatia de a se consuma si pe 
stradă diferite produse alimentare, ca 
înghețată, siropuri, prăjituri ori 
fructe. In concedii si excursii de 
sfîrșit de săptămînă se obișnuiește 
să se ia masa în aer liber, la ștrand, 
pe plajă. Și nu întîmplător tot în 
acest sezon sînt mai frecvente dife
rite tulburări legate de modul de ali
mentație. Iată de ce astăzi. în cadrul 
rubricii noastre, ne vom referi la 
unul din cele mai importante aspecte 
ale sezonului de vară, din punct de 
vedere al igienei : prevenirea și 
combaterea toxiinfecțiilor alimentare. 
In acest sens, ne-am adresat to
varășului conf. dr. docent PAVEL 
PITEA, director adjunct științific la 
Institutul de igienă 
b'.ică din Cluj- 
Napoca. De la în
ceput am conside
rat necesară o 
precizare : ce sînt 
toxiinfectiile ali
mentare 7

— Se poate vorbi 
de o toxiinfecție alimentară In cazul 
de îmbolnăviri care apar fie sub for
mă de cazuri izolate, fie. cel mat 
adesea, prin îmbolnăviri care cuprind 
mai multe persoane ce au consumat 
același aliment contaminat cu același 
germen sau cu toxinele acestuia. îm
bolnăvirile sînt de două feluri, după 
cum predomină caracterul infecțlos 
sau cel toxic. Forma infecțioasă apa
re ca urmare a multiplicării germeni
lor din alimentele consumate și se ca
racterizează printr-o perioadă de in
cubație mai lungă, o evoluție febrilă, 
dureri de cap, grețuri, vărsături, diaree, 
dureri abdominale. Durata bolii este de 
3—5 zile și necesită consultarea medi
cului. Forma toxică este cauzată de to
xinele eliminate de germeni și se ca
racterizează printr-o perioadă de incu
bație, deci de debut, scurtă, numai de 
cîteva ore de la ^consumul alirnen- 
tului si se manifestă prin vărsături, 
diaree, stare toridă, de leșin.' ame
țeală. lipsă de putere, deshidratare si 
febră moderată sau chiar fără febră. 
Această formă este de o gravitate 
mai mare si pentru vindecare se im
pune intervenția medicului.

— Cum devin alimentele improprii 
pentru consum, contaminate 7

— Toxiinfectia alimentară este le
gată atît de aliment, cît si de omul

si sănătate ou-

OMUL Șl VÎAȚA
RAȚIONALĂ

care manipulează anumite alimente. 
Mai întii. despre aliment. Aici, pro
blema majoră privește calitatea lui 
igienică, înainte de a fi consumat. Ali
mentul poate fi aspectuos si chiar 
plăcut la gust, dar în realitate poate 
să vehiculeze germeni sau toxine. 
De aceea, o atenție deosebită trebuie 
acordată cărnii și produselor din 
carne, laptelui cu derivatele sale, 
ouălelor și produselor preparate cu 
ouă. legumelor, fructelor si nu în 
cele din urmă conservelor. In aseme
nea cazuri, alimentele sînt de fapt 
numai vehiculul care favorizează 
răspindirea enterobacteriilor. salmo- 
nelelor. bacililor dizenteriei, bacililor 
coli, stafilococilor si streptococilor, 
bacililor botulinici. cărbunoști ș.a. 
Nu în zadar un proverb spune: „Este 
mai ușor de a preveni decit de a tra

ta boa'la". Se re
comandă să fim 
atenti mai ales la 
specialitățile culi
nare, (creme. 
maioneze. înghe
țată. frișcă. pră
jituri. fructe și 

nespălate, să nu sesînt
pe stradă sau cu miinile

r

cinema
• Potopul (seriile III—IV) ; PA
TRIA — 9; 12,30; 16; 19,15.
• Orfana : CENTRAL - 9.15; 11,30; 
13,45; 16; 18; 20.
• Cum l-a însurat țarul Petru pe 
prințul Ibrahim : VICTORIA — 9; 
11,15: 13,30; 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 cîntă : 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; ‘
grădină — 
11,15: 13,30;
DERN
20.30, la grădină 
CAPITOL — 20.
• In liniștea pădurii : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Un orășel în Texas : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20.30.
• Republica din Uzice : FLO- 
REASCA — 9; 12.15; 15.45; 19.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30; 11.
• Ora spectacolului : DOINA — 
12,30; 17,30; 20. GIULEȘTI — 9; 11 î 
13,15: 15.30; 17.45; 20.
• Șatra : COTROCENI — 9; 11,15; 
13,30: 15,45; 18; 20.15.
• Cinci detectivi la miezul nopții:
TIMPURI NOI — 9; 11.15; 13,30;
15.45; 18; 20,15.

LUCEAFĂRUL — 
13,45: 16; 18,30; 21, la 
20,15, FESTIVAL — 9; 
15.45: 18,15: 20.30, MO

ȘI 11,15; 13,30; 16: 18,15; 
” - 20, gradina

o Așteptarea : PROGRESUL — 16; 
13: 20.
A Cruciadele — 9,45; 11,45, Pro
gram de vechi documentare româ
nești — 18,30, Mica lume de altă
dată — 20.30 : CINEMATECA.
O Benji : EXCELSIOR — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.15; 20,15.
O Al șaptelea cartuș : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,15; 15.30: 17,45; 20 .
A Diavolii din Spartivento : GRI- 
VIȚA — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20.15. TOMIS — 9; 11,15; 13.30; 16; 
18.15; 20,45. la grădină — 20. 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.
a Pintea : VIITORUL — 9: 11,15; 
13.30: 15.45: 18: 20,15.
e Mușcă și fugi î : AURORA — 9; 
11,15; 13.30; 15,45; 18; 20. la grădi
nă — 20.15, FLAMURA - 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18: 20.15.
A B. D. intră în acțiune : PACEA
— 15.30: 17,45; 20.
A Diamante pe roți : BUZESTI — 
9: 11,15; 13.30; 16; 18,15; 20, la
grădină — 20,15.
• Accident : POPULAR — 15,30; 
17,45: 20.
• Lumea circului : FLACÂRA — 
9.30: 13.30; 16,30: 19.30.
A Timpul dragostei șl al speran
ței : COSMOS — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20.
A Copil de suflet : ARTA — 9; 
11,15: 13.30; 15,45; 18; 20. la gră
dină — 20 30;
• O fereastră spre cer : GRADI
NA BUCEGI — 20,15.
A Cuibul salamandrelor : GRĂDI
NA MOȘILOR — 20.
O Sfîrșitul legendei - 
NA FLACÂRA — 20.15.
• Așii înălțimilor : GRADINA 
UNIREA — 20,15.

teatre t
22,15 Festivalul european al prieteniei — 

Concert inaugural
23,95 Telejurnal

Luni, 13 Iunie 1977

GRADI-

• Teatrul Național București (sala
mare) : Viața unei femei — 19,30, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30, (sala Atelier) :
Poezie și dans — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român) : Festivalul eu
ropean al prieteniei. Concert 
vocal-simfonic. Dirijor : Mihai 
Brediceanu — 20.
o Opera Română : Seară vleneză
— 11, Flautul fermecat (spectacol 
prezentat în cadrul Festivalului 
european al prieteniei) — 20.
• Teatrul de operetă : Secretul 
Iui Marco Polo — 10,30. Leonard
— 19.30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Interviu — 19,30.
• Teatrul Mic ; Două ore de pace
— 10,30, Viața e ca un vagon ? —
19.30.
• Teatrul de comedie : Plicul —
19.30.
• Teatrul Ciulești (la Teatrul de 
vară „N. Bâlcescu") : Hotel „Zo
dia gemenilor" — 20.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase“ (grădina Boema) : E 
pomenit — 19,30.
a Teatrul „I. Vasilescu" : 
zilei — 19,30.
a Teatrul „Ion Creangă" : 
tile de aur — 10,
și-o găleată" — 16.
a Circul București : Cu circul... 
nu-i de glumit — 10; 16: 19.30.
a Studioul de teatru i.a.t.c. : 
Omul cu mirțoaga — 15, Casa cea 
nouă — 19.30.

Duminică, 12 iunie 1977

16,05
16,35

17,30

PROGRAMUL I
Sportul pentru toți. Toți tinerii pe 
stadioane
Tot înainte 1
Film serial pentru copii : „Prinț 
șl cerșetor" — episodul 2
Pentru căminul dv.
Viața satului 
Bucuriile muzicii 
De strajă patriei
Telex
Album duminical
Fijm serial „Exploratorii" — Ex
pediția Ra. Producție a studiouri
lor de televiziune suedeze. (Episo
dul 2)
Micul ecran pentru cei miei
Un suflet, o flacără, o patrie. (Epi
sodul 2)
Fotbal :
(Campionatul 
Transmisiune 
dionul Steaua
1001 de seri
Telejurnal
19,50 SUB SEMNUL PRIETENIEI 

FRĂȚEȘTI, vizita delegației 
de partid șl de stat a Repu
blicii Socialiste România, con
dusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in Republica De
mocrată Germană

Film artistic : „Toamna Cheyenl- 
lor“. Premieră TV. Producție a stu
diourilor americane.

PROGRAMUL I
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,30 Emisiune in limba maghiară
19,00 „Cheia succesului". Reportaj TV. 

Imaginea George Brătlanu 
1001 de seri 
Telejurnal 
Panoramic
Roman-foileton : „Sub stele" — 
episodul 12 
Cadran mondial

european al prieteniei, 
ansamblului folcloric 

din R.S.F. Iugoslavia : Con
de country-jazz

19,20
19.30
19,50
20.30

21,20 .
21,45 Festivalul 

Spectacolul 
„Kolo' '■ 
certul formației
The Red Clay-Ramblers (S.U.Ă.)

22,20 Telejurnal

nemai-

Bomba

19,20
19,30

Poveș-
,,Hocus-Pocus

20,35

Steaua—Jiul Petroșani
național divizia A), 
directă de la sta- 
din Capitală

PROGRAMUL II
Bucureștiul necunoscut — Antract 
la muzeul Teatrului Național 
Primăvara cîntă cu noi — emisiu
ne de varietăți
Cenacluri ale tineretului bucureș- 
tean. (Ediție realizată la conserva
torul „Ciprian Porumbescu") 
Pentru căminul dv.
Emisiune de știință : Inteligențele 
artificiale și limitele lor

18,55 Eroi îndrăgiți de copii : Heldi 
19,20 1001 de seri
19,30
19,50

16,55

17,35

20,00

20.45
21,05
21,10

Telejurnal
Un mare geograf : Simion Me
hedinți
Festivalul european al prieteniei : 
Recitalul sopranei Ritva Auynen 
(Finlanda). Transmisiune din sala 
mică a Palatului R.S.R.
Actualitatea bucureșteană 
Telex
Film serial ,,Un șerif la New York"

legume ci nd 
mănânce 
nespălate.

— Ce măsuri trebuie să luăm pen
tru păstrarea si conservarea unor ali
mente de bază în timpul verii 7

— Carnea, de exemplu, pentru a fi 
siguri că nu vehiculează germeni, 
trebuie fiartă la 100” C. timp de cel 
puțin două ore. Dar. pentru că acest 
lucru, practic, nu se poate realiza 
întotdeauna, trebuie să fim siguri de 
controlul ei veterinar preventiv si de 
condițiile de păstrare frigotehnice. 
Pentru că. în cazul defectării siste
melor frigorifice, toxiinfectiile pot, 
apărea chiar cu germeni banali, dar 
care s-au înmulțit intr-o măsură exa
gerată in alimentele păstrate în con
diții necorespunzătoare. în aceste 
împrejurări, omul poate îngera. odată 
cu alimentul alterat,, germeni de or
dinul miiigramelor. ceea ce face că 
manifestările toxice ‘să se situeze”be 
primul plan, acestea putând să apară 
chiar la cîteva ore după consumarea 
alimentului. Se impune să fim atenti. 
deci, la păstrarea si conservarea co
rectă a cărnii, atît in unitățile ali
mentare, cit și în gospodării. O grijă 
deosebită trebuie să se acorde si 
consumării ouălelor. sub formă de 
creme, maioneze. înghețată, prăjituri. 
In general, orice alimente preparate, 
ținute de pe o zi pe alta, dacă nu 
au fost puse la frigider sau păstrate 
în condiții optime de conservare, 
trebuie fierte din nou sau eliminate.

— Cum putem preveni toxiinfecti
ile alimentare 7

— Concluziile se impun de Ia sine, 
din cunoașterea elementelor la care 
ne-am referit. Astfel, sînt necesare 
reguli simple, dar eficace de păstrare 
a alimentelor (conservare prin frig, 
spălare, fierbere), acordîndu-se prio
ritate consumării alimentelor în stare 
cit mai proaspătă. Persoanele care 
manipulează alimentele trebuie să 
respecte regulile elementare de igie
nă. ca spălarea miinilor cu apă si 
săpun, iar după spălare, folosirea 
unui prosop curat. Este preferabil ca 
uscarea miinilor să se facă cu aer 
cald (de la aeroterme în unitățile de 
preparare a produselor alimentare) 
sau cu șervete de hîrtie, care se fo
losesc numai o singură dată. Manipu
larea alimentelor trebuie să fie fă
cută pe cit posibil nu cu mina, ci cu 
instrumente curate.

în toată tara s-au luat măsuri sa
nitare de prevenire a toxiinfecțiilor 
alimentare. Astfel, toate traseele tu
ristice sînt controlate de cadre medi
cale cu experiență epidemiologică. 
s-au constituit comandamente sani
tare antiepidemice pe litoral si în 
toate stațiunile balneare. Orice aba
teri de la igiena alimentară sint sanc
ționate de lege. Se duce o campanie 
activă de educație sanitară a popu
lației. la care se 
laborare. Numai 
vom contribui la 
acestor boli.

Deci, invitație ___  . ___
tatie la mare și la munte, dar să nu 
uităm... acasă regulile de igienă.

apelează pentru co- 
conlucrind cu toȚii 
prevenirea apariției

la drumeție, invi-

Convorbire consemnată de 
Elena MANTU

„Gluma" cu 
urmări tragice

— Onorată instanță. îmi pare rău. am 
greșit. Eu am vrut numai să fac o glumă, 
nu mi-am dat seama ce s-ar putea în
tâmpla !

In fața judecătorilor, un om care nu are 
altceva de spus decit să-și arate regretele 
si căința. Numele său — Nicolae Andriță. 
Ocupația — tractorist. Lucra la Combinatul 
Fentru prelucrarea lemnului din Tîrgu Jiu. 
ntr-una din zile I s-a dat sarcina de ser

viciu să transporte beton de la stația de 
betoane la depozitul de cherestea. Și Ni
colae Andriță a început să facă ceea ce i 
se ceruse. Cu o mică „modificare" însă : 
de fiecare dată cînd lăsa remorca la încăr
cat sub betonieră dădea o fugă alături, 
unde lingă o groapă cu var lucrau două 
muncitoare. In felul acesta, la fiecare trans
port, tractoristul Andriță organiza un fel 
de recreație cu glume și jocuri... Ultima 
dintre ele a avut însă un deznodămint tra
gic : tot glumind, a vrut s-o prindă în 
brațe pe una dintre cele două muncitoare.
Aceasta s-a retras cîțlva pași și. mergînd 
cu spatele, a căzut în groapa cu var... Stră

daniile medicilor au fost zadarnice : dato
rită arsurilor grave, femeia n-a putut su
praviețui.

Dați fuga repede 
pînă aiurea...

...La o grădiniță de copii din Petroșani 
s-a prezentat într-o zi o cît se poate de 
prezentabilă domnișoară. A dat bună ziua 
foarte mieros educatoarei și...

— Sînt mătușa fetiței de colo, am venit 
tocmai acum și... nu mi-o dați un pic s-o 
iau la plimbare 7 Tare mi-a fost dor 
de ea...

Convinsă pe loc de atîta „efuziune", edu
catoarea a consimțit. Citeva sute de metri 
mai încolo, misterioasa domnișoară a aban
donat fetița. După ce i-a luat însă cerceii 
din urechi...

...La o școală generală din Tîrgu Jiu, o 
necunoscută dă buzna în clasă și se adre
sează învățătoarei :

— Sintețl chemată de urgentă la inspec
torat... Lăsați, am eu grijă de copii...

Și a „avut" în aceeași manieră ca la Pe
troșani — fiindcă necunoscuta era una și 
aceeași persoană : Violeta Gordiciuc, din

Suceava, amatoare de peregrinări prin țară 
și trai din înșelăciuni. Iar scenele repro
duse mai sus s-au petrecut intr-un șir res
pectabil și la alte școli din Pitești, Timi
șoara, Rîmnicu Vilcea, București... Pretu
tindeni, trucul folosit a fost același : „sîn- 
teți chemată urgent...". Și, lucru surprin
zător, s-au găsit destul de multe învăță
toare care au lăsat baltă lecțiile și copiii 
și dădeau fuga unde li se spunea, uitînd 
pînă să și anunțe direcțiunea școlii.

A venit însă o zi cînd misterioasei dom
nișoare nu i-a mai reușit trucul și. avind 
și alte „datorii" mai vechi față de lege, a 
trebuit să răspundă pentru toate.

O nedumerire tot mai stăruie însă ; oare 
cu ce si-or mâi găti onorabilii părinți 
odraslele la vremea majoratului, dacă de 
pe acum le trimit pe la grădinițe și la 
școala primară eu cercei de aur în urechi?...

Cățelul debitor...
„Subsemnata... domiciliată în București, 

șoseaua Ștefan cel Mare. nr. 31. rog să dis
puneți judecarea următoarei cauze : sînt 
posesoarea unui cățel pentru care asocia
ția locatarilor a calculat și trecut în listele 
de plată a cotelor de întreținere suma echi
valentă cu cheltuielile unei persoane. Suma

pretinsă de asociația locatarilor este de 350 
lei. pe care subsemnata o contest ca fiind 
nelegală.

Deși am întreprins toate demersurile pen
tru a reglementa acest litigiu, inclusiv la 
comisia de judecată a Consiliului popular 
al sectorului 2. cățelul meu este debitor cu 
suma de 350 lei.

Rog, in lumina legislației in vigoare, ră 
dispuneți printr-o hotărîre judecătorească 
anularea pentru trecut, prezent și viitor a 
cotelor de întreținere la care am fost im
pusă pentru un cățel ce-mi aparține..."

Strict autentic : cererea de chemare 
in judecată a unei asociații de loca
tari. înaintată Judecătoriei sectorului 
2 (dosarul nr 2121/1977) Ceea c.e nu 
se știe deocamdată este dacă patrupe
dul debitor a asistat personal la in
tentarea procesului.. Dar pină la ter
minarea judecății mai este...

Din caietul 
grefierului

„ln seara zilei de 7 februarie, după ce am. 
adormit am avut un vis : cum că eram

prin cotețe după găini. Drept urmare, m-am 
sculat și am pus visul in aplicare..."

„In Calitate de martoră declar că recla
mantul ,are numai defecte : femeiatic, bețiv, 
leneș, fumător, galant și pedant..."

„Ducindu-mă la casa numitului C.M., 
ne-am intilnit de fapt doi escroci, deoarece 
am constatat că și el avea această spe
cialitate..."

„Soțul meu, inculpatul, a adus acasă in 
seara critică mai nimic din furt : o butelie 
de aragaz, o blană și suma de 10 000 de lei".

„Subsemnata dau in judecată pe numltii 
indicați mai sus, pentru bătaie, insultă, 
amenințare și mai ales pentru violare de 
domiciliu, prin aceea că la ora 22.00, cînd 
eram de serviciu noaptea, mi-au violat do
miciliul. introducindu-se cu forța in camera 
unde dormeam absentă..."

(Depoziții in instanță, comunicate de 
magistratul Mihai Rădulescu, de la 
Judecătoria Caransebeș)

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU 

_______________________________ /

[faptul! 
! DIVERS; 
I

1 Un dar
' de la „Celta“ i
I Profesorii și elevii liceului

I,.Horia. Cloșca si Crisan" din I 
Alba Iulia au trimis in dar co- | 
legilor lor de La liceul din Zim- 
nicea o stație de radioficare și ■

Idouă coloane sonore de difuzare 
in valoare de vreo opt mil de lei. I 
Dar de o inestimabilă valoare

Ieste sentimentul solidarității pro- I 
fesorilor și elevilor din Alba Iu- | 
lia cu colegii lor din Zimnicea.
Cu atît mai mult, cu cit stația > 

Ide radioficare a fost executată
în atelierele microcentralei in- • 
dustriale școlare „Celta". Cu

I precizarea : lucrările s-au desfă- I 
șurat numai în timpul liber al I 
elevilor și în afara planului de

I producție. Cu alte cuvinte, in I 
contul omeniei.

| Drum bun! |
I 
I 
I
I
I
I
I 
I
I
I

I

I
I

La sosirea din cursă cu auto
buzul 31—BN—110, șoferul Du
mitru Moldovan, angajat al Au
tobazei Bistrița, a fost oprit de 
fratele său. Ioan Moldovan, că
ruia urma să-i predea mașina 
pentru a continua cursa.

— Bine, frățioare. te știam eu 
că ești cam scump la vorbă, dar 
chiar așa 7

— Dar cum adică altfel 7
— Adică tocmai azi. cind ai 

devenit milionar...
Precizare : Dumitru Moldovan 

„rotunjise" in ztua respectivă 
cifra de 1 000 000 de kilometri 
parcurși fără... reparații capita
le. După o clipi de gindire. Du
mitru Moldovan ii răspunse 
fratelui său Ioan Moldovan:

— Da, se pare că ai dreptate. 
Dar nici tu nu ești departe de 
milion. Cind o să mă ajungi din 
urmă, o sd mai stăm de vorbă. 
Acum, vezi că te-așteaptă călă
torii I Drum bun I

O pasiune... 
dulce

In școlile județului Suceava 
activează nu mai puțin de 36 de 
cercuri „Micii apicultori", care 
numără sute și sute de copii pa
sionați de această frumoasă și 
dulce îndeletnicire : albinărltul. 
Sprijiniți de profesorii lor. micii 
mari apicultori îngrijesc 140 de 
familii de albine. Ei se bucură 
și de sfaturile competente ale u- 
nor renumiți prisăcari suceveni, 
intre care învățătorul pensionar 
Constantin Zaharescu din satul 
Botești.

Și o veste de ultimă oră : in
spectoratul școlar județean va 
organiza în vacanta mare, pentru 
cei mai pricepuți pionieri api
cultori. o tabără specială de albi- 
nărit pastoral. Atunci să vezi 
„trai" pe albine I
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Ca adevărati I»

| colegi
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I
Timp de un sfert de veac. Va- 

sile Cimpean s-a numărat me
reu printre fruntașii. secției de 
mase plastice si cauciuc a fabri
cii „Steaua roșie" din Zalău. Dar 
iată că o suferință mai veche i-a 
slăbit in aȘa fel vederea, incit 
n-a mai putut să-și continue 
munca. Împotriva... împotrivirii 
sale, medicii au decis : pensio
nare pe caz de boală. Colegii lui, 
împreună cu șeful secției. Eugen 
Borda. i-au făcut lui Cimpean o 
vizită acasă. Prilej de evocare a 
atitor episoade trăite împreună, 
de-a lungul anilor. La plecare, 
colegii i-au lăsat, drept aminti
re. un aparat de radio. împreună 
cu urarea de cit mai grabnică 
însănătoșire.

Melcul sau
mărfarul ?

La data de 13 octombrie 1976 
s-a organizat un cros pe distanta 
Sebeș — Craiova. La start s-au 
prezentat : un melc șl un mărfar. 
Condiții de participare : melcul 
să-și transporte casa in spate, 
iar mărfarul să transporte pe a- 
ceeași distantă o ladă cu căciuli 
fabricate la întreprinderea „Că
prioara" din Sebeș. Potrivit cal
culelor făcute de contabilul șef 
de la „Căprioara". Traian Ber- 
ghezan, melcul a ajuns singur la 
Craiova, cu două luni mai de
vreme decit mărfarul, ciștigind 
întrecerea. Văzind una ca asta, 
„Căprioara" înaintează Regiona
lei C.F.R. Timișoara reclamatia 
nr. 2599 din 15 martie 1977. res
pectiva Regională contestă recla
matia după mai bine de o lună 
de zile, cu adresa nr. 36/6131, 
apoi „Căprioara" sesizează Arbi
trajul de stat cu adresa nr. 4012, 
iar cu adresa nr. 2599 sesizează 
și organele de miliție... Si. in 
sfîrșit. tocmai cind „Căprioara" 
pierduse orice speranță, primeș
te veste de la craioveni că le-au 
sosit căciulile, odată cu... sezo
nul estival.

Concluzia: apelați cu încre
dere la serviciile melcului !

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteil"
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întărirea continuă a legăturilor cu oamenii 
muncii - trăsătura definitorie a activității 

9 

organelor de miliție
Organele de miliție din tara noas

tră. preocupate de a-și perfecționa 
necontenit activitatea de prevenire a 
încălcării legilor statului, a normelor 
de conviețuire socială, se călăuzesc 
neabătut după indicațiile secretaru
lui general al partidului, coman
dantul nostru suprem, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU: „Numai cu 
participarea activă a oamenilor mun
cii se vor putea obține succesele pe 
care le dorim in acest sector de acti
vitate. se va putea reduce continuu 
numărul acelora care pot fi antre
nat! la încălcarea legilor si normelor 
de conviețuire socială, se va putea 
ajunge la o micșorare rapidă, sim
țitoare. a numărului infracțiunilor". 
Sînt indicații si orientări de o deo
sebită însemnătate, care pun cu 
putere în evidentă trăsătura funda
mentală a modului în care organele 
ordinii publice trebuie să acționeze. 
In spiritul deplinului respect față 
die lege, al profundului democratism 
al orînduirii noastre, plină de grijă 
responsabilă pentru întărirea legali
tății. a ordinii de drept, ele trebuie 
să se afle într-o tot mai strînsă și 
permanentă conlucrare cu masele 
lărgi de cetățeni. Este o necesitate 
care decurge din însăși esența orin- 
di’jrii socialiste și reflectă schimbă- 
' ’ profunde petrecute în structura 

.ietătii noastre, implicit în rapor- 
wile interumane, marcate de creș
terea continuă a gradului de con
știință al oamenilor muncii.

Recenta Hotărîre a Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. cu 
privire la creșterea rolului unități
lor socialiste, al organizațiilor ob
ștești. al maselor populare în res
pectarea legalității, sancționarea și 
reeducarea prin muncă a persoane
lor care comit abateri și încălcări de 
la normele de conviețuire socială și 
legile țări, precum și Decretul Con
siliului de Stat privind amnistierea 
unor infracțiuni emis în baza a- 
cestel hotărîri transferă importante 
răspunderi — în ceea ce privește a- 
părarea legalității, precum si munca 
de reeducare a unor persoane care 
au săvîrșit abateri — în sarcina co
lectivelor de oameni ai muncii din 
unitățile socialiste. Aceste măsuri, cu 
un caracter atît de decis, limpede, 
structural noi. atrag pentru lucrătorii 
de miliție sarcina de a întări si mai 
mult activitățile care să prevină în
călcarea legilor, abaterile de la 
normele de conduită civică.

Misiune de primă importantă, pre
venirea încălcărilor de lege a ocupat 
si ocupă unul din cele mai impor
tante capitole ale activității noastre. 
Datorită muncii pline de abnegație, 
pasiune, dăruire și devotament des
fășurate zi șl noapte, fără răgaz, de 
către ofițerii, subofițerii, maiștrii mi
litari si angajații civili din organele 
de miliție, sub îndrumarea organe
lor si organizațiilor de partid, cu 
sprijinul larg al colectivelor de 
muncă din unitățile socialiste, al ce
tățenilor. în ultimul timp a putut fi 
prevenită săvârșirea unor infracțiuni 
decurgînd din neglijență sau din necu
noașterea legilor, a actelor norma
tive.

în concepția partidului nostru, ac
tivitatea de prevenire constituie o 
obligație nu numai a organelor de 
miliție, justiție și procuratură, ci o 
problemă a întregului popor. Pre- 
ocupîndu-se cu stăruință pentru 
cunoașterea si respectarea Strictă a 
legilor- de către întreaga populație, 
organele de miliție au statornicit și 
dezvoltă legături strînse cu colective 
de oameni ai muncii din întreprin
deri si instituții, din cartierele ora
șelor, din sate, desfășurând, împre
ună cu organele de procuratură și 
justiție, cu sindicatele, organiza
țiile de tineret, o activitate sus
ținută de informare a cetățeni
lor, care devin, ei înșiși, tot mai 
implicați în acțiunile de menținere a 
ordinii și liniștii publice, de preve
nire, descoperire și combatere a ori
căror fapte care contravin normelor 
de conviețuire socială, civilizată. Pen
tru că — așa cum sublinia tovarășul

General-locotenent 
Jean MOLDOVEANU 

adjunct al ministrului de interne, 
șef al Inspectoratului General 

al Miliției

Nicolae Ceaușescu în cuvintarea 
ținută la Adunarea activului de 
partid și a cadrelor de conducere din 
Ministerul de Interne, din 23 decem
brie 1976 — tot ceea ce se întîm- 
plă într-o întreprindere sau in
stituție, într-o localitate sau In
tr-un cartier interesează pe .toti 
cetățenii, orice act antisocial, orice 
infracțiune lezează. în ultimă instan
ță. interesele noastre, ale tuturor.

Au crescut receptivitatea lucră
torilor de miliție față de sesiză
rile cetățenilor în depistarea și com
baterea unor fapte antisociale și, prin 
consecință. încrederea cetățenilor față 
de activitatea lucrătorilor de miliție, 
a oamenilor care veghează la asigu
rarea ordinii și liniștii publice. Im
portant este ajutorul pe care îl pri
mim in cadrul unor forme specifice 
de colaborare cu oamenii muncii, 
cum sînt grupele de sprijin ale mili
ției și activul voluntar al conducăto
rilor auto. Este îmbucurător faptul că 
opinia publică din țara noastră se 
manifestă în mod tot mai activ, ofen
siv, eficient în defavoarea comportă
rilor antisociale. In condițiile orîndui
rii noastre, asigurarea legalității so
cialiste are un caracter deopotrivă 
politic si umanitar. în toate domeniile 
ocrotite de lege. începând cu apărarea 
avutului obștesc și personal pînă la 
asigurarea pazei și securității obiecti
velor economice și sociale, de la res
pectarea ordinii și liniștii publice, a- 
părareâ vieții, integrității corporale, 
demnității și libertății cetățenilor 
pînă la respectarea cu strictețe a re
gulilor de circulație, a normelor de 
disciplină și etică rptjeră. .

Apărarea avutului obștesc, a pro
prietății socialiste, a bunurilor crea
te prin munca neobosită a întregului

nostru popor constituie răspunderea 
de căpetenie a organelor de miliție, 
care sint pregătite să-și îndeplineas
că în condiții și mai bune această 
misiune.

Pentru îndeplinirea sarcinilor ce 
ne revin in lumina recentei Hotă- 
riri a Comitetului Politic Exe
cutiv al C.C. al P.C.R. și a decre
tului emis în baza acestei hotăriri, 
organele de miliție își vor extinde și 
mai mult legăturile cu cetățenii, cu 
organizațiile de masă și obștești, in 
special cu organizațiile de tineret, 
sindicale și pionieri. Numai printr-o 
strînsă conlucrare cu conducerile u- 
nitătilor socialiste, cu colectivele de 
muncă din toate sectoarele de activi
tate, din instituții, școli și facultăți 
vom , putea îndeplini în condiții tot 
mai bune ordinele comandantului 
nostru suprem, ale președintelui re
publicii de a desfășura în rîndul 
populației o neslăbită activitate de 
popularizare a legilor tării, pentru 
respectarea lor activă. Prin mai 
buna cunoaștere a prevederilor le
gale. prin informarea și întărirea o- 
piniei publice ea urmează să se ri
dice tot mai hotărît împotriva orică
ror manifestări și abateri care le
zează interesele colectivității.

Este în afară de orice îndoială că 
cetățenii, organizațiile de masă și 
obștești, colectivele întreprinderilor, 
instituțiilor, școlilor vor acorda și 
în continuare organelor de miliție un 
sprijin concret pentru ca. în numele 
societății noastre socialiste, al fie
cărui cetățean în parte, să se asi
gure. pretutindeni și în orice împre
jurare. apărarea Intereselor funda
mentale ale societății și ale omului, 
proprietatea socialistă și cea perso
nală dobîndită prin muncă, liniștea 
si ordinea publică, ambianța activi
tății creatoare, însuflețite. pronriet 
societății noastre. în care omul se sim
te ferit de orice agresiune, liber, stăpîn 
pe destinul său. Stă în puterea noas
tră. a tuturor celor care lucrăm ca 
activiști de partid și de stat în acest 
sector de activitate, să facem totul 
pentru a îndeplini întocmai hotărâ
rile do partid si de stat, ordinele co
mandantului nostru suprem. legile 
tării.

Aniversînd astăzi 28 de ani de la 
înființarea miliției, comuniștii, toți 
lucrătorii din acest domeniu sint ho- 
tărîți să-si perfecționeze în conti
nuare stilul si metodele de muncă, 
să acționeze cu fermitate si curaj, in 
spiritul cinstei și corectitudinii, al 
dragostei și respectului fată de ade
văr. lege si justiție, al eticii și echi
tății socialiste. pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce le revin. Prin ridicarea 
necontenită a pregătirii politico-ideo- 
logice. de specialitate și militare, 
prin spirit de înaltă responsabilitate 
civică și patriotică, conduită irepro
șabilă în viața socială și personală, 
cutezanță și dăruire, discernămînt și 
obiectivitate, vigilență șl solicitudine 
față de-sesizările și cererile legitime 
ale cetățenilor ne vom putea înde
plini îndatoririle ce ne revin față 
de patrie, partid și popor.

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român

Vă mulțumesc, dragă tovarășe Ceaușescu. pentru urările amabile ne care 
mi le-ati adresat cu ocazia aniversării zilei mele de naștere. Și eu sint sigur 
că, în spiritul ultimei noastre întîlniri de la București, relațiile dintre parti
dele noastre vor continua să se dezvolte in modul cel mai pozitiv.

Cronica
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Nicolae Giosan, a adresat tele
grame de felicitare președintelui 
Camerei Reprezentanților, Edmond 
Leburton, și președintelui Senatului, 
Robert Vandekerckhove, din 
cu prilejul alegerii 
funcții.

lor în
Belgia, 
aceste

★
Președintele Marii 

nale, Nicolae Giosan, 
legramă de felicitare președintelui 
Camerei a Il-a a Statelor Generale 
din Olanda, dr. I. R. A. Vondeling, 
cu prilejul realegerii sale în această 
funcție.

Națio-Adunări 
a adresat o te-

★
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a transmis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
exterpe al Republicii Filipine, Car
los P. Romulo, cu prilejul zilei 
naționale a acestei țări.

★
Cu același prilej, președintele Aso

ciației de prietenie româno-filipineze, 
Nicolae Ștefan, a transmis o telegra
mă de felicitare președintelui Aso
ciației de prietenie Filipine-Romârua. 
Fred Elizalde.

La Complexul 
Piața Scînteii a 
bătă, expoziția 
tehnică", in care

★
expozițional din 

fost deschisă, sim- 
„Italia — știință șl 
sînt prezentate cele

Conferință
Sîmbătă după-amiază. delegația 

Partidului Laburist din Marea Brita- 
nie s-a intilnit cu ziariști români, 
redactori ai presei centrale, ai Ager
pres și Radioteleviziunii.

Ron Hayward, secretar general al 
partidului, a făcut o declarație, subli
niind că punctul culminant al vizitei 
sale în România l-a constituit con
vorbirea cu președintele Nicolae 
Ceaușescu. Este pentru a doua oară 
cînd m-am întîlnit cu președintele 
Nicolae Ceaușescu — a spus secre
tarul general al Partidului Laburist
— și îmi exprim admirația fată de 
Domnia Sa. Președintele Ceaușescu 
dorește, la fel ca și noi. stabilirea ce
lor mai ealde și apropiate legături de 
prietenie între cele două popoare ale 
noastre.

Ne-a impresionat faptul că — asa 
cum ne spunea și președintele Nicolae 
Ceaușescu. referindu-se la opera de 
reconstrucție din România după cu
tremur — doriți să construiti mai 
bine decit era înainte, astfel incit 
nepoții și strănepoții celor de azi să 
povestească cu mîndrie ceea ce a fost 
și să arate ce au făcut înaintașii lor.

împreună cu președintele Nicolae 
Ceaușescu — a continuat vorbitorul
— am abordat și problema deosebit 
de importantă a păcii, fiind de acord 
că lucrul fundamental pe care trebuie 
să-l realizăm astăzi este menținerea 
păcii mondiale. Nu există nimic în 
lume pe care națiunile să nu-1 poată 
realiza dacă pacea este menținută. în 
cadrul Întrevederii a fost subliniată.

ENRICO BERLINGUER

i I I
mai importante rezultate obținute de 
oamenii de știință italieni în dome
niile cercetării și dezvoltării — cu
noașterii, industriale și agricole, so
ciale.

Cu acest prilej, Ion Ursu, preșe
dintele Consiliului Național pentru 
Știință și Tehnologie, Giorgio Postal, 
subsecretar de stat pentru problemele 
cercetării științifice, și Ernesto Mario 
Bolasco. ambasadorul Italiei în Româ
nia, și-au exprimat convingerea că 
această manifestare va contribui la 
dezvoltarea relațiilor româno—italie
ne în domeniul științific și tehnic.

în timpul celor șapte zile cît va 
rămîne deschisă, în cadrul expoziției 
sint programate conferințe și întîl- 
niri științifice și tehnice între cerce
tători și lucrători români și 

unei expoziții de 
științifice.

★
Național pentru

organizarea
publicații

italieni, 
cărți și

Apăra-Comitetul
rea Păcii face cunoscut că adunarea 
publică în cadrul căreia se va efec
tua tragerea la sorți a premiilor ofe
rite participantelor la concursul pen
tru ..Fondul păcii" cu tema „Cente
narul independentei de stat a Româ
niei" va avea loc duminică. 26 iunie 
1977, la București. în sala Casei de 
cultură a sectorului II. din strada 
Mihai Eminescu nr. 89. Adunarea va 
începe la ora 9 dimineața.

(Agerpres)

de presă
de asemenea, importanța recunoaște
rii dreptului fiecărei țări de a-si urma 
calea pe care o alege poporul său. 
în funcție de condițiile proprii. Toti 
avem același țel — pacea, creșterea 
nivelului de trai ai popoarelor noas
tre. Dorim aceleași lucruri, dar fie
care ne străduim în felul nostru să 
atingem telurile pe care ni le-am 
propus. Sperăm ca între guvernele și 
partidele noastre să se dezvolte în 
continuare relații si mai strînse. a 
spus. în încheierea declarației sale. 
Ron Hayward.

r a
Timpul probabil pentru zilele de ÎS, 

14 și 15 Iunie. In țară : Vreme relativ 
călduroasă, dar ușor Instabilă. îndeo
sebi în jumătatea de est a țârii. Cerul 
va fi variabil. Vor cădea averse locale 
de ploaie însoțite de descărcări elec
trice șl local de grindină, îndeosebi în 
estul țării șl în zona de munte. Vînt 
potrivit, predomlnînd din sectorul estic. 
Temperatura va înregistra o scădere 
ușoară, astfel că minimele vor fi cu
prinse între 8 șl 18 grade, Iar maxi
mele intre 20 și 28 de grade, local mal 
ridicate, . .

Dezvoltarea urbanistică
a Ungariei socialiste

azi și in viitor
O călătorie prin orașele Ungariei 

contemporane — de la forfota de 
metropolă modernă a Budapestei 
la calmul de urbe purtătoare de re
marcabile vestigii istorice a Szâkes- 
fehervârului, de la freamătul indus
trial al Gyorului la tinereasca însu
flețire de citadelă universitară a 
Debreținului — evidențiază una din 
trăsăturile definitorii ale propășirii 
economice și sociale a tării vecine 
și prietene : ritmul alert al proce
sului de urbanizare. Acest ritm se 
vădește înainte de orice în faptul 
că. în ultimii ani. numărul celor 
ce locuiesc in orașe a depășit ju
mătate din totalul

— Urbanizarea 
accelerată — ne 
spunea un spe
cialist în arhitec
tură si sistemati
zare, dr. Csâk 
Lâszlo — ridică 
un șir de proble
me legate, mai 
ales, de dotarea 
urbanistice cu 
ne si suple de 
transport. E de 
noile cartiere din Budapesta. Mis
kolc. Pecs. Tatabânya ca să vedeți 
cu ochii dumneavoastră în 
sută au fost rezolvate 
probleme...

Poposind în unele dintre 
conglomerate urbane amintite — 
cu deosebire in centrul minier. Ta- 
tabânya, care a cunoscut în ulti
mul deceniu o creștere 
loasă, ajungind de la proporțiile 
unui mărunt 
înfloritoare cu peste 70 000 de lo
cuitori — am luat cunoștință de 
realizări urbanistice ce poartă pe
cetea unei viziuni armonioase, pă
trunse de grija pentru împlinirea 
crescîndâ a nevoilor oamenilor 
muncii. Pe măsura dezvoltării in
dustriale a localităților și a creării 
de noi 'locuri de muncă, se edifică 
noi cartiere menite să asigure forței 
de muncă, absorbite de Ia sate, 
condiții civilizate de locuit și, tot
odată. de satisfacere cu bunuri ma
teriale și spirituale. în același timp, 
se extind și se modernizează trans
porturile publice, fenomen ce se re
marcă cu deosebire la Budapesta, 
unde construirea noilor linii ale 
metroului — o rețea densă și bine 
organizată de fluxuri subterane — 
permite înlesnirea circulației rapi
de între puncte îndepărtate ale 
metropolei ungare.

Semnificativă este și preocuparea 
pe care o întâlnești aici cu privire 
la viitorul orașelor și la complexi
tatea problemelor pe care le impli
că, pentru anii următori, procesul 
de urbanizare accelerată. în această 
privință ni s-a părut deosebit de 
interesantă convorbirea avută cu 
prof. dr. docent Kovâcs Geza. con-

populației țării.

Însemnări
dr. de călătorie

noilor complexe 
sisteme moder- 
aprovizionare si 

ajuns să vizitați

ce mă- 
aceste

marile

spectacu

orășel la o urbe

Un eveniment de mare

ducătorul Grupului de cercetare și 
prognozare a viitorului de pe lingă 
Universitatea economică „Karl 
Marx" din Budapesta, președintele 
Consiliului de coordonare a cerce
tării viitorologice din cadrul Aca
demiei R.P. Ungare.

— Dezvoltarea urbană a țării 
— ne-a declarat interlocutorul — 
reprezintă una dintre preocupările 
centrale In jurul cărora ne-am 
axat activitatea. încă de la înce
putul deceniului al șaptelea s-au 
tras semnale de alarmă în legătură 
cu creșterea nefirească, oarecum, a 
Budapestei în dauna altor concen
trări urbane, creștere care făcuse ca 

mai mult de ju
mătate din forța 
de muncă ocupată 
în industrie să se 
găsească în capi
tală. Noi am ela
borat o prognoză 
viitorologică, cu 
caracter interdis- 

eiplinar, în care am preconizat 
ca pînă in anul 2 000 să se dez
volte puternic din punct de vedere 
economic, social și cultural încă 
alte cinci mari noduri urbane, ur
mând în special linia marilor ape, 

. ........................... care asigură 
din multiple

a Dunării și Tisei, 
condiții favorabile 
si diverse puncte de vedere vieții si 
activității în marile orașe. Progno
zele noastre au fost luate în consi
derare de 
mult mai 
tam, ceea 
faptul că, 
Iul trecut,
In industria budapestană reprezen
ta doar 34 la sută din totalul for
ței de muncă, restul repartizîn- 
du-se mult mai armonios în alte 
orașe situate în diferite puncte ale 
Ungariei.

— Trăim o epocă — spunea, In 
concluzia discuțiilor noastre, profe
sorul Kovâcs — cînd viitorul intră 
tot mai mult In alcătuirea prezen
tului. Principalul pentru noi. care 
ne-am consacrat energiile acestui 
tărim de activitate, este nu numai 
Să elaborăm modele, scenarii și 
variante ale diferitelor tipuri de 
„viitoruri", ci să ajutăm societatea 
noastră socialistă să-șl valorifice la 
maximum, pe făgașele cele mal 
prielnice, potențialul ei creator, 
superioritatea ei de structură, u- 
manismul ei activ. în această di
recție. socotim că prognozele pe 
care le elaborăm referitoare la dez
voltarea urbanistică a țării aduc o 
contribuție reală la soluționarea 
unor probleme de maximă însem
nătate ale societății noastre In acest 
ultim sfert al secolului XX.

planificatori si urbaniști 
devreme decit ne aștep- 
ce a avut drept rezultat 
încă de la sfirșitul anu- 
forța de muncă ocupată

Victor B1READEANU
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Azi, pe stadionul Republicii 
întrecere amicală între atletele românce 

și italiene

TENIS IN „CUPA DAVIS"

Echipa României s-a calificat 
în finala grupei europene „A"

o Năstase și Țiriac, învingători în partida de dublu
Ieri, In partida de dublu. Ilie Năs- 

tase și Ion Tiriac au învins cu 3—1 
pe frații Lloyd, ridicînd scorul me
ciului România—Anglia la 3—0, ceea 
■e înseamnă că echipa noastră de 
enis s-a calificat în finala grupei 
uropene „A" după numai două zile 

Je întreceri.
Desigur, amatorii de tenis de la 

noi din tară se așteptau ca Ilie Năs- 
tase să-1 întreacă pe John Feaver, 
se așteptau de asemenea ca puterni
cul cuplu român Năstase—Țiriac să 
obțină victoria în fața perechii en
gleze. Totuși, se cuvine să subliniem 
că decizia calificării rapide și nete 
In dauna echipei Angliei a fost ob
ținută și prin contribuția deosebit de 
fructuoasă a celui de-al treilea ju
cător român, Dumitru Hărădău, care 
a invins fără drept de apel pe John 
Lloyd, „prima rachetă" a formației 
adverse, tenisman cu reputația unor 
rezultate pozitive în fata suedezului 
Bjorn Borg, australienilor John 
Alexander și Emerson sau a nord- 
americanilor Smith, Graebner și 
Tanner.

Activități sportive de masă in întreprinderile 
și instituțiile vasluiene

în județul Vaslui, asociațiile spor
tive din Întreprinderi si instituții or
ganizează activități sportive în cadrul 
competiției naționale „Daciada". După 
cum am fost informați de tovarășul 
Ioan Netedu, membru al biroului 
Consiliului județean al sindicatelor 
Vaslui, pînă în prezent au luat star
tul 30 echipe de volei. 10 de handbal. 
15 echipe de popice, 57 de fotbal. 8 
de tenis de cîmp ș.a. Cele mai bune 
rezultate le înregistrează asociațiile 
sportive „Rulmentul" — Bîrlad, unde 
s-au organizat întreceri la nivelul 
sectoarelor de producție, cu partici
parea a numeroși muncitori, maiștri, 
tehnicieni, ingineri, precum și de la 
întreprinderea de elemente pneuma
tice și aparate de măsură Bîrlad. În
treprinderea de prelucrare a lemnu
lui Vaslui, unitățile orașului Huși. 
In ultima perioadă, in județ au tre
cut normele complexului sportiv 
„Sport și sănătate" peste 1 500 de oa
meni ai muncii, iar peste 10 500 an
gajați au participat la diferite ex
cursii și drumeții. Comisiile pentru 
sport și turism și pentru muncă poli
tică și cultural-educativă de masă 
din cadrul consiliului județean al 
sindicatelor au organizat duminici 
cultural-sportive la locurile de agre

Revenind la partida de dublu, așa 
după cum au putut constata specta
torii și telespectatorii, frații Lloyd 
s-au dovedit un cuplu tenace și o- 
rnogen. care a opus o rezistentă înde
lungată înainte de a se recunoaște 
învins. Nu e mai puțin adevărat că 
vintul și ploaia, defavorabile jocului 
de finețe tehnică practicat de cei doi 
campioni români, precum și cîteva 
impreciziuni de arbitraj, au concu
rat la prelungirea peste așteptări a 
acestui meci, încheiat cu rezultatele 
pe seturi de 9—7, 2—6, 6—4 și 9—7.

Astăzi, de la ora 13,30 sînt progra
mate ultimele două partide de sim
plu. in ordine: Ilie Năstase—John 
Lloyd și Dumitru Hărădău—John 
Feaver. Dar, de pe acum, gindurile 
amatorilor de tenis se îndreaptă spre 
viitorul meci al echipei reprezenta
tive, România—Franța, meci final al 
grupei europene „A", care se va des
fășura la Paris în perioada dintre 17 
și 24 iulie.

Valeriu MIRONESCU

ment Bălteni. Recea. Dobrina, Parcul 
tineretului, ștrandul „Rulmentul", la 
care au luat parte peste 15 000 de oa
meni ai muncii. (Crăciun Lăluci).

A _____ A

IN CI
• Pe stadionul Metalul (șoseaua 

Pantelimon) din Capitală se va des
fășura astăzi un bogat program poli
sportiv. La ora 9 este programată 
etapa finală a competiției de dirt- 
track pentru „Cupa F.R.M.". la star
tul căreia vor fi prezenti motocicliști 
de la echipele Rapid Arad. Vointa 
Sibiu, C.S. Brăila și Metalul Bucu
rești. La ora 11 se va disputa me
ciul dintre echipele Metalul București 
și Șoimii Sibiu contînd pentru divi
zia B a campionatului de fotbal, iar 
la ora 13. în cadrul campionatului 
diviziei A la rugbi. se va desfășura 
partida dintre formațiile bucureștene 
Rapid și Gloria.

• După șase runde, în turneul in
ternațional de șah de la Smederevska 
Palanka (Iugoslavia) conduc Janose- 
vici și Martinovici (ambii Iugoslavia), 
cu cîte 4,5 puncte, urmați de Jansa 
(Cehoslovacia) — 4 puncte. Maestrul 
român Victor Ciocîltea, care a remi-

Stadionul Republicii din Capitală 
va găzdui astăzi după-amiază Intîlni- 
rea internațională amicală de atle
tism dintre selecționatele feminine 
ale României și Italiei. Din echipa 
tării noastre fac parte, printre altele, 
semifondistele Ileana Silai. Natalia 
Mărășescu. sprintera Veronica Buia.

FOTBAL:

Meciurile etapei a XXXI-a
Astăzi. în campionatul diviziei A 

se vor disputa meciurile etapei a 
XXXI-a. Cele trei partide din Capi
tală se vor desfășura după următorul 
program : Sportul studențesc — 
A.S.A. (stadionul Republicii, ora 11) 1 
Dinamo — Politehnica Iași (stadio
nul Dinamo, ora 17,30) ; Steaua — 
Jiul (stadionul Steaua, ora 17.30) ;

CICLISM: „Cursa 
Victoriei" a fost cîștigată 

de Mircea Romașcanu 
Simbătă a luat sfirșit competiția 

internațională de ciclism „Cursa Vic
toriei". organizată de clubul sportiv 
Steaua. Ultimele două etape au pri
lejuit întreceri spectaculoase. Cea 
de-a V-a etapă, contracronometru in
dividual (7 km), a revenit lui Ion Co- 
jocaru (Steaua) cu timpul de 14’46”, 
iar cea de-a VI-a etapă. Predeal — 
Ploiești — București (137 km), a fost 
dominată de dinamovistul Vasile 
Teodor care a ciștigat-o cu timpul de 
2h 59’30”.

„Cursa Victoriei" a fost cîștigată 
de Mircea Romașcanu (Dinamo), ur
mat la 23“ în clasamentul general de 
colegul său Vasile Teodor și la 26“ 
de Ion Cojocaru (Steaua).

T E V A R î N
zat toate partidele susținute, ocupă 
locul șase, cu 3 puncte.

• In ziua a treia a turneului in
ternational masculin de volei de la 
Sofia s-au înregistrat următoarele 
rezultate : Cuba — selecționata se
cundă a României 3—0 (15—11,
15—12, 15—11); R. D. Germană — 
echipa orașului Moscova 3—1 (10—15. 
15—7, 16—14 ; 15—7) ; Bulgaria - Po
lonia 3—0 (15—12. 15—4, 16—14):
Cehoslovacia — Bulgaria (B) 3—0 
(15—9. 15—8, 15—12).
• In continuarea turneului pe ca- 

re-1 întreprinde în America de Sud. 
selecționata de fotbal a Poloniei a 
jucat la Lima cu formația statului 
Peru. Fotbaliștii polonezi au termi
nat învingători cu scorul de 3—1 
(2-0).

e In prima zi a concursului inter
national de atletism de la Bratislava, 
la startul căruia sînt prezenti spor
tivi și sportive din 22 de țări, cam- 

discobola Argentina Menis și săritoa- 
rea în înălțime Cornelia Popa. Din 
formația oaspete se remarcă Gabriela 
Dorio (800 m). Rita Bottiglieri (200 
m). Giuliana Amici (aruncarea su
liței) si I. Ongar (100 m garduri).

întâlnirea va începe la ora 17. în 
program fiind incluse 15 probe.

In tară sînt programate următoa
rele jocuri : F.C.M. Reșița — Rapid ; 
F.C. Constanta — Politehnica Timi
șoara : F.C. Bihor —- S.C. Bacău ; U- 
niversitatea Craiova — F.C.M. Ga
lati ; F.C. Argeș — U.T.A. ; F.C. Cor- 
vinul — Progresul.

VOLEI: „Trofeul Tomls“
CONSTANȚA 11. în ziua a 4-a a 

tradiționalei competiții internaționale 
feminine de volei „Trofeul Tomis", a- 
matorii de sport din Constanța au ur
mărit cu deosebit interes întîlnirea din
tre echipele României și Ungariei. Me
ciul. care a durat aproape 3 ore. s-a 
încheiat cu scorul de 3—2 in favoarea 
jucătoarelor românce. Primul set a 
revenit oaspetelor cu 15—13, iar cel 
de-al doilea voleibalistelor noastre 
cu 15—11. în setul următor, echipa 
ungară a obținut din nou avantaj, 
ciștigind cu 15—8. Următoarele două 
seturi au fost dominate cfar de jucă
toarele românce, învingătoare cu 15—0 
și 15—10. A fost un meci palpitant, 
dramatic, cu multe răsturnări de si
tuații. care a plăcut publicului spec
tator. In altă partidă, echipa Bulgariei 
a întrecut cu 3—0 (15—4. 15—8, 15—11) 
selecționata de tineret a țării noastre. 
Echipa Cubei a invins cu 3—0 (15—7, 
15—10, 15—7) selecționata Ceho
slovaciei.

D U R I
pionul olimpic Alberto Juantorena 
(Cuba) a ciștigat proba de 400 m cu 
timpul de 45”64/100.

o In cadrul campionatelor de atle
tism ale S.U.A.. care se desfășoară la 
Los Angeles, campionul olimpic Ar
nie Robinson a stabilit cea mai bună 
performantă mondială a sezonului în 
proba de săritură in lungime cu 
8,24 m. iar Mac Wiikins a ciștigat 
proba de aruncare a discului cu 
69.19 m.

o Cu prilejul unui concurs de atle
tism desfășurat sîmbătă la Cawmbran 
(Țara Galilor), recordmanul scoțian 
Ian Stewart a ciștigat proba de 10 000 
m plat în 27’51”2/10 (cel mai bun re
zultat mondial al sezonului).

0 Sîmbătă. la Reykjavik, în preli
minariile campionatului mondial de 
fotbal (grupa a 4-a). echipa Islandei 
a învins cu scorul de 1—0 (1—0) for
mația Irlandei de Nord.

(Urmare din pag. I)
ținut împreună cu tovarășii germani 
și avem convingerea că vom realiza 
o intensificare a colaborării in toate 
domeniile de activitate intre partidele 
șl popoarele noastre. Desigur, aceasta 
corespunde pe deplin intereselor ce
lor două țări și popoare, dar, in ace
lași timp, corespunde și intereselor 
mai generale ale socialismului, cauzei 
păcii".

La rînduil său, evidențiind persona
litatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
ca „proeminent conducător de partid, 
om politic și de stat care se bucură 
de o largă stimă pe plan mondial", 
tovarășul Erich Honecker releva că 
vizita „este un eveniment remarcabil 
in istoria relațiilor dintre Republica 
Democrată Germană și Republica So
cialistă România", care „va contribui 
la adincirea in continuare a relațiilor 
frățești și prietenești dintre cele două 
partide, state și popoare ale noastre".

Intr-adevăr, convorbirile de la 
Berlin, desfășurate in ambianța de 
înțelegere reciprocă și de cordiali
tate, caracteristică ansamblului ra
porturilor dintre partidele, țările 
și popoarele noastre, au prile
juit o rodnică informare reciprocă 
asupra stadiului actual și perspecti
velor vastei opere de făurire a noii 
orânduiri in țările noastre, un apro
fundat și cuprinzător schimb de ve
deri privind relațiile bilaterale și mo
dalitățile de extindere a lor în con
tinuare, in spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistență mu
tuală, semnat în 1972, precum și un 
fertil tur de orizont asupra situației 
internaționale și a mișcării comunis
te și muncitorești.

Imaginea vie a rezultatelor bogate 
ale convorbirilor o constituie docu
mentele încheiate cu prilejul vizitei, 
cu deosebită putere impunindu-se 
„Declarația cu privire la adincirea 
prieteniei și dezvoltarea colaborării 
frățești dintre Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Socialist Unit din 
Germania, dintre Republica Socialis
tă România și Republica Democrată 
Germană". Consfințind voința de a 
intensifica continuu legăturile reci
proce in toate domeniile vieții poli
tice, economice, sociale și cultural- 
spirituale, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului. independentei și 
suveranității, egalității în drepturi și 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, întrajutorării 
tovărășești și solidarității internațio
naliste, documentul purtind semnă
tura tovarășilor Nicolae Ceaușescu și 
Erich Honecker prezintă o deosebită 
importanță pentru colaborarea fră
țească dintre partidele, țările și po
poarele noastre. In același timp De
clarația are o profundă semnificație 
internațională, înscriind hotărîrea re
ciprocă de a dezvolta conlucrarea cu 
celelalte țări care făuresc noua orîn- 
duire, cu forțele progresiste, anii im
perialiste de pretutindeni, cu țările 
in curs de dezvoltare, cu țările neali
niate. de a extinde, în spiritul coexis
tenței pașnice, raporturile cu toate 
statele, indiferent de orinduire so
cială. în lupta pentru progres, pen
tru securitate, colaborare și pace. Pe 
bună dreptate, documentul poate fi 
apreciat ca un valoros aport comun 
la democratizarea relațiilor dintre 
state, pentru făurirea unei lumi mai 
bune și mai drepte.

Constituie un motiv de vie satis
facție constatarea, pusă în evidență 
in cadrul dialogului de la Berlin, că 
relațiile bilaterale se dezvoltă pe o 
linie ascendentă, că se traduc cu suc
ces în viată înțelegerile stabilite cu 
prilejul convorbirilor anterioare, in

clusiv convorbirile desfășurate la Ti
mișoara, ou cîteva luni înainte.

Amplificindu-se an de an. volumul 
schimbului de mărfuri va ajunge în 
actualul cincinal la circa 3 miliarde 
de ruble, ceea ce reprezintă o creș
tere de peste 70 la sută fată de pe
rioada corespunzătoare anterioară. O 
deosebită semnificație o are faptul că 
70 la sută din acest volum revine 
construcțiilor de mașini, ramură- 
cheie a economiilor naționale ale ță
rilor noastre, iar un sfert din livră
rile reciproce de mărfuri sint pro
duse rezultate din înțelegeri de spe
cializare și cooperare. Dialogul de la 
Berlin a reliefat voința comună de 
înfăptuire întocmai a înțelegerilor 
convenite și, totodată, de a conferi 
conlucrării bilaterale un conținut și 
mai bogat, corespunzător posibilită
ților în continuă creștere oferite de 
potențialul economic și tehnico-știin- 
țific în plin avînt al țărilor noastre. 
Intr-adevăr, sînt bine cunoscute suc
cesele obținute de R.D. Germană în 
dezvoltarea unei industrii de prim 
rang, ale cărei produse se bucură de 
înaltă apreciere pe plan mondial. La 
rindul ei. tara noastră și-a creat in 
anii socialismului o industrie moder
nă, într-un impetuos avînt, dezvoltă 
ramuri noi ale economiei, în pas cu 
ultimele cerințe ale tehnicii.

Așa cum s-a subliniat in cadrul 
convorbirilor, toate acestea oferă 
un cadru fertil pentru extinderea 
colaborării multilaterale dintre țările 
noastre, programul de lucru elaborat, 
numeroasele înțelegeri concrete sem
nate îmbrățișînd practic totalitatea 
ramurilor economice. Un rol tot mai

și o pondere tot 
revin formelor 
de colaborare, 
și specializării

mai sub- 
moderne, 
respectiv 
în cerce-

important 
stantială 
înaintate 
cooperării 
tare, proiectare și producție. în ra
muri de vîrf ale progresului tehnic, 
cum sint construcțiile de mașini, 
industria chimică, metalurgia și al
tele — ceea ce va da un impuls și 
mai puternic operei de edificare a 
socialismului în cele două țări. Fără 
îndoială. dezvoltarea continuă a 
colaborării și cooperării dintre 
România și R. D. Germană con
stituie o contribuție importan
tă la traducerea în viată a Progra
mului complex al C.A.E.R., în inte
resul ambelor popoare, al apropierii 
și egalizării nivelurilor de dezvoltare 
economică a țărilor membre, al întă
ririi prestigiului și influentei socia
lismului in lume.

Concomitent cu stabilirea unor 
măsuri concrete vizînd amplificarea 
relațiilor bilaterale, dialogul la nivel 
înalt de la Berlin a evidențiat vointa 
partidelor și statelor noastre de a in
tensifica colaborarea cu toate forțele 
înaintate ale lumii, cu toate țările si 
popoarele în lupta pentru soluțio
narea marilor probleme ale vieții in
ternaționale potrivit intereselor pro
gresului și păcii.

După cum este și firesc. în acest 
context, pe primul plan al dialogului 
s-au aflat problemele înfăptuirii 
securității și dezvoltării cooperării 
europene, pe baza deplinei egalități 
in drepturi și avantajului reciproc. 
Atît România, cit și R. D. Germană 
și-au exprimat hotărîrea de a acțio
na, împreună cu alte forte iubitoare 
de pace, pentru respectarea întocmai 
și Înfăptuirea neabătută a principii
lor și prevederilor Actului final al 
Conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa — care constituie 
un tot unitar — pentru ca apropiata 
reuniune de la Belgrad să imprime 
un nou și puternic impuls eforturilor 
Îndreptate spre acest obiectiv, să 
deschidă noi făgașuri spre înțelegere 
și colaborare.

Ca factori importanți pe această 
cale s-ar înscrie — așa cum s-a sub
liniat in cursul convorbirilor — apli
carea consecventă și stricta respec
tare a principiilor de bază ale rela
țiilor internaționale, dezvoltarea largă, 
neîngrădită a colaborării economice 
și tehnieo-știintiiice. extinderea 
schimburilor culturale si abordarea, 
într-un spirit larg, a problemelor de 
ordin umanitar. în scopul lichidării 
inegalităților economice și sociale ; 
trecerea la măsuri hotărite de dezar
mare si dezangajare militară, fără de 
care nu se poate vorbi în mod real 
de securitate ; încheierea unui tratat 
international de renunțare la forță 
și 1a amenințarea cu forța-

In același timp, schimburile de ve
deri între cei doi conducători de 
partid și de stat au evidențiat impe
rativul dezarmării generale și com
plete, și în special al dezarmării nu
cleare, ca unul din obiectivele strin
gente ale contemporaneității. Tocmai 
pomindu-se de aici s-a luat act cu 
satisfacție de convocarea, anul viitor, 
a sesiunii speciale a Adunării Gene
rale a O.N.U. consacrată dezarmării, 
subliniindu-se cît de important este 
să se stabilească un program urgent 
de acțiune.

Necesitatea de a se acționa pentru 
soluționarea pe cale pașnică a proble
melor litigioase și. în acest cadru, 
pentru statornicirea unei păci trai
nice și juste în Orientul Mijlociu t 
imperativul eliminării ultimelor ves
tigii ale colonialismului, neocolonia- 
lismului și rasismului ; reafirmarea 
sprijinului pentru dreptul fiecărui 
popor de a fi stăpîn pe bogățiile sale 
naționale, pentru făurirea unei noi 
ordini economice internaționale, în
temeiată pe egalitate și echitate, care 
să deschidă calea lichidării subdez
voltării ; creșterea rolului O.N.U. și 
al altor organisme internaționale în 
viața politică mondială — sint tot 
atîtea aspecte fundamentele asupra 
cărora s-au manifestat convergențele 
de poziții și păreri.

Ca un element esențial al soluțio
nării problemelor complexe ale 
lumii contemporane, dialogul de la 
Berlin a reliefat însemnătatea pri
mordială pe care o dobindește astăzi, 
mai mult ca oricînd, întărirea solida
rității tuturor forțelor progresiste, an- 
tiimperialiste. în acest cadru, o im
portanță hotăritoare are consolidarea 
unității mișcării comuniste și munci
torești. Prezintă, desigur, o semnifi
cație deosebită faptul că în do
cumentele comune încheiate se 
reafirmă necesitatea dezvoltării co
laborării tovărășești și întrajutoră
rii dintre partidele comuniste și 
muncitorești pe baza respectării au
tonomiei și egalității in drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
dreptului fiecărui partid de a-si 
elabora politica în mod independent, 
corespunzător condițiilor specifice în 
care își desfășoară activitatea — 
toate acestea constituind, cu adevă
rat. cheia realizării unei unități de 
tip nou.

Salutînd cu bucurie rezultatele 
fructuoase ale vizitei delegației de 
partid și de stat a României, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. in 
R. D. Germană, nutrind convingerea 
că această vizită va da un avînt tot 
mai puternic colaborării dintre cele 
două partide și țări, poporul român 
își reafirmă adeziunea fermă la în
treaga politică internă și externă a 
partidului și statului nostru — ex
presia intereselor de progres ale pa
triei. a intereselor generale ale so
cialismului și păcii.

Al. CAMPEANU
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„ Temelii trainice unei conlucrări 
tot mai strînse și mai fructuoase" 
Presa din R. D. G. evidențiază rezultatele deosebite 
ale vizitei delegației de partid și de stat conduse 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu

PENTRU 0 DEZBATERE APROFUNDATĂ Șl CONSTRUCTIVĂ 
A PROBLEMELOR SECURITĂȚII Șl COOPERĂRII PE CONTINENT 

Opinii cu privire la apropiata reuniune general- 
europeană de la Belgrad

BERLIN 11 (Agerpres). —Evidenți
ind însemnătatea deosebită a vizitei 
delegației de partid și de stat a Re
publicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socia
liste România, a documentelor sem
nate de conducătorii de partid și de 
stat ai României și R. D. Germane, 
ziarele din R.D.G. continuă să re
zerve spații largi acestui eveniment 
major, cu profunde semnificații, în 
relațiile de prietenie dintre cele două 
țări și popoare. Sub titluri semnifi
cative ca „Relațiile noastre la un ni
vel calitativ superior", „Poporul ro
mân a obfinut mari succese", „Actul 
final de la Helsinki — un tot unitar", 
„O cooperare tot mai strînsă", „Im
portante schimbări revoluționare pe 
plan mondial", „Un puternic impuls 
pentru edificarea securității europe
ne", „NEUES DEUTSCHLAND" și 
alte ziare publică cuvîntările tova
rășului Nicolae Ceaușescu și tovară
șului Erich Honecker la mitingul 
prieteniei de la Berlin.

Toate ziarele publică textele De
clarației cu privire la adâncirea prie-

O idee centrală subliniată la Conferința la nivel înalt

a Commonwealthului:

Este necesară sporirea ajutorului acordat țărilor 
in curs de

LONDRA 11 (Agerpres). — Dezba
terile din cadrul Conferinței la nivel 
înalt a țărilor membre ale Common
wealthului. care se desfășoară la 
Londra, s-au axat în cursul zilei de 
vineri asupra raportului privind 
„Noua ordine economică internațio
nală".

Cu acest prilej, președintele Zam- 
blei. Kenneth Kaunda. a subliniat ne
cesitatea unui ajutor tehnic interna
țional acordat țărilor în curs de dez
voltare. insistînd asupra efectului 
..destabilizator" pe care situația din 
Africa australă o are asupra econo-

Ferma condamnare a politicii de apartheid
Conferința sindicală internațională de la Geneva

GENEVA 11 (Agerpres). r- Simbătă 
s-au încheiat lucrările celei de-a Il-a 
Conferințe sindicale internaționale 
contra apartheidului. Dezbaterile. Ia 
care au luat parte reprezentanți ai 
organizațiilor sindicale naționale de 
diferite afilieri si orientări — intre 
care si o delegație a Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România — 
ai mișcărilor de eliberare din Africa, 
preoum si ai organizațiilor sindicalo 
internaționale, au reliefat atașamen
tul unanim al mișcării sindicale mon
diale față de cauza libertății si in
dependenței popoarelor, au demonstrat 
că lupta împotriva apartheidului re
prezintă un obiectiv capabil să reu
nească la aceeași masă organizații 
sindicale de toate tendințele.

în întîmpinarea reuniunii de la Belgrad. POZIȚII, INIȚIATIVE Șl PROPUNERI ALE ROMÂNIEI SOCIALISTE 

PENTRU EDIFICAREA SECURITĂȚII Șl DEZVOLTAREA COOPERĂRII EUROPENE

3. Prin acțiuni concrete, SPRE DEIVOL TAREA LARGĂ, NEÎNGRĂDITĂ 

A COLABORĂRII ECONOMICE Șl TEHNICO ȘTIINTIFICE
în ansamblul sarcinilor și preocu

părilor ce stau în fața reuniunii ge- 
neral-europene. ale cărei lucrări pre
gătitoare încep miercuri la Bel
grad. un loc important se cuvine să-l 
ocupe problemele cooperării econo
mice și tehnico-științifice. Nu este 
vorba de un „deziderat subiectiv" — 
ci de o cerință care decurge din rolul 
esențial pe care îl are extinderea 
raporturilor economice pentru des
fășurarea procesului de edificare a 
securității europene. Așa cum se 
știe. în cuprinsul Actului final, care 
constituie un tot unitar. înțelegerile 
referitoare la schimburile comerciale 
si colaborarea economică au o pon
dere deosebită; în consecință, este 
firesc ca reuniunea să abordeze cu 
atenția cuvenită aceste probleme, e- 
xaminînd în ce măsură au fost în
făptuite angajamentele asumate la 
Helsinki și procedind la identifica
rea unor noi căi de fructificare a 
posibilităților existente.

„România, declara în aceas
tă privință tovarășul Nicolae 
Ceausescu, acordă o însemnătate de
osebită reuniunii de la Belgrad 
consacrată cooperării și securității eu
ropene. Se impune găsirea căilor 
pentru extinderea cooperării econo
mice si tehnico-științifice și înlătu
rarea restricțiilor care se manifestă 
în diferite domenii". In acest cadru, 
tara noastră se pronunță pentru am
plificarea cooperării între statele 
europene, fără deosebire de orîn- 
duirea socială, pentru angajarea lor 
fermă in amplul proces care tinde 
să depășească starea de divizare ar
tificială a continentului, să materia
lizeze vocația Europei ca entitate e- 
conomică armonioasă, pentru dezvol
tarea legăturilor economice între toa
te țările participante la conferința 
de la Helsinki, între țările europene 
și state de pe toate continentele.

în realizarea unei ' asemenea coope
rări sînt interesate absolut toate sta
tele — atât țările socialiste pentru 

teniei și dezvoltarea colaborării fră
țești dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Socialist Unit din Ger
mania, dinitre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană și Comunicatul comun.

Pe primele pagini, ziarul „Neues 
Deutschland" și celelalte ziare cen
trale din R.D.G. publică informații 
însoțite de numeroase fotografii des
pre semnarea documentelor oficiale, 
despre intîlnirea dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Erich 
Honecker, subliniind că cei doi. con
ducători de partid și de stat și-au 
exprimat convingerea că, pe baza ho- 
tăririlor stabilite de comun acord, se 
va realiza o conlucrare tot mai strîn
să, tot mai fructuoasă, între Partidul 
Comunist Român și Partidul Socia
list Unit din Germania, intre Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Democrată Germană.

Reportajele publicate de ziare des
pre vizita la întreprinderea „Penta- 
con" din Dresda subliniază primirea 
entuziastă făcută de muncitorii, teh
nicienii și inginerii acestei unități de 
bază a industriei din țara prietenă 
solilor poporului român, care au avut

dezvoltare
miei africane. în special asupra ex
porturilor zambiene de cupru. Șefii 
delegațiilor care au luat parte la dez
bateri au relevat că recenta confe
rință Nord-Sud de la Paris privind 
cooperarea economică internațională a 
incitat cele două grupuri de țări să a- 
dopte măsuri „radicale". în același 
context, primul ministru al Jamaicăi, 
Michael Manley, a cerut ca organiza
ția Commonwealthului să creeze un 
fond special, in valoare de 5 mili
arde de dolari, care să sprijine In
vestițiile pentru dezvoltarea a noi 
surse de energie.

Partlcinanții la conferință au adop
tat în unanimitate o rezoluție prin 
care condamnă continuarea politicii 
rasiste și de apartheid in Africa de 
Sud. Namibia și Zimbabwe si exprimă 
solidaritatea întregii mișcări sindicale 
internaționale cu lupta eroică a po
poarelor din aceste teritorii pentru 
libertate și independență. Rezoluția 
cheamă guvernele, sindicatele, toate 
forțele democratice și progresiste dir. 
lume să-și sporească forțele si să ini
țieze acțiuni concrete si eficace care 
să ducă ta lichidarea politicii de 
discriminare rasială în Africa austra
lă. De asemenea, rezoluția cere 
O.N.U. să accepte ca anul 1979 să fie 
declarat an al luptei contra aparthei
dului in Africa de Sud.

care cooperarea internațională baza
tă pe principiul egalității reprezintă 
un factor pozitiv de realizare a pla
nurilor de dezvoltare — cit și, într-o 
măsură nu mai mică, țările occiden
tale, cu atît mai mult cu cit în a- 
ceste țări continuă fenomenele de 
criză și stagnare a producției, po
tențialul productiv este folosit par
țial.

Dar dezvoltarea unei colaborări 
largi, neîngrădite, are nu numai im
portanță economică, ci și o reală 
însemnătate politică, prin faptul 
că extinderea cooperării contri
buie la întărirea increderii intre 
state, țese legături de conlucrare 
pașnică, apropie popoarele. Prin ur
mare, se poate spune că între coope
rare si destindere, jntre lărgirea 
schimburilor economice si securitate 
există o relație strînsă. o interacțiune 
reciprocă : destinderea și securitatea 
creează condiții pentru lărgirea coo
perării și, reciproc, prin cooperare 
se adîncește destinderea, se întăreș
te securitatea.

în același timp, merită de reflec
tat asupra faptului că dezvoltarea coo
perării economice îmbracă și semnifi
cații de ordin umanitar. Dacă pentru 
țările socialiste dezvoltarea cooperării 
este unul din factorii de favorizare a 
progresului lor economic și, prin 
urmare, al creșterii nivelului de 
trai al populației, nu e mai puțin a- 
devărat că dezvoltarea relațiilor de 
cooperare cu țările socialiste, unde 
mersul economiei continuă robust, 
poate ajuta țările occidentale să-și 
atenueze unele probleme umanitare 
acute cu care sînt confruntate, cum 
ar fi slaba folosire a forței de mun
că, creșterea șomajului, scumpetea, 
lipsa de perspectivă a tineretului 
etc. Or, acestea sînt adevărate, reale 
probleme umanitare, probleme gra
ve care afectează existența a mili
oane de oameni ai muncii din aces
te țări. Deci se cuvine ca chiar și 
acele abordări care pun un accent 

prilejul să cunoască aici nemijlocit 
unul din exemplele cooperării celor 
două țări. Ziarul „BERLINER ZEI- 
TUNG" scoate în relief puternica ma
nifestare a solidarității dintre cele 
două partide, țări și popoare pe care 
a reprezentat-o marele miting al 
prieteniei desfășurat în capitala R.D. 
Germane.

Textele referitoare la marele mi
ting sînt bogat ilustrate ou imagini 
înfățișând pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Erich Honecker în timp 
ce răspund cu prietenie la manifes
tările entuziaste ale participanților la 
miting.

Toate emisiunile radioteleviziu- 
nii din R. D. Germană au cu
prins relatări și comentarii privind 
încheierea vizitei delegației de partid 
și de stat a României și documentele 
semnate în cursul vizitei. Ele au re
dat pe larg conținutul cuvîntărilor 
rostite de tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Erich Honecker și al documentelor 
semnate de cele două părți, comen- 
■tind însemnătatea lor deosebită pen
tru dezvoltarea continuă, .mereu as
cendentă a relațiilor de colaborare, 
prietenie și solidaritate dintre cele 
două partide, țări și popoare.

Comunicat 
sovieto-egiptean
MOSCOVA 11 (Agerpres). — în 

comunicatul de presă difuzat de a- 
genția T.A.S.S. la încheierea vizitei 
în U.R.S.S. a lui Ismail Fahmi, vice- 
prim-ministru și ministru de externe 
al R.A.E., se arată că U.R.S.S. și Re. 
publica Arabă Egipt au reafirmat că 
pacea în Orientul Mijlociu poate fi 
asigurată numai pe baza retragerii 
complete a trupelor israeliene din toa
te teritoriile arabe ocupate, la liniile 
existente la 4 iunie 1967, precum și pe 
baza asigurării drepturilor inalienabi
le ale poporului arab palestinean. Păr
țile s-au pronunțat pentru reluarea 
urgentă, cel tirziu în toamna anului 
1977, a lucrărilor Conferinței de la 
Geneva cu participarea Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei. O aten
ție deosebită s-a acordat analizei căi
lor posibile de întărire a bazei poli
tice corespunzătoare a relațiilor din
tre U.R.S.S. și R.A.E.

Plenara C.C. 
al P.C. din Cuba
HAVANA 11 (Agerpres). — La Ha

vana a avut loc plenara C.C. al P.C. 
din Cuba, oare a analizat o serie de 
probleme referitoare la viața internă 
de partid, adoptînd hotărâri corespun
zătoare. Plenara a hotărit ca Arnaldo 
Milian Castro, membru al Biroului 
Politic aî C.C. al P.C. din Cuba, să 
intre in componența Secretariatului 
C.C. al P.C. din Cuba.

Plenara a ascultat și a aprobat în 
unanimitate raportul prezentat de 
Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, cu privire la situația 
internă și internațională.

aparte pe problemele umanitare să 
rețină marea importanță pe care o 
prezintă chiar in acest sens impul
sionarea cooperării economice.

Corespunzător politicii sale de 
pace și colaborare intre popoare, 
România socialistă participă activ, 
asa cum se știe. 1a diviziunea inter
națională a muncii, dezvoltă larg 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică cu toate statele semna
tare ale documentelor de ta Helsinki, 
pe baza deplinei egalități în drepturi 
și avantajului reciproc. în acest sens, 
tara noastră se pronunță și mili
tează consecvent pentru ca prevede
rile Actului final în domeniul eco
nomic să fie transpuse integral in 
viată, in scopul amplificării rapor
turilor de colaborare între toate sta
tele semnatare. în perioada care s-a 
scurs de 1a încheierea Conferinței ge- 
neral-europene s-au dezvoltat simți
tor relațiile economice ale tării noas
tre cu diferite state europene; au 
fost încheiate numeroase acorduri, 
convenții, protocoale economice, tar 
altele mai vechi au fost reînnoite si 
extinse; au fost perfectate noi ac
țiuni de cooperare in forme diferite. 
Datele cu privire 1a evoluția rela
țiilor economice externe in 1976 — 
sporirea volumului comerțului exte
rior cu 14.5 la sută fată de 1975. în
cheierea a 38 de acorduri și alte 
înțelegeri de colaborare si cooperare 
economică cu 24 de țări — ilustrează 
angajarea tot mai fermă a României 
in circuitul european și mondial de 
valori materiale, lărgirea cooperării 
economice cu alte state, cu țări
le participante la conferință. Anul 
acesta a adus noi și grăitoare 
manifestări ale hotăririi cu care 
acțjonează țara noastră pentru în
făptuirea prevederilor Actului fi
nal: importante înțelegeri economice 
pe termen lung — concretizate in 
acțiuni, de cooperare în producția in
dustrială sau in valorificarea resur
selor energetice și de materii prime 
— au fost încheiate de România cu

BELGRAD 11 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Italiei. Arnaldo 
Forlani, a declarat. într-un interviu 
acordat săptămînalului iugoslav 
„Nin“. că. în cadrul reuniunii de ta 
Belgrad, este necesar să fie exami
nate posibilitățile de accelerare a a- 
plicării în practică a prevederilor Ac
tului final al conferinței de la Hel
sinki și șă se evite orice ar pune sub 
semnul întrebării ceea ce s-a realizat 
în comun pînă acum.

Ministrul italian a opinat, de ase
menea. . că ta această reuniune fie
care trebuie să aibă posibilitatea de
plină să-și expună punctul de vedere 
privind toate aspectele ce decurg din 
Actul final și că trebuie acordată o 
atenție egală tuturor prevederilor do-

„Spiritul de la Helsinki și datoria 
oamenilor de cultură"

Amplu schimb de păreri asupra rolului scriitorilor 
în promovarea ideilor păcii, înțelegerii și cooperării

SOFIA 11 (Agerpres). — La Sofia 
s-au încheiat lucrările Conferinței 
internaționale a scriitorilor, avînd 
ca temă „Scriitorul și pacea — 
spiritul de la Helsinki și datoria oa
menilor de cultură". Au participat 
reprezentanți din țările Europei, 
S.V.A. și Canadei, precum și ai or
ganizațiilor scriitorilor din țările 
Asiei, Africii și America Latine. 
Din țara noastră au luat parte 
scriitorii Alexandru Bălăci, Eugen

Cuvîntarea tovarășului 
cu reprezentanți ai

PRAGA 11 (Agerpres). Conducerea 
superioară de partid și de stat a R.S. 
Cehoslovace s-a intilnit 1a Hradul 
din Praga cu reprezentanți ai tinere
tului cehoslovac.

Luind cuvintul. Gustav Husak. se-

Spre consolidarea frontului 
unit al forțelor populare 
și democratice chiliene 

Declarațiile secretarului general 
al P.C. din Chile

HAVANA 11 (Agerpres). — într-o 
declarație asupra situației din țară, 
secretarul general al P.C. din Chile, 
Luis Corvalan, a apreciat că regimul 
militar va fi in curînd înlăturat ca 
rezultat al puternicei mișcări unite 
antifasciste ce ia amploare in Chile. 
El a arătat că, în timp ce partidele 
politice din cadrul „Unității Popu
lare" — care au continuat legăturile 
strînse cu poporul și clasa muncitoa
re — formează un front larg unit, ce 
include și alte forțe ale opoziției, 
printre care democrat-creștini. junta 
militară devine tot mai izolată pe 
plan national și international.

Una din cerințele actualului mo
ment. a subliniat secretarul general 
al P.C. din Chile, o reprezintă conso
lidarea unității și luptei clasei mun
citoare. precum și a coeziunii tuturor 
partidelor din „Unitatea Populară" și 
a celorlalte forte care se opun regi
mului. Nu excludem nici o formă de 
luptă in Chile, a declarat Luis Corva
lan. nici chiar cea armată.

El a subliniat că toate partidele co
muniste au dreptul să-și hotărască 
propriul drum. în conformitate cu 
condițiile specifice din propria tară.

U.R.S.S., S.U.A., Iugoslavia, R. D.
Germană, R. F. Germania, R. P. Po
lonă, Franța, Italia etc.

Paralel cu acțiunile vizind dez
voltarea relațiilor sale bilaterale. 
România depune eforturi stăruitoare 
pentru extinderea cooperării multi
laterale și realizarea prin eforturi 
comune a unor ample proiecte eco
nomice de interes general-european. 
Este bine cunoscută și apreciată 
contribuția tării noastre 1a realizarea 
obiectivelor Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, organism re
gional al Națiunilor Unite, căruia 
Actul final de 1a Helsinki i-a atribuit 
un rol important in îndeplinirea 
unor sarcini specifice în domeniul 
colaborării economice. Din inițiativa 
României. C.E.E./O.N.U. a adoptat, 
la recenta sa sesiune anuală, o scrie 
de rezoluții și hotăriri privind im
pulsionarea cooperării industriale, 
tehnico-științifice și in alte domenii, 
atît între statele europene, cit și 
intre acestea și țări din alte regiuni 
ale lumii.

în același timp. România acordă o 
importantă aparte stimulării coope
rării pe plan subregional, fapt do
vedit și cu prilejul reuniunii econo
mice de la Atena din 1976 — re
uniune ta care tara noastră a pre
zentat un șir de propuneri referitoa
re 1a colaborarea economică si teh- 
nico-stiintifică pentru prospectarea 
si punerea in valoare a unor ză
căminte din țările situate in zona 
Balcanilor, construirea în comun a 
unor obiective industriale, crearea 
de societăți mixte de producție și 
comercializare, cooperarea în dome
niul transporturilor rutiere, fero
viare si maritime, precum și în alte 
domenii.

Se poate constata că anumite re
zultate pozitive în ce privește ma
terializarea prevederilor Actului fi
nal s-au înregistrat si ne Plan ge
neral-european. Apreciind in mod 
pozitiv aceste progrese, trebuie spus 
totodată că, din păcate, s-a făcut 

cumentului semnat la Helsinki. In
tenția noastră, a spus Forlani, este 
să încurajăm o dezbatere construc
tivă.

BELGRAD 11 (Agerpres) — într-un 
Interviu acordat postului de radio 
Belgrad, primul ministru al Siriei. 
Abdel Rhman Kleifawi. și-a exprimat 
convingerea că „reuniunea de 1a Bel
grad va oferi prilejul unui schimb de 
opinii asupra problemelor care se re
feră nu numai 1a Europa, dar și ta în
treaga lume". „Siria, a declarat pre
mierul. este interesată să participe ta 
lucrările acestei reuniuni, deoarece 
consideră că securitatea din Europa 
este nemijlocit legată de securitatea 
din Orientul Apropiat".

Barbu, Radu Boureanu. Fodor San
dor, Franz Storck.

Reuniunea a prilejuit un amplu 
schimb de păreri asupra necesității 
realizării prevederilor documentelor 
Conferinței pentru securitate și 
cooperare în Europa, pentru întă
rirea păcii, securității și înțelegerii 
reciproce intre popoarele întregii 
lumi. S-a relevat datoria oamenilor 
de cultură de a apăra cauza păcii 
și prieteniei între popoare.

G. Husak la intîlnirea 
tineretului cehoslovac 

cretar general al C.C. al P.C. din Ce
hoslovacia. președintele R. S. Ce
hoslovace — relevă agenția C.T.K. — 
a dat o inaltă apreciere muncii pline 
de abnegație a tineretului, atașamen
tului său față de politica partidului. 
„Partidul nostru. Frontul National, 
organele de stat acordă tinerei gene
rații o atentie deosebită".

Relevînd participarea activă a tine
rei generații ta viața Cehoslovaciei 
socialiste, vorbitorul a subliniat că 
„pentru tineretul nostru este ca
racteristic faptul că privește cu în
credere si optimism în viitor. Este 
rezultatul superiorității orânduirii so
cialiste din care izvorăște și încrede
rea majorității covîrșitoare a tineri
lor în orînduirea noastră, în so
cialism".

agențiile de presă
Q O B ■ ■ Q 0 
transmit:

Acord toTnSno-cancdlan.
La Ottawa a fost parafat textul a- 
cordului de pescuit intre guvernele 
Republicii Socialiste România și Ca
nadei. Acordul reglementează pes
cuitul navelor românești în zona de 
2C0 mile a Atlanticului de nord-vest 
și cuprinde prevederi privind dezvol
tarea cooperării în domeniul pescui
tului intre cele două țări.

Adunare comemorativă.
La 11 iunie, zeci de mii de persoane 
au participat ta adunarea comemora
tivă de la Lidice, localitate care în 
urmă cu 35 de ani a fost distrusă in 
întregime de ocupanții hitleriști. Au 
fost depuse coroane de flori în me- 

încă prea puțin față de prevede
rile Actului final. Comerțul și co
laborarea economică sînt in con
tinuare stînjenite de diferite opre
liști, unele datînd din anii „răz
boiului rece". Mai mult Încă, in 
loc de a se merge hotărit spre 
eliminarea barierelor discrimina
torii — așa cum prevăd angaja
mentele asumate la Helsinki — in 
ultima vreme s-a înregistrat o creș
tere a restricțiilor economice și co
merciale. adoptate de unele state 
occidentale, chiar în domenii care 
pină acum nu cunoșteau asemenea 
obstacole — cum este, de pildă, 
pescuitul. Se fac, de asemenea, 
simtite practici prin care se utili
zează relațiile economice în scopul 
exercitării de presiuni politice, in
gerințe in treburile interne, ca și 
tendințe de a aborda problemele 
cooperării economice de ta bloc 1a 
bloc. Problema clauzei națiunii ce
lei mai favorizate nu și-a găsit încă 
soluționarea trainică, de durată, care 
să confere o perspectivă stabilă re
lațiilor economice.

Pornind de la asemenea fapte, țara 
noastră consideră necesar să se ac
ționeze cu hotărîre pentru diminua
rea tuturor piedicilor și obstacolelor 
artificiale, pentru așezarea raportu
rilor economice — ca și pe alte pla
nuri — dintre națiunile europene pe 
baze noi, democratice, corespunzător 
principiilor egalității și echității.

De asemenea. România consideră 
că o însemnătate deosebită pentru 
extinderea cooperării economice in 
Europa are soluționarea prob’emei 
subdezvoltării, a decalajelor dintre 
țările dezvoltate si cele în curs de 
dezvoltare, deoarece această proble
mă constituie astăzi o serioasă sursă 
de instabilitate economică si politică, 
de accentuare a fenomenelor de cri
ză. Ca urmare, se impune adoptarea 
de programe specifice pentru țările 
rămase în urmă, care să includă mă
suri de natură să permită accesul

ZIUA NAȚIONALA A REPUBLICII fiupine
pYCplputpi Snip

Domnului FERDINAND E. MARCOS
Președintele Republicii Filipine

MANILA
Cu prilejul celei de-a 79-a aniversări a proclamării independenței, Ziua 

națională a Republicii Filipine. am deosebita plăcere de a vă transmite, in 
numele poporului român și al meu personal, cele mai sincere felicitări, urări 
de sănătate și fericire personală, de pace și progres poporului filipinez prieten.

îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie si colaborare sta
tornicite. pe multiple planuri. între țările și popoarele noastre se vor dez
volta in continuare. în spiritul înțelegerilor convenite cu prilejul vizitei mela 
in minunata dumneavoastră tară. în interesul și avantajul țărilor noastre, al 
păcii, colaborării si progresului în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Repere ale dezvoltării 
economice

La 12 iunie, poporul filipinez a- 
niversează o dată memorabilă din 
istoria patriei sale: împlinirea a 79 
de ani de la proclamarea Republicii 
Filipineze, cel dinții stat liber din 
sud-estul Asiei. Abia în anii de 
după al doilea război mondial, „ar
hipelagul celor 7 000 de insule" 
avea să-și consolideze însă in
dependenta politică, filipinezii pu
țind astfel să-și mobilizeze ener
giile creatoare in bătălia pentru li
chidarea stării de înapoiere moș
tenite din trecut, pentru dezvol
tarea de sine stătătoare.

Eforturile națiunii filipineze pe 
calea propășirii economice au cu
noscut un nou impuls începând din 
1972 cînd, sub conducerea președin
telui Ferdinand Marcos, a fost ini
țiat „Programul noii societăți". 
Transpunind în viață acest pro
gram, filipinezii au reușit, in pofida 
dificultăților întâmpinate ca urmare 
a unei conjuncturi economice mon
diale nefavorabile, să înregistreze 
succese importante în dezvoltarea 
țării. Grăitor este, de pildă, faptul 
că Ih anul 1976 produsul național 
brut a cunoscut, comparativ cu anul 
1975, o creștere de 6,3 1a sută. In 
agricultură, principalul sector al e- 
conomiei naționale, cuprinzind mai 
mult de jumătate din forța de 
rrțtmcă a tării, s-au obținut recolte 
mari la două culturi de bază, trestia 
de zahăr, care iși păstrează in conti
nuare locul intîi între produsele de 
export, și orez.

Sectorul industrial, pîrghie de 
seamă în asigurarea progresului 
economic, beneficiază de investiții 
masive, in acest domeniu urmărin- 
du-se cu prioritate valorificarea 
propriilor resurse naturale. Dis- 
punînd de însemnate zăcăminte de

moria jertfelor nazismului. A avut loc 
apoi o mare manifestație in cadrul 
căreia Lubomir Strougal, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., președin
tele guvernului R.S. Cehoslovace, a 
rostit o cuvintare.

înksvedsn. Andrei KirUenko, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.C.U.S., și Boris Pono- 
mariov, membru supleant al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al P.C.UsS., 
s-au intilnit cu delegația P.C. Li
banez, condusă de Nicolas Chaoui, 
secretar general al C.C. al P.C. Li
banez. Reprezentanții P.C.U.S. și 
P.C.L. s-au pronunțat in favoarea 
instaurării unei păci trainice și du
rabile in Orientul Apropiat, pe baza 
asigurării drepturilor legitime și in- 

nestingherit Ia cuceririle științei, să 
faciliteze transferul de tehnologie, 
să favorizeze desfacerea produselor 
statelor in curs de dezvoltare pe 
piețele țărilor dezvoltate. în vederea 
realizării acestor obiective de interes 
general, România preconizează — așa 
cum arăta tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — organizarea unor 
consfătuiri, cu participarea tutu
ror statelor europene, consacra
te cooperării economice, schim
bului de tehnologie, informării 
reciproce asupra rezultatelor cerce
tării științifice si tehnice, procum și 
altor domenii. în aceeași ordine de 
idei. România apreciază că trebuie sâ 
se ajungă la un acord al țărilor eu
ropene privind adoptarea unei poziții 
comune în vederea creșterii contri
buției lor la lichidarea fenomenului 
subdezvoltării în lume, la instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale. 
Ar fi, desigur, deosebit de impor
tant ca această problemă să fie 
abordată în cadrul reuniunii de 
la Belgrad într-o viziune concre
tă, de lucru, care să permită crista
lizarea unor soluții pozitive, schița
rea unui program de acțiune din 
partea tuturor țărilor europene în 
această problemă fundamentală pen
tru cauza păcii și colaborării inter
naționale.

România este hotărâtă — așa cum 
a subliniat in repetate rânduri tova
rășul Nicolae Ceaușescu — să acțio
neze in continuare cu aceeași energie 
si vigoare ca si pînă acum. în vede
rea realizării acestor teluri, astfel ca 
reuniunea de la Belgrad să se soldeze 
cu un program concret de acțiuni, 
menite să dea un nou și puternic 
impuls cooperării economice si teh- 
nico-stiintifice. corespunzător năzu
ințelor si intereselor tuturor popoa
relor europene, cauzei păcii si cola
borării in lume.

Gh. CERCELESCU 

minereuri (crom, cupru. nichel, 
aur, fier etc), industria extractivă 
a cunoscut în ansamblu un spor de 
2,4 la sută în 1976. Totodată, gama 
largă de materii prime a permis 
avintul ramurilor prelucrătoare. 
O altă preocupare, mai recen
tă, vizează reducerea dependen
ței Filipinelor de importul de petrol 
— In prezent 90 1a sută — in acest 
sco,p desfășurîndu-se ample opera
țiuni de explorare a zăcămintelor 
de petrol din platforma submarină.

Pe planul politicii externe, Fi- 
lipinele acționează pentru amplifi»' 
carea și diversificarea ariei de con
tacte și legături. Guvernul pre
ședintelui Marcos a stabilit relații 
de colaborare cu țări de pe toate 
meridianele, indiferent de orîndu- 
ire, un loc important ocupind rela
țiile cu țările socialiste. în acest 
context, se poate consemna cu sa
tisfacție evoluția continuu ascen
dentă a relațiilor pe multiple pla
nuri dintre Filipine și România. 
Așa cum este cunoscut, o contri
buție hotărîtoare 1a impulsionarea 
și extinderea raporturilor bilaterale 
a adus-o vizita întreprinsă, cu doi 
ani în urmă, de președintele Nicolae 
Ceaușescu în Filipine. Dialogul ro- 
mâno-filipinez ta cel mai înalt nivel 
s-a materializat în semnarea unor 
documente de mare însemnătate, 
prin care s-au pus temelii trainice 
amplificării continue a colaborării 
pe plan politic, economic, cultural, 
ca si pe plan internațional, o aseme
nea evoluție fiind in concordanță 
deplină cu interesele și aspirațiile 
celor două țări și popoare, cu cerin
țele generale ale păcii și progresu
lui în lume.

D. OZERANSCHI

tereselor tuturor statelor și popoare
lor din această regiune, inclusiv a 
dreptului poporului palestinean de 
creare a unui stat național.

La Budapesta au luat sfîr?it 
lucrările celei de-a 32-a ședințe a 
Comisiei permanente C.A.E.R. pentru 
folosirea energiei atomice in scopuri 
pașnice.

Cu prilejul centenarului Inde
pendenței de stat a României, 
la centrul de cultură „Csili" al 
siderurgiștilor din Budapesta a 
avut loc deschiderea expoziției 
de grafică românească. Au fost 
prezenți Sandor Demeter, vice
președinte al Institutului pentru 
relații culturale cu străinătatea, 
reprezentanți ai Ministerului A- 
facefilor Externe, Ministerului 
Culturii, ai conducerii Uniunii 
artiștilor plastici, oameni de 
artă, membri ai corpului diplo
matic.

Energia nucleară - îi 
scopuri pașnice. ”Folosirea 
nergiei nucleare in scopuri pașni 
este o necesitate", a declarat secreta 
rul general al Partidului Comunist 
Francez, Georges Marchais. Noi nu 
putem fi indiferenți fată de disponi
bilitățile de miine în energie ale țării 
noastre. Trebuie să se dezvolte în 
mod rațional toate tipurile de ener
gie, a precizat in încheierea decla
rației sale secretarul general al P.C.F.

Partidul Poporului din 
Panama (Comunist) a publicat 
în organul său de presă, „Unidad", 
un document în care subliniază ne
cesitatea ajungerii grabnice, în ca
drul actualelor negocieri americano- 
panameze, 1a încheierea unui nou 
tratat asupra Canalului Panama și a 
zonei adiacente.

Complotiști condamnați 
în Mali. Un tribunal special al 
securității statului din Republica Mail 
a condamnat 1a pedeapsa capitală un 
număr de 7 militari și 5 civili, sub 
acuzația de înaltă trădare. Ei sint 
acuzați de organizarea, in 1976, a unei 
lovituri militare împotriva președinte
lui țării, Moussa Traore. Alți 8 mi
litari au fost condamnați ta închi
soare pe viață.

Asasinul lui Martin Lu
ther King a evadat.Jame« 
Earl Ray, care l-a asasinat în 1968 
pe Martin Luther King, liderul popu
lației de culoare din S.U.A., a eva
dat în noaptea de vineri spre sîmbătă 
din închisoarea „Brushy Mountain", 
situată ta circa 70 km nord-vest da 
orașul Knoxville, statul Tennessee. 
După cum se știe, James Ray a fost 
condamnat la 99 de ani recluziune. 
Din dispoziția președintelui Carter, a 
fost organizată o amplă acțiune da 
urmărire și prindere a evadatului.

Pantra combaterea Se- 
CStei. I* 1 re3‘un>'e rurale din nor
dul Vietnamului se desfășoară o largă 
acțiune pentru combaterea secetei, 
care amenință să compromită recolta 
de orez din actuala campanie, pre
cum și alte culturi auxiliare — in
formează agenția V.N.A. în diferite 
zone au fost sănate puțuri și au fost 
instalate pompe mecanice pentru 
scoaterea apei 1a suprafață.
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