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Ieri, la Debrețin, a început

NICOLAE CEAUSESCU JANOS RADAR
Convorbiri rodnice, sub semnul dorinței comune de întărire a relațiilor de prietenie dintre 
popourele român și ungur, de adîncire a colaborării reciproce, în interesul construcției socialiste 

in cele două țări, al cauzei securității și progresului pe continent și în lume
Tovarășul Nicolae Ceausescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a plecait. miercuri 
dimineața, din Oradea, pentru a se 
Intîlni, la Debrețin, cu tovarășul 
Jânos Kâdâr, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar. în conformi
tate cu înțelegerea stabilită anterior.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de tovarășii Ilie Verdet. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan 
Andrei, membru supleant al Comite-

tulul Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., de alte persoane 
oficiale.

La plecare, pe aeroportul din Ora
dea se aflau mii de oameni ai mun
cii. care au aclamat îndelung, cu în
suflețire. pe secretarul general al 
partidului, exprimîndu-si satisfacția 
fată de noua întîlnire dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jânos Kădăr, 
moment de deosebită importantă 
pentru dezvoltarea și întărirea rela
țiilor de prietenie si colaborare din
tre țările, partidele si popoarele 
noastre.

Călduroasă primire
solilor poporului român

Miercuri dimineața. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, a sosit la Debrețin, unde, 
în conformitate cu înțelegerea ante
rioară. are loc întîlnirea prietenească 
cu tovarășul Jânos Kâdâr. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar, întîlnire care urmează să con
tinue, joi. la Oradea.

Eveniment de o deosebită însemnă- persoane oficiale, consilieri si experți. 
tate pentru dezvoltarea tradiționale
lor legături de prietenie, solidaritate 
și colaborare dintre cele două țări, 
menit să deschidă noi perspective 
amplificării acestor relații in folosul 
ambelor popoare. întîlnirea Ia nivel 
înalt româno-ungară a fost așteptată 
aici cu deosebit interes.

In cinstea sosirii înalților oaspeți, 
orașul de reședință al județului Haj
du-Bihar. ale cărui organe de partid, 
întreprinderi și instituții întrețin cu 
cele din județul Bihor strînse legă
turi de colaborare, semnificative pen
tru bunele relații existente între cele 
două țări, a fost împodobit sărbăto
rește. Pe principalele străzi din De
brețin, pe edificii au fost arborate 
drapelele de stat ale Republicii So
cialiste România si Republicii Popu
lare Ungare, au fost așezate pancarte 
cu urări de salut pentru întărirea 
prieteniei dintre popoarele noastre.

Aeroportul orașului a îmbrăcat, la 
rîndul său. haină de sărbătoare. Sînt 
arborate drapelele de stat ale Româ
niei și Ungariei. Pe o mare pancartă 
a fost scrisă în limbile română și 
maghiară urarea „Bine ați venit în 
patria noastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu !“.

Ora 9. Aeronava purtînd însemnele 
României socialiste aterizează.

La coborîrea din avion, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist 
președintele Republicii 
România, este salutat cu

căldură de tovarășul Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Cei doi 
conducători de partid își string mîi- 
nile prietenește, se îmbrățișează.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au sosit tovarășii Ilie 
Verdet. membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu
tiv. secretar al C.C. al P.C.R.. alte

Român, 
Socialiste 
deosebită

în întîmpinarea oaspeților au venit 
la aeroport tovarășii Gyenes Andras, 
secretar al C.C. al P.M.S.U.. Havasi 
Ferenc, membru al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. Katona Istvan, membru al C.C. 
al P.M.S.U., șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U., Varga Istvan, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.S.U., 
Roska Istvan, adjunct al ministrului 
de externe, Sikula Gyorgy, prim-se
cretar al Comitetului județean Hajdu- 
Bihar al P.M.S.U., și Szabo 
Imre, președintele consiliului popu
lar județean.

Erau prezent!, de asemenea. Victor 
Bolojan, ambasadorul tării noastre la 
Budapesta, și Biczo Gyorgy, ambasa
dorul Ungariei la București.

Prezenti în mare număr pe aero
port, locuitorii din Debrețin au fă
cut înalților oaspeți o primire plină 
de căldură, exprimîndu-și satisfacția 
pentru această întîlnire româno-un
gară la nivel înalt, sentimentele de 
prietenie fată de poporul român. Se 
aplaudă cu însuflețire, se ovaționează 
pentru întărirea prieteniei româno- 
ungare.

Cei doi 
îndreaptă 
oraș.

doloana
Industrială, apoi citeva din principa
lele străzi ale orașului, care prezintă 
astăzi imaginea semnificativă a în-

conducători de partid se 
apoi în automobile spre
de mașini străbate o zonă

(Continuare in pag. a IlI-a)

Festivalului 
„Cintarea 

a tras cu 
imaginației 
tuturor ar-

începerea convorbirilor oficiale
Miercuri. 15 iunie, au început la 

Debrețin, la sediul Comitetului jude
țean Hajdu-Bihar al P.M.S.U.. con
vorbirile oficiale dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia. și tovarășul Jânos Kâdâr. prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar.

La convorbiri participă, din partea 
română, tovarășii Ilie Verdet. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Stefan 
Andrei, membru supleant al Comite
tului Politic Executiv, secretar al

Dejun în onoarea tovarășului Nicolae Ceaușescu
După prima parte a convorbirilor, 

cei doi conducători de partid s-au 
reîntîlnit în cadrul unui dejun 
oferit în onoarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, de 
tovarășul Jânos Kâdâr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Pe traseul străbătut de la sediul 
Comitetului județean Hajdu-Bihar al 
P.M.S.U., unde au avut loc convorbi-

rile. pînă Ia clădirea Consiliului popu
lar al orașului Debrețin, unde s-a 
desfășurat dejunul, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kădăr au fost sa
lutați din nou. cu multă însuflețire, 
de numeroși cetățeni, care au aplau
dat îndelung.

La dejun au luat parte tovarășii 
Ilie Verdet. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ștefan Andrei, membru su
pleant al Comitetului Politic Execu-

tiv. secretar al C.C. al P.C.R., precum 
și celelalte persoane oficiale române.

Au participat tovarășii Gyenes An
dras, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Havasi Ferenc, membru al C.C. al 
P.M.S.U.. vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, alte persoane oficiala 
ungare.

In timpul dejunului, desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, prietenească, 
tovarășul Jânos Kâdâr și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi, 
urmărite cu viu interes și subliniate 
cu aplauze de cei prezenti.

C.C. al P.C.R., Gheorghe Blaj, menj- 
bru al C.C. al P.C.R.. prim-secretar 
al Comitetului județean Bihor al 
P.C.R.. Dumitru Turcuș, adjunct de 
șef de sectie la C.C. al P.C.R., Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. Victor Bolo
jan. ambasadorul Republicii Socialis
te România la Budapesta.

Din partea ungară au luat parte 
tovarășii Gyenes Andras, secretar al 
C.C. al P.M.S.U.. Havasi Ferenc, 
membru al C.C. al P.M.S.U.. vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
Katona Istvan, membru al C.C. al 
P.M.S.U., șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U., Sikula Gyorgy, prim-se
cretar al Comitetului județean Haj
du-Bihar al P.M.S.U.. Varga Istvan, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.M.S.U., Roska Istvan, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Biczo Gyorgy. ambasadorul Republi
cii’ Populare Ungare la București.

In cursul convorbirilor s-a proce
dat la o informare reciprocă asupra 
realizărilor dobindite de cele două 
popoare în construcția socialistă, a 
activității si preocupărilor actuale și 
de perspectivă ale Partidului Comu
nist Român și. respectiv. Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. S-a

subliniat, de ambele părți, că succe
sele obținute de Republica Socialistă 
România și Republica Populară Un
gară în edificarea societății noi, so
cialiste slujesc interesele celor două 
popoare și, totodată, aduc o contri
buție importantă la cauza generală a 
socialismului și păcii, la întărirea 
prestigiului și influenței socialismului 
în lume.

în acest sens a fost exprimată do
rința de a se intensifica relațiile de 
prietenie și colaborarea dintre Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, de a În
tări conlucrarea româno-ungară pe 
arena internațională, în lupta pentru 
socialism, securitate și pace.

Relevînd cu satisfacție cursul as
cendent al relațiilor româno-ungare 
pe multiple planuri, cei doi conducă
tori de partid au subliniat necesita
tea ca în viitor să se identifice noi 
căi de dezvoltare a acestor relații, de 
intensificare a schimburilor comer
ciale, a cooperării în producție, in 
domeniile științei și tehnicii, culturii 
și artei, punîndu-se în valoare con
dițiile favorabile determinate de ve
cinătatea celor două țări, de faptul
(Continuare in pag. a IlI-a)

Toastul tovarășului Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

bogat in tradiții,

străduinței de a 
a dezvolta cola-

Stimate tovarășe Ceaușescu I
Dragi oaspeți I
în numele Comitetului Central al Partidului Muncito

resc Socialist Ungar, vă salut cu respect pe dumnea
voastră, tovarășe Ceaușescu, pe prietenii noștri români 
sosiți cu dumneavoastră in acest oraș 
Debrețin. I ■

întîlnirea noastră are loc în spiritul 
întări prietenia popoarelor noastre, de
borarea dintre cele două partide și țări și de a lărgi 
relațiile existente. Sîntem ferm convinși că popoarele 
noastre numai împreună pot progresa. în acest sens, 
dispunem de o bază corespunzătoare, deoarece principa
lele noastre teluri și interese sînt identice. Sîntem ve
cini și pășim împreună pe drumul nostru istoric al 
construirii societății socialiste dezvoltate, al luptei comu
ne pentru apărarea păcii 
dială a socialismului.

Delegația de partid și 
Populare Ungare a făcut
în anul 1972, a dus tratative cu delegația de partid și

in lume, pentru victoria mon-

guvernamentală a Republicii 
o vizită în țara dumneavoastră

(Continuare in pag. a Ul-a) „
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Stimate tovarășe Jânos Kădăr,
Dragi tovarăși și prieteni maghiari.
îmi face o deosebită plăcere ca. în numele Comite

tului Central al Partidului Comunist Român, al Consi
liului de Stat si al Guvernului Republicii Socialiste 
România, precum și al meu personal, să vă adresez 
dumneavoastră, dragă tovarășe Kădăr și dragi prieteni 
din Republica Populară Ungară, un salut cordial și cele 
mai bune urări tovărășești.

Doresc să mulțumesc pentru ospitalitatea cu care 
ne-ati întîmpinat pe pămîntul Ungariei prietene, pentru 
primirea caldă pe care ne-a făcut-o populația orașului 
Debrețin. în aceasta noi vedem o expresie a sentimen
telor de stimă și prețuire pe care și le nutresc reciproc 
popoarele noastre, o manifestare 
vecinătate, prietenie si colaborare 
și partide.

Doresc să remarc cu satisfacție 
derilor Tratatului de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală dintre Republica Socialistă România si Republica 
Populară Ungară, relațiile economice, politice, tehnico- 
științifice și culturale au cunoscut o evoluție pozitivă. 
Fată de cincinalul 1971—1975 — cînd schimburile econo
mice reciproce româno-ungare au crescut de 2,2 ori —

a relațiilor de bună 
dintre cele două țări

că. în spiritul preve-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Impresia cea mai profundă pe 
care o produce lectura Comunica
tului privind rezultatele prelimi
nare ale recensămîntului popu
lației și al locuințelor din 5 ianua
rie 1977 este aceea a nesecatei vita
lități a poporului nostru, a tinereții 
optimiste, încrezătoare în viitorul 
șău luminos, fericit. Anii ultimului 
deceniu — care prin marile reali
zări economice și sociale se înscriu 
drept cea mai rodnică, mai bogată 
și mai prosperă perioadă din întrea
ga istorie națională — au adus 
poporului nostru hu numai o tine
rețe spirituală necunoscută nicicînd 
înainte, ci și o sănătate fizică, pu- • 
tere și bucurie de viață, pilduitoare 
pentru esența orînduirii noastre în 
care omul, bunăstarea și fericirea 
lui reprezintă scopul a tot ceea ce 
se înfăptuiește.

Populația României — subliniază 
comunicatul — a fost, la data de 5 
ianuarie 1977, de 21 559 416 locuitori 
— cu 2 456 253, respectiv cu 12,9 la 
sută, mai mare decît în 1966. Ritmul 
mediu anual de creștere a fost de 
1,1 l.a sută, ca urmare a sporului 
natural determinat de o natalitate 
medie de 20,8 născuți-vii la mia de 
locuitori și de scăderea mortalită
ții generale. Durata medie a vieții 
a ajuns la aproape 70 de ani.

Aceste cifre, caracteristice pentru 
dinamismul întregii vieți economice 
și sociale a țării din ultimul dece
niu. constituie o dovadă incontes
tabilă a justefei politicii demogra
fice promovate cu consecvență de 
partidul și statul nostru, in spiritul 
umanismului socialist, în concor
danță cu interesele prezentului și 
viitorului națiunii noastre — politi
că definită în importante docu
mente de partid ca parte compo
nentă, esențială a întregului pro
gram de construcție economică și 
socială a țării, de creștere continuă 
a bunăstării poporului, de formare 
și dezvoltare armonioasă a perso
nalității umane. La Conferința Na
țională a partidului din anul 1972, 
secretarul general al partidului 
nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sublinia : „O problemă esențială 
este asigurarea unei creșteri mai 
susținute a populației, factor esen
țial al dinamismului și forței pro
ductive a societății. Avem in ve
dere adoptarea în continuare a u-

nui complex de măsuri de ordin 
economico-social și sanitar, care să 
contribuie la întărirea familiei, la 
stimularea ereșteril natalității, re
ducerea mortalității și creșterea 
duratei vieții oamenilor".

Această politică este concepută 
ca o orientare de lungă durată, în- 
scriindu-se în mod firesc și nece
sar între obiectivele majore, de cea 
mai mare importantă pentru fău
rirea societății socialiste multila
teral dezvoltate și înaintarea Româ
niei spre comunism. Așa după cum 
se subliniază în Programul parti
dului, adoptat de Congresul al 
XI-lea. vor fi luate măsuri cores
punzătoare In vederea asigurării 
unui spor demografic normal, reali
zării unei proporții Juste de vîrstă 
a populației, menținerii tinereții 
poporului nostru. Se va aplica cu 
consecventă o politică de sporire a 
natalității, de ajutorare a copiilor 
și familiilor cu mulți copii.

Poporul nostru a ocrotit întot
deauna familia, s-a îngrijit de con
solidarea și evoluția ei sănătoasă, 
de creșterea și educarea copiilor, a 
tinerei generații. Familia cu mulți 
copii — crescuți îndeobște cu a- 
marnică trudă — s-a bucurat în
totdeauna de adincă prețuire din 
partea obștii. Dar, într-o societa
te incapabilă, prin structura șl 
obiectivele ei. să asigure. în cele 
mai multe cazuri, măcar strictul ne
cesar unei creșteri sănătoase a ti
nerei generații, copiii erau secerați 
cu zecile de mii de boli și subnu
triție, iar durata medie a vieții se 
ridica în 1932 — în preajma anului 
de vîrf al „prosperității" capitaliste 
In România— la 42 de ani.

Creșterea importantă a populației 
țării în cei 11 ani care au trecut 
de Ia precedentul recensămînt (din 
1966) este oglinda uriașelor prefaceri 
de ordin economic și social care 
au constituit temelia trainică a în
făptuirii politicii demografice a par
tidului. în aceasta. în marile înfăp
tuiri de ordin economic și social, se 
găsește apa vie a tinereții fără bă- 
trînețe. a forței, a vitalității, a 
bucuriei de viată, caracteristice ge
nerațiilor actuale.

Creșterea retribuție! medii lunare 
nete de la 1 028 lei în anul 1965 la
(Continuare in pag. a II-a)

Marele creator de frumos
Expoziția de la par

terul Casei Scînteii, 
cu lucrări selecționate 
pentru etapa republi
cană a 
național 
României", 
compasul 
un cerc al 
telor de pe întreg cu
prinsul frumosului ro
mânesc.

Si e bine că expozi
ția debutează cu peli
cula pretins exactă a 
fotografului, dar 
care arta a intrat 
lirismul corzilor 
liră închipuite de 
rele de bumbac ale unei 
țesătorii (Ion Helici, 
muncitor din Botoșanii 
lui Eminescu). cu 
pulberea ca de geneză 
1 chimizării ogoarelor, 
apoi eu snopii sănătoși 
ai belșugului, pînă la 
spiritualizarea alego
rică a unui portret 
melancolic nuanțat de 
Michael Kepp din Cis- 
nădia Sibiului. Sche
lele construcțiilor so
cialiste ne aduc un pei
saj citadin din Salonta 
Bihorului de către 
Veres Peter și așa mai 
departe : o călătorie 
fascinantă prin toate 
îndeletnicirile ome
nești pînă la sportul 
lui „in corpora sano". 
Am recunoscut re
pede stilul avocatu
lui Andron din Ne- 
grești-Oaș, cu chipu
rile lui de daci sur
prinse în profilurile 
aspre și ferme ale ță
ranilor noștri 
de astăzi.

Admirăm tot 
pictori naivi cu 
ne-am mai întîlnit în 
expoziții de grup, dar 
care își reînnoiesc te
matica firesc, neosten
tativ. la postulatele e- 
pocii. pînă la cele ani- 
versative. dovedind în
sușirea unei culturi is
torice și implicit artis
tice. Este acest contact 
cu cultura modernă

în detrimentul fiorului 
primar, de gratie și 
uimire ? Nu. Dimpo
trivă, el pune sensuri 
și echilibru în fosta 
joacă de-a liniile și 
culorile care le-a alin
tat paleta. Centenarul 
războiului de indepen- 
dență.. șapte deceniida
la răscoala din 1907, 
aniversarea republicii.

în 
cu 
de 
fi-

oșeni

aici 
care

însemnări 
despre 

expozițiile 
artistice 

ale 
amatorilor

dimpreună cu alte te
me istorice văzute cu 
ochiul folcloric, bala
desc se armonizează 
cu temele prezentului 
și perspectiva viitoru
lui în imaginea vie și 
transfigurată. fără 
șablon, păstrînd naivi
tatea curiozității, deci 
a noului. Culorile lui 
Nicodim înfloresc în 
acest spațiu compli- 
mentar, deschizindu-i 
opera, cum și confra
ților săi mineri, 
tari, metalurgi, 
dici, tehnicieni, 
sionari. Este 
expoziție o 
mare a stilurilor, 
și a breslelor, i_ __
dind că talentul este 
omniprezent în toate 
mediile sociale și pe 
întreaga geografie e- 
conomicâ și spirituală 
a patriei. „Cintarea 
României" se justifi
că astfel tocmai din 
această diversă și e- 
locventă arie de cu
prindere a civilizației 
noastre socialiste ilus-

ze- 
me- 

pen- 
această 

panOra- 
, dar 
dove-

trată de către cei care 
o fac.

Materialul artistic 
este și el prezent în 
toata funcționalitățile 
sale. Sculptura în 
lemn, în metal, piro
gravura, de la formele 
ultramoderne pînă la 
cele mai adine ances
trale (blidare. lingu- 
rare. sărărite. brîie de 
piele, fuse si furci da 
tors etc.) și la alesă- 
turi, unde triumfă sub
țirimea parcă imate
rială a borangiculul 
brodat de maestre ca 
Anica Iacor de pe pla
iurile Buzăului și al
tele. Pe lîngă Boto
șanii lui Eminescu, 
este prezent Pipirigul 
lui Creangă, vatra lui 
Coșbuc, mărginimea 
lui Goga, toate un
ghiurile tării ilustrate 
de gînditori. de poeți, 
de oameni ai muzicii. 
Gorjul lui Brâncuși 
vine cu marila sale 
sinteze...

Ce să citezi din acest 
caleidoscop covîrșitor 
care te prinde în mul
tiplul halou al fru
mosului în toate 
crengăturile lui ? 
tabili sînt cu toții, mari 
sînt mulți — geniul 
poporului se rostește 
plenar, demonstrîn- 
du-ne că tematica cea 
mai riguroasă poate 
potenta cele mai fan
teziste forme de ma
nifestare.

Sinteză, compendiu 
al Cintăril României. 
expoziția aceasta de
monstrează larga ca
pacitate de creație a 
unui popor creator 
sieși de frumos și ex
portator al lui in uni
versalitate prin cel 
mai autentic arc de 
triumf al frumosului 
national.

în- 
Ci-

Alexandru 
ANDRIȚOIU

a
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Faptă 
ostășească

Atent, ca de obicei. In postul 
său de santinelă, soldatul gră
nicer Ion Putnaru a zărit, deo
dată, izbucnind flăcări la locu
ința cetățeanului Alexandru Du
mitru din comuna Gera. jude
țul Timiș. Imediat, grănicerul a 
raportat comandantului său. Lo
cotenentul Ion Răduț a organi
zat rapid o echipă de inter
venție. Luptindu-se vitejește 
cu flăcările mistuitoare și cu 
fumul înecăcios, echipa a reu
șit să salveze, în ultima clipă, 
doi copii, precum și importante 
bunuri materiale. Pentru bărbă
ția și curajul cu care au acțio
nat întru stingerea și locali
zarea incendiului sergentul Flo
rian Drăgușanu, caporalul Paul 
Ghircă și soldatul Marin Stoicu, 
locuitorii comunei le-au adresat 
cele mai călduroase mulțumiri 
și felicitări.
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Arheologică
Dupi mai multi ani de cerce- , 

tari asidue, pe raza comunei 
Zvoriștea, județul Suceava, ar
heologii au reușit să delimiteze 
perimetrul unei importante așe
zări a dacilor liberi datind din 
secolele II—III. Au fost scoase 
la iveală vase de lut ars. obiecte 
de podoabă și uz casnic, care în
tregesc datele istorice și docu
mentare de pină acum. Potrivit 
aprecierii specialiștilor, toate a- 
ceste mărturii atestă, deopotrivă, 
o bogată activitate a dacilor li
beri de pe plaiurile din nordul 
Moldovei și legăturile lor per
manente cu colectivitățile uma
ne din împrejurimi.
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Nesăbuință
Nicolae Piroi, angajat la între

prinderea de morărit și panifica
ție din Drobeta-Turnu Severin, 
a zărit tntr-un loc mai ferit niște 
tuburi pline cu o substanță. Fără 
să știe și fără să întrebe pe ni
meni despre ce fel de substanță 
este vorba. Piroi a făcut ce a 
făcut și a sustras citeva tuburi. 
Ajuns acasă, s-a gindit că res
pectiva substanță ar fi tocmai 
bună pentru a scăpa de gindaci. 
A împrăștiat-o prin cîteva un
ghere și s-a culcat. Fiind o sub
stanță foarte toxică, pină la ziuă 
fiul său a decedat. A doua zi, 
cu toate eforturile medicilor, 
nici fiica sa nu a mai putut fi 
salvată. s

uf iomă... Jf h iî

I

I
I
I
I
I
I
I

Test
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cu surprize
Serviciul de specialitate al Mi

liției județene Maramureș a orga
nizat un test pe bază de chestio
nar, la care au fost invitați să răs
pundă șefi de coloană auto, re
vizori tehnici, șefi de garaje. 
Tematica 7 Exact cea folosită la 
examinarea conducătorilor auto. 
Rezultatul ? Surpriză: numai 
jumătate din cei supuși testării 
au fost declarați... promovați. 
Ceilalți au întrunit un punctaj 
cu mult inferior minimului obli
gatoriu.

Și cînd te gîndești că tocmai 
ei sînt cei care răspund de sute 
de conducători auto pe care 
trebuie să-i îndrume, să-1 con
troleze, să-i învețe. Concluzia 7 
Una singură: toți „corigenții" au 
fost obligați să pună mina 
carte.

I

I
I
I
I
I
I
Ipe

A treia
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ISi- 
lo-

repriză...
Meci de fotbal in comuna 

ta Buzăului, între formația 
cală și cea din comuna vecină 
Zagon, ambele din județul Co- 
vasna. După terminarea meciu
lui, jucătorii echipei oaspete au 
pornit cu o mașină spre satul 
lor. Dar cînd să treacă peste un 
pod, hop că le ațin calea cîțiva 
vlăjgani, în frunte cu Gheorghe 
Prundaru, Alexandru Hosu. loan 
Mariș, înarmați cu pari, cu scin
dări, cu pietre. A urmat a „treia 
repriză", în urma căreia cîțiva 
„combatanți" au fost 
în spital. In cazul celor 
scandalagii, fluierul... final 
parține judecătoriei, iar alți 
tru „suporteri" înfocați — 
sile Băilă, Iosif Prundaru, i 
cea Dirstaru și Gheorghe 
ștaru — au fost amendați.

I
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internați 
trei 

a- 
I pa- 
Va- 

Mir- 
Dir-

I
I
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Cenan t-a apu- 
A dormit pu

t-a sculat mah- 
pornit cu au-

I
I
I

Cu autobuzul | 
în căruță

Vasile Cenan din Cluj-Napo- 
ca lucra pe autobuzul 31-CJ- 
6344. Dupi ieșirea din cursă, la 
miezul nopții, in loc să ducă au
tobuzul la garaj, l-a parcat 
acasă. Deși era toropit de somn, 
iar a doua zi trebuia să urce din 
nou la volan, 
cat de băut, 
țin fi agitat, 
mur și a 
tobuzul la drum. Din cauza vi
tezei excesive s-a năpustit cu 
autobuzul intr-o căruță care 
mergea reglementar, proiectin- 
d-o peste șanțul șoselei. In că
ruță se afla o familie : tata, ma
ma și copilul lor. Mama a dece
dat pe loc. iar tatăl si copilul 
sint grav răniți.

I

I
I
I
I
I
I
I
I

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteir

I

înfăptuirea planului de Investiții productive, de locuințe și alte 
edificii social-culturale necesită mari cantități de materiale de con
strucții : ciment, prefabricate, cărămizi ș.a. Aceasta, cu atit mai mult 
cu cit — după cum este cunoscut — în București și în alte orașe ale 
țării se află în plină desfășurare acțiunea de înlăturare a efectelor cu
tremurului din 4 martie a.c., de consolidare si reconstrucție a unor 
blocuri si edificii social-culturale. de construcție a mii și mii de apar
tamente.

Răspttnzînd solicitărilor economiei, ale șantierelor, unitățile de spe
cialitate au obținut in cinci luni și o decadă din acest an impor
tante succese in îndeplinirea planului la numeroase mate
riale de construcții. Au fost realizate peste prevederile pla
nului 75,6 mii mc produse prefabricate din beton armat. _ 15,8 
mii mc panouri mari din beton armat, 11 milioane cărămizi 
și blocuri ceramice, 127,2 mii mp plăci de azbociment. 2 398 
tone materiale si elemente de construcții din mase plastice. 
Sint rezultate care atestă preocuparea colectivelor de între
prinderi din acest sector pentru fabricarea de materiale abso
lut necesare șantierelor. în cantități sporite, pentru livrarea lor rit
mică și in sortimentele planificate.

Să urmărim la fața locului, în citeva întreprinderi, cum se acțio
nează pentru asigurarea cantităților de materiale de construcții prevă
zute in plan, pentru satisfacerea cererilor suplimentare ale bene
ficiarilor.

Neînțelegerea persistă... 
și stocurile de ciment 

se mențin
Înregistrînd creșteri însemnate de 

la an la an, COMBINATUL DE 
LIANȚI ȘI AZBOCIMENT DIN 
TG. JIU realizează în prezent 
circa 21 la sută din producția 
anuală de ciment a țării. Ală
turi de ciment, se mai produc în 
cantități considerabile și alte mate
riale de construcție, de mare utili
tate : tuburi și plăci din azbociment, 
panouri termoizolatoare. var. cără
mizi si țigle ceramice. Anul a- 
cesta. pe baza contractelor sta
bilite. combinatul din Tg. Jiu 
trebuie să livreze peste 2,8 milioane 
tone materiale de construcții. Sarci
nă. firește, deloc ușoară.

Așa cum ne-a spus directorul 
combinatului, ing. Nicolae Harana- 
ciu. în acest an nu s-a înregistrat 
nici o restantă la livrarea cimentu
lui către marii consumatori. Mani- 
festînd- solicitudine la cererea unor 
șantiere din cadrul trusturilor de 
construcții industriale București 
și Timișoara. consiliul oamenilor 
muncii din combinat a devansat 
graficele de livrare. Prin aceeași a- 
titudine responsabilă, cit si datorită 
calității cimenturilor realizate, com
binatul din Tg. Jiu și-a atras. în 
acest an. noi beneficiari — întreprin
derile de prefabricate din Bistrița- 
Năsăud. Oradea și Brașov. La aces
tea se adaugă eforturile depuse de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii

Se aplică hotărîrile Congresului țărănimii

ACORDUL GLOBAL
întărește răspunderea pentru soarta recoltei

în județul Iași, răstimpul care a tre
cut de la începerea campaniei agri
cole de primăvară se detașează ca 
o perioadă de activitate în care s-au 
înregistrat fapte de muncă fără pre
cedent pe aceste meleaguri. In condi
ții grele de muncă în,pîrjip...dețgrmi-,. 
nate de evoluția timpului, mare par
te din lucrările agricole au fost exe
cutate in limitele timpului optim. .La 
porumb, prașila a două s-a efectuat 
pe mai bine de 50 la Sută din supra
fața cultivată, iar la sfecla de zahăr, 
floarea-soarelui și cartofi se aplică ul
timele. prașile. La lucrările de întreți
nere participă zilnic între 40 000 si 
45 000 de cooperatori si mecanizatori. 
Din această săptămină. volumul lu
crărilor de executat este pe cit de 
mare, pe atît de complex. In 2—3 
zile trebuie încheiată prașila a treia 
la sfeclă și cartofi ; mai sînt de re
coltat jumătate din fînețele naturale 
și de însilozat încă 50 000 tone de 
furaje.

Executarea la timp si de bună ca
litate a lucrărilor agricole de sezon, 
care se reflectă în frumusețea de azi 
a holdelor pe aceste pămînturi, este un 
rezultat direct al saltului calitativ pe 
care l-a cunoscut agricultura ca ur
mare a aplicării măsurilor adoptate 
de partid și de stat în domeniul or
ganizării producției și a muncii. A- 
cordul global, generalizat în multe 
unități agricole din județ, încă 
de la început intr-o formă asemănă
toare celei stabilite prin actuala Lege 
a retribuirii muncii în unitățile agri
cole cooperatiste, a avut ca rezul
tat dublarea si. în unele cazuri, chiar 
triplarea producțiilor, a creat acel 
spirit de muncă și răspundere colec

PROGRESUL DEMOGRAFIC
(Urmare din pag. I)
1711 lei în 1976 — urmind ca a- 
ceasta să se ridice la 2 201 lei pină 
în 1980. ceea ce inseamna o majo
rare a retribuției medii reale cu 
30,2 la sută față de numai 18—22 
la sută cît se prevăzuse inițial în 
planul cincinal ; sporirea de peste 
2,6 ori in 1976 față de 1965 a chel
tuielilor social-culturale de la bu
getul statului — urmind ca aces
tea să crească pină in 1980 cu 44,1 
la sută față de cincinalul anterior ; 
creșterea volumului de mărfuri vîn- 
dute populației de aproape 2,3 ori 
în perioada 1965—1976 ; crearea, în 
perioada 1966—1976, a 2 253 500 noi 
locuri de muncă : sporirea fondului 
locativ în intervalul 1966—1976 cu 
aproape un milion de locuințe — 
sint doar cîțiva din indicatorii care 
desenează curba mereu ascendentă 
a îmbogățirii vieții materiale și spi
rituale a tuturor oamenilor muncii.

In programul ridicării neîntrerupte 
a standardului de viață al întregu
lui popor, un loc de primă însem
nătate îl ocupă măsurile de întări
re a familiei, de ocrotire a mamei 
și copilului, de sprijinire a fami
liilor numeroase.

Una din cele mai grăitoare expre
sii ale grijii permanente și gene
roase a întregii noastre societăți 
față de familie, față de cei mai ti
neri cetățeni ai patriei o constituie 
si recentele măsuri ale Comitetului 
Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
privind majorarea alocației de stat 
pentru copii, a ajutoarelor ce se a- 
cordă mamelor cu mai mulți copii 
și a altor ajutoare. Alocația de stat 
pentru copii ce se acordă in acest 
cincinal tuturor categoriilor de per
sonal muncitor potrivit dispoziții
lor legale se majorează, în medie, 
cu 30 la sută, iar incepind de la 1 
august 1977 se instituie un nou sis
tem de sprijin al mamelor care au 
în îngrijire mai multi copii pină la 
virsta de 18 ani.

Astăzi. 97 la sută din totalul co
piilor văd lumina zilei într-o in
stituție sanitară, bucurîndu-se încă 
de la naștere de asistență medicală

Investițiile, refacerea si consolidarea locuințelor reclamă
■ » R 1

MAI MULTE, TOT MAI MULTE 
MATERIALE DE CONSTRUCȚII

combinatului. în spirit de înaltă 
răspundere, pentru a sprijini cu ma
teriale de construcții refacerea uni
tăților și gospodăriilor cetățenilor 
din localitățile afectate de seismul 
din 4 martie. Au fost destinate re
construcției. in perioada ce a trecut 
de la cutremur, peste 40 000 tone ci
ment, 6 000 tone var. 49 000 mp plăci 
din azbociment și 200 000 bucăți că
rămizi ceramice și s-a suplimentat 
planul de livrare către populație cu 
12 700 tone ciment.

Printr-o activitate rodnică, colecti
vul combinatului și-a realizat ritmic 
sarcinile de plan, obținind în cinci luni 
din acest an importante sporuri de 
producție. Unde se localizează atunci 
necazul 7 La expedierea cimentului, 
a celorlalte materiale de construc
ții. După cum ne relata tov. Paul 

tivă pentru rezultatele în producție.
Un exemplu din multe altele oferă 

cooperativa agricolă din comuna Ti- 
gănași. Cu 7—8 ani în urmă această 
unitate nu putea să achite creditele 
acordate de stat. Si iată că astăzi a 
devenit..o. adevărată unjțște d.e CCȚ", 
cetare-pilot, pare produpg nu.mai PUr" 
țin de șapte soiuri de semințe, unele 
chiar din categoria elită, activitate 
din care realizează mari venituri bă

IN județul iași, zeci de mii de cooperatori
Șl MECANIZATORI LUCREAZĂ ZILNIC LA PRĂȘIT

nești. Realizatorii acestor perfor
manțe sint o mînă de specialiști, in 
frunte cu inginerul Petre Dascălu, 
președintele cooperativei, dar mai 
ales cei 800 de cooperatori, care de 
șase ani Încoace nu s-au schimbat 
nici ca număr si nici în componen
ță în cele 36 de echipe cîte lucrează 
aici. Da, la cooperativa agricolă din 
Țigănași stabilitatea echipelor se res
pectă întocmai. Nu s-au schimbat e- 
chipele, dar s-au produs multe trans
formări în ce privește gradul de pre
gătire profesională, disciplina și răs
punderea oamenilor. Iar dacă astăzi 
cooperatorii au ajuns să înțeleagă a- 
cordul global nu numai ca o sumă a- 
ritmetică de produse și bani, ci, în pri
mul rînd, ca o problemă de înaltă con
știință, aceasta se datorește, în prin
cipal, modului in care s-a acționat

calificată și gratuită. In prezent, 
rețeaua sanitară dispune de 20 000 
de paturi în maternități și secții 
cu acest profil din spitale, iar la 
sate de 1 369 de case de naștere. A 
crescut considerabil și capacitatea 
spitalelor și secțiilor de pediatrie 
din toate județele țării. Aproxima
tiv 82 000 de copii sînt îngrijiți în 
creșele aflate pe lingă întreprin
deri, în cartiere sau în cele înfiin
țate de cooperativele agricole de 
producție. Peste 825 000 de preșco
lari sint cuprinși în grădinițele de 
la orașe și sate.

Apărarea și întărirea sănătății 
oamenilor — devenită în societatea 
noastră politică de stat, sprijinită 
prin uriașe fonduri financiare, ma
teriale, prin cadre de înaltă cali
ficare — constituie una din pîr- 
ghiile cele mai puternice ale creș
terii natalității și a duratei medii 
a vieții oamenilor, a puterii lor de 
muncă și de creație.

Numai în acest cincinal, pentru 
apărarea și refacerea sănătății oa
menilor muncii statul alocă de la 
buget cu peste 16 miliarde lei mai 
mult decît în cincinalul 1971—1975, 
adică aproape 59 miliarde lei, O 
vastă rețea de unități spitalicești 
cu aproape 198 000 de paturi, sute 
de policlinici, peste 5 000 de dis
pensare, mai bine de 35 000 de me
dici și 120 000 de cadre sanitare 
medii și auxiliare veghează zi și 
noapte la sănătatea omului. în acest 
cincinal se construiesc spitale noi 
cu o capacitate de peste 39 000 de 
paturi, 80 de policlinici, sute de 
dispensare și alte unități medico- 
sanitare. Prin toate măsurile ce se 
preconizează în acest domeniu, se 
asigură condiții pentru o nouă 
creștere a calității asistenței medi
cale, perfecționarea activității în 
toate unitățile de ocrotire a sănă
tății, în scopul îmbunătățirii con
tinue a indicatorilor demografici și 
a stării de sănătate a populației.

Desigur, cadrul material al exis
tenței este esențial pentru o cali
tate superioară a vieții omului. In 
concepția partidului nostru, calita
tea superioară a vieții își are iz- 

Băltenoiu, director comercial în ca
drul combinatului. Regionala de căi 
ferate Craiova nu si-a respectat in 
mod corespunzător obligațiile din 
contractul de transport și nu a pus 
la dispoziția unității un număr su
ficient de vagoane pentru livrarea 
ritmică a cimentului. Acest fapt a 
dus. pe de o parte, la înregistrarea 
unor restante față de o serie de be
neficiari, iar pe de altă parte la 
crearea unor stocuri de ciment care, 
în perioada 1 ianuarie — 1 iunie 
s-au ridicat la peste 150 000 tone.

— Neînțelegerile cu regionala per
sistă — ne spunea directorul co
mercial. iar problema asigurării 
vagoanelor continuă să rămină cri
tică. Solicităm mai ales vagoane 
pentru mărfuri generale, în care ci
mentul se transportă ambalat in saci 
sau în vrac. însă regionala ne pune 
la dispoziție, uneori cu... amabilita
te. numai vagoane speciale pentru 

transportul cimentului neambalat.
Existenta unor importante stocuri 

la Combinatul de lianți și az
bociment din Tg. Jiu, cit și po
sibilitatea de a produce si livra'' 
cantități superioare sarcinilor de plan 
impun conlucrarea cit mai strînsă a 
tuturor factorilor : furnizor, benefi
ciari. lucrători din sistemul do 
transport.

Spiritul gospodăresc 
include și grija 
pentru transport 

în relațiile pe care le are cu be
neficiarii. FABRICA DE PRODUSE 

pentru educarea lor. pentru înțelege
rea de către toți că ridicarea bună
stării lor nu se poate realiza decît 
prin efortul general, printr-o înaltă 
răspundere a fiecăruia in munca ne 
care o face. La această scoală s-au 
format, de-a lungul anilor, lucrători 
agfiCbi.i' Cu" Jiîggătire complexă, care 
știu să mînuiască în egală măsură si 
sapa, și volanul tractorului sau a) 
autocamionului. Cu cei mai buni din

tre ei — Gheorghe Burlă. Mihai 
Ceucă. Ion Pasancu si Mihai Hriscu 
— obștea își face un titlu de cinste 
și mîndrie. Alții — Mihai Juncăna- 
ru. Aurica. Leonte. Dumitru Burlă. 
Traian Chirilă. Stelian Păduraru —■ 
fac parte dintre cei care, zi de zi. 
împart cu dărnicie din tainele acestei 
îndeletniciri celor peste 80 de tineri 
intrati de curînd pe marele front al 
muncii cîmpului.

Și în alte cooperative agricole din 
județul Iași au fost consolidate echi
pele de cooperatori, ceea ce face să 
se manifeste mai multă răspundere în 
ce privește executarea lucrărilor. La 
Movileni. cei aproape 700 de coope
ratori si mecanizatori lucrează îm
preună în 28 de echipe complexe, de 
mai bine de trei ani. Rodul bogat al 
holdelor de griu. stadiul de vegetație 

JUDEȚELE IN CARE S-AU ÎNREGISTRAT 
CELE MAI MARI CREȘTERI ALE POPULAȚIEI 

Anul 1977 față de 1966 — în procente
Media pe tară

voarele în îmbinarea organică a 
unei multitudini de factori — eco
nomici, politici, sociali, biologici si 
naturali — care asigură acel mediu 
de viață propice, optim pentru for
marea omului nou, pentru împli
nirea personalității sale multilate
rale. Acestor cerințe esențiale le 
răspunde întreaga politică a parti
dului nostru de dezvoltare în ritm 
accelerat a. economiei, de apărare 
și îmbogățire a mediului natural 
ambiant, de perfecționare a vieții 
sociale, de statornicire a unor re
lații sociale întemeiate pe princi
piile eticii și echității socialiste. 

CERAMICE DIN T1RGU MUREȘ nu 
și-a dezmințit de ani de zile renu- 
mele de a onora la zi contractele 
încheiate, chiar de a devansa respec
tarea lor. în răstimpul care a trecut 
din acest an. toate contractele 
perfectate cu trusturile și între
prinderile de construcții din jude
țele Mureș, Arad, Hunedoara. Alba, 
Harghita sint satisfăcute întocmai.

— Accelerarea ritmului construcții
lor in întreaga tară — ne spunea 
directorul întreprinderii. Solymosi 
Francisc — a impus și în fabrica 
noastră adoptarea unor ritmuri adec
vate de producție, astfel incit să pu
tem satisface necesarul în continuă 
creștere de produse ceramice. în ul
timii trei ani nu s-a întimplat să nu 
se realizeze și să nu se depășească 
planul de producție. în cinci luni ale 
acestui an, la toate produsele de 
bază, blocuri ceramice de echiva
lență mare in cărămizi normale,

blocuri de beton cu agregate ușoare 
și granulit. au fost înregistrate de
pășiri substanțiale ale sarcinilor de 
plan, ceea ce ne-a permis onorarea 
repartițiilor suplimentare. .

Pe lingă aceste rezultate pozitive, 
care fac cinste colectivului unității, 
iată că în relațiile cu diferiții bene
ficiari incluși sau neincluși in pre
vederile contractuale apar numeroase 
probleme, în legătură cu care con
semnăm cîteva opinii ale tovarășului 
Petru Coman, șeful serviciului desfa
cere :

— Pentru noi, ca întreprindere, 
aparent poate fi indiferent unde 
livrăm produsele, pentru că trans
portul se suportă de către beneficiari, 
dar. în ansamblul economiei națio
nale, contează eficienta procesului de 
expediere a materialelor de con

al culturilor de primăvară, răspunde
rea cu cai-e mecanizatorii si coopera
torii acționează pentru întreținerea 
plantelor dovedesc că si aici forma 
de organizare a muncii pe echipe cu 
retribuirea în acord global corespun- 

acest sens este si felul în care au 
acționat în această primăvară echipe
le mixte de mecanizatori si coopera
tori, cînd în cea mai mare parte lu
crările de întreținere au fost făcute 
în „ferestrele" dintre ploi. Forța mun
cii unite și răspunderea pentru pro
ducție și-au dovedit efectul și la coo
perativa agricolă din Gropnița, în îm
prejurări mai grele, ieșite din comun. 
Aici, în mai puțin de trei săptămîni, 
oamenii au reușit să readucă la viață 
peste 700 hectare, unde culturile au fost 
distruse de grindina din 21 mai. Pe o 
bună parte din acestea cooperatorii 
și mecanizatorii au si început prima 
prașilă, pe altele se seamănă încă. Ei 
au convingerea că si de pe acestea se 
va obține porumb în toamnă.

Am prezentat aceste trei exemple 
din multe altele care. într-un fel sau 
altul, dau o imagine de ansamblu a 
muncii pline de răspundere pe care o 
depun oamenii ogoarelor din această 
parte a tării pentru un rod tot mal 
îmbelșugat în acest an. în încheiere 
se cuvine să susținem cele arătate 
prin cîteva cifre. Se realizează viteza 
zilnică de lucru stabilită la nrăsitul 
porumbului : peste 2 000 ha mecanic 
Si 8 400 manual, ceea ce înseamnă că 
toți cooperatorii si mecanizatorii sînt 
la datorie.

Iosif POP

Aceluiași scop îi corespunde poli
tica consecventă de adîncire necon
tenită a democrației noastre socia
liste. de afirmare plenară, nestin
gherită a drepturilor fundamentale 
ale omului societății noastre.

In marea familie a României so
cialiste, omul de orice vîrstă — de 
la cea mai fragedă, pînă la vîrsta 
marcată de culoarea înțelepciunii 
— are asigurate condițiile mate
riale și climatul moral propice 
unei vieți adevărate, capabile să 
asigure mereu și mereu vitalitatea 
și tinerețea poporului nostru. 

strucții, motiv pentru care, in urmă 
cu cîțiva ani. s-au întreprins măsuri 
pentru optimizarea transporturilor. 
De neînțeles însă, centrala indus
trială de resort a dispus schimbarea 
beneficiarilor tradiționali, pe care 
i-am avut în nordul țării, cu cei din 
sud, aflați la distanțe mari, pe tra
seul transportului produsele noastre 
incrucișîndu-se cu cele ale unor în
treprinderi similare. Schimbarea 
frecventă a fluxurilor de transport 
este dăunătoare și pentru fabrici, șl 
pentru beneficiari. De pildă. între
prinderea județeană de construcții 
din. Bistrița-Năsăud, aflată foarte 
aproape de noi și care era benefi
ciara noastră pină anul trecut, aduce 
acum cărămizi de la... Piatra Neamț. 
La fel. anul acesta nu face parte din
tre partenerii noștri o întreprindere 
de construcții din Baia Mare, pe 
șantierele căreia s-au impus blocu
rile ceramice mari, eficiente, echiva- 

tente cu 5 cărămizi normale, pe care 
noi le-am creat special pentru zona a 
treia de construcții. Produsul îl li
vrăm și unor noi beneficiari, dar, din 
păcate, constructorii renunță greu 
la materialele „clasice". în privința 
transporturilor de materiale de con
strucții. o altă dificultate apare 
atunci cînd solicităm vagoane pentru 
expedierea cantităților suplimentare, 
ceea ce împiedică onorarea promptă 
a cererilor unor șantiere.

Urmărind mai îndeaproape desfă
șurarea relațiilor cu beneficiarii, con
statăm că B'abrica de produse cera
mice din Tirgu Mureș și-a cîștigat si 
își ciștigă partenerii prin calitatea 
bună a materialelor de construcții 
realizate, prin receptivitatea față de 
asimilarea unor materiale ușoare, re
zistente, eficiente. De pildă, granu-

Porumbul 
se culege... 
primăvara ?

„Cu părere de rău 
trebuie să vă semna
lăm că la cooperativa 
noastră de producție. 
Cherelus. județul Arad, 
nici pînă în momentul 
cînd vă scriem acegșțăk 

.SCTiștXWf! T 16, .«jrilia 
1977 — nu este cules 
porumbul din recolta 
anului 1976", se ară
ta într-o scrisoare a- 
dresată redacției noas
tre. „Toată toamna nu 
au venit delegați de la 
direcția agricolă să 
vadă situația — așa 
cum s-a discutat de 
către membrii coope
ratori la adunarea ge
nerală de dare de sea
mă de la sfirsitul a- 
nului trecut. Citim în 
ziare că multe unități 
aproape că termină 
semănatul porumbului, 
dar la noi nici măcar 
nu este arat tere
nul...".

Uniunea județeană a 
C.A.P. Arad ne-a răs
puns că sesizarea este 
întemeiată. ..Vă infor
măm că din toamna a- 
nului trecut au rămas 
nerecoltate aproxima
tiv 200 ha porumb, su
prafață ce s-a recoltat 
în acest an. obținin- 
du-se 696 tone porumb 
știulețl. Din constată
rile făcute la fata lo
cului rezultă că acest 
porumb are o calitate 
tot atît de bună ca cel 
recoltat in toamnă si 
nu s-au înregistrat 
pierderi pentru faptul 
că s-a recoltat mai 
tirziu.

Nerecoltarea integra
lă în timpul optim s-a 
datorat condițiilor cli
materice nefavorabile, 
neajungerii la coacere 
a hibrizilor tardivi și 
semitardivi. băltirii a- 
pei în lanurile de po
rumb si drumurilor 
impracticabile. Pe lin
gă aceste cauze obiec
tive — se arată apoi în 
răspuns — la întârzie
rea recoltării porum
bului a mai contribuit 
și organizarea neco
respunzătoare a mun
cii de către conducerea 
cooperativei, care nu a 
acționat suficient în 
vederea mobilizării co
operatorilor la muncă.

U.J.C.A.P.. D.G.A.I.A. 
au luat măsuri, trimi- 
țînd activiști la aceas
tă unitate pentru 
impulsionarea recoltă
rii întregii suprafețe, 
acțiune ce s-a încheiat 
la sfirsitul lunii mar
tie a.c. Terenul res
pectiv a fost arat în 
întregime și pregătit 
pentru însămînțat".

în ceea ce privește 
partea autocritică a 
răspunsului este, cre
dem. cam anemică, ca 
să nu spunem că lip
sește cu desăvîrșire, 
mai ales că în sesizare 
se arătau limpede a- 
devăratele cauze. Ast
fel : ..Conducerea coo
perativei dă vina pe 
vreme, dar vremea a 
fost Ia fel șl pentru 
celelalte cooperative 
vecine : noi însă am 
început culesul cu po
rumbul necopt, pentru 

că circa 100 ha nu au 
fost prăsite decît me
canic. Direcția agrico
lă Arad si uniunea ju
dețeană nu au luat nici 
o măsură pentru mai 
buna organizare a ac
tivității. acceptând mo
tivarea că vremea este 
de vină, dar din Arad 
nu se poate constata 
realitatea".

Așa stând lucrurile, 
sperăm,, că s-ati tră3 
învățămintele necesa
re pentru ca șnul a- 
cesta. cînd recolta se 
anunță a fi bună, să 
nu mai existe aseme
nea cazuri.

Măsuri edilitare 
binevenite

Răspunzind unei se
sizări referitoare la 
anumite deficiente în 
gospodărirea munici
piului Rm. Vîlcea. Co
mitetul executiv al 
Consiliului popular ju
dețean Vilcea ne-a co
municat următoarele : 
Cu privire la lipsa de 
apă caldă si rece la 
blocurile de locuit vă 
informăm că s-au luat 
măsuri ; în aceste zile 
s-a dat în folosin
ță o nouă instalație de 
repompare a apel po
tabile în municipiu, 
care va permite o 
creștere a debitului cu 
circa 100 1/s. De ase
menea, pînă la finele 
acestui an — pe baza 
planului — va fi dată 
în folosință o instala
ție de ozonare a apei 
potabile din rîul Olt. 
In aceste condiții, 
pentru etapa actua
lă va fi soluționată 
alimentarea cu apă 
a municipiului Rm.

litul. care s-a produs aici pentru pri
ma oară în țară, este cerut pretutin
deni. deoarece se realizează in mai 
multe sorturi, adecvate executării 
panourilor prefabricate. Trustul de 
construcții din Cluj-Napoca este cel 
mai important beneficiar, dar apar 
cereri chiar și din partea unor uni
tăți din Iași și Pitești, ceea ce im
plică transporturi la mari distante.

Cînd vor fi recuperate 
restanțele ?

Adresăm centralelor de resort din 
Ministerul Economiei Forestiere șl 
Industriei Materialelor de Construc
ții întrebarea: fată de cererile 
de materiale de construcții ale 
economiei naționale, cînd vor fi 
recuperate restanțele la ciment, var, 
produse din beton celular autoclavl- 
zat, produse hidroizolante bitumate, 
vată minerală și produse izolatoare 7 
Este drept. în luna mai. la ciment, 
proporția de îndeplinire a planului a 
fost superioară celei pe patru luni, la 
var insă această proporție este 
mult mai mică în mai declt în 
intervalul Ianuarie — aprilie. Cit 
privește celelalte materiale de 
construcții amintite, unitățile mi
nisterului au rămas datoare eco
nomiei naționale — în cinci luni 
și o decadă din acest an — cu 36,7 
mii mc produse din beton celular 
autoclavizat. 16 946 mii mp produse 
hidroizolante bitumate, 3 667 tone 
vată minerală si produse izolatoare.

Mai mult ca oricînd, acum, șantie
rele de investiții productive, de lo
cuințe și alte edificii soclal-cultu- 
rale. ca șl șantierele de reconstruc
ție din zonele afectate de cutremur 
au nevoie de cantități sporite de 
materiale de construcții. Este de 
datoria consiliilor oamenilor mun
cii din unități si centrala de 
resort, a organizațiilor de partid 
să facă tot ceea ce este posi
bil pentru recuperarea neîntîrziată a 
rămînerii în urmă la materialele de 
construcții respective, să asigura ex
pedierea ritmică și integrală a can
tităților planificate și a celor supli
mentare.

Petre NEDELCU 
Dumitru PRUNA 
Cornel POGACEANU

Vilcea... în anul 1976 
au fost executate re
medieri la blocurile 
de locuit date in folo
sință in anii prece- 
denți. cu care prilej au 
fost recepționate defi
nitiv. în prezent se 
lucrează — pe baza 
soluțiilor date de 
INCERC-Bucureștl — 
pentru combaterea fe
nomenului de condens 
la cele peste 300 de 
apartamente executate 
în anii trecuti. în baza 
programului întocmit, 
aceste lucrări urmează 
să fie terminate pînă 
la 30 septembrie a.c. 
Nu se confirmă faptul 
că la întreprinderea 
județeană de gospodă
rie comunală si loca- 
tivă nu domnește ordi
nea, iar angajații a- 
cestei unități nu-și fac 
datoria. Activitatea în
treprinderii se va îm
bunătăți mai mult în 
viitor, ținând seama că 
în urmă cu citeva 
zile au fost luate 
unele măsuri organi
zatorice la nivelul 
conducerii.

Primarul municipiu
lui. tov. Gheorghe 
Stoica, controlează zil
nic piața, respectarea 
preturilor de mercu
rial, se îngrijește de 
aducerea din alte ju
dețe a unor produse 
agroalimentare. Tot în 
scopul îmbunătățirii a- 
provizionării popu
lației. în acest an se 
vor da în folosință o 
nouă piață. în zona 
Nord a municipiului, 
și peste 10 mii mp 
spații comerciale, iar 
în anul 1978 urmează 
să înceapă construirea 
unei alte piețe în noul 
cartier Ostroveni.

Concis, la obiect
• Comitetul municipal Ploiești al P.C.R. : în 

legătură cu magazinul din comuna Păulesti. care 
a fost grav avariat in urma seismului, vă in
formăm că s-a reparat si pus în funcțiune, luîn- 
du-se totodată măsuri pentru o aprovizionare 
corespunzătoare. De asemenea, au fost luate 
măsuri să se deschidă un chioșc de pîine. urmind 
ca in anul 1978 să înceapă construcția unui 
complex comercial în centrul comunei.

• Comitetul județean Mehedinți al P.C.R.: 
Postul de miliție al Comunei Căzânești a început 
cercetările pentru a stabili dacă la C.A.P. s-a 
sustras țuică și cine sînt vinovății; s-a recoman
dat consiliului de conducere al C.A.P. să înlo
cuiască din funcție pe lucrătorul Gh. Istrătescu 
și pe brigadierul zootehnic Malacu Matei. Co
mitetul comunal de partid va pune în discuția 
pe cei vinovați, care au încălcat legea, punînd în 
funcțiune un cazan neautorizat.

Oricît de concludent ar fi. răspunsul trebuia 
trimis în termenul stabilit de lege și nu după 4 
luni, știut fiind că respectarea termenelor nu 
este facultativă.

• întreprinderea de rețele electrice Constanța: 
Situația alimentării cu energie electrică în zonă 
(orașul Isaccea — n.n.) a fost rezolvată prin 
construirea si darea în exploatare a unui post de 
transformare. în ceea ce privește îmbunătățirea 
tensiunii Ia abonați, această acțiune este in curs 
de rezolvare, prin schimbarea configurației re
țelei de joasă tensiune.

o Oficiul județean de turism Caraș-Severin : 
Pentru slaba preocupare față de calitatea 
preparatelor culinare, responsabilul restaurantu
lui „Herculane" din stațiunea cu același nume, 
Harambașa Pascu. a fost sancționat cu „mustra
re". S-a indicat conducerii I.B.T. Herculane st 
verifice în permanentă modul cum se asigură 
calitatea preparatelor culinare și diversificare* 
lor.

Neculal ROȘCAI
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NTÎLNIREA PRIETENEASCĂ DINTRE TOVARĂȘII
NICOLAE CEAUȘESCU Șl JĂNOS KĂDĂR

Moment din timpul întîlnirii Aclamații șl aplauze din partea locuitorilor Debreținului

în continuarea întîlnirii de Ia Debrețin, 

astăzi sosește Ia Oradea

Oaspetele nostru, 
tovarășul Jănos Kadâr

Toastul tovarășului
Jănos Kădăr

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I) 
guvernamentală a Republicii Socia
liste România ți a reînnoit Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală. Pot constata cu satisfacție 
că am obținut progrese — ca urmare 
a muncii noastre comune — în ceea 
ce privește realizarea acordurilor în
cheiate la Întilnirea amintită. întîl- 
nirile dintre reprezentanții de frunte 
al partidelor și statelor noastre au 
devenit mai sistematice, relațiile din
tre cele două partide sînt corespun
zătoare.

Schimbul de mărfuri se dezvoltă 
dinamic. în actualul cincinal, volu
mul comerțului exterior se dublează 
față de cincinalul precedent.

Am înregistrat progrese si în do
meniul relațiilor culturale, conside
răm că sînt utile inițiativele privind 
cultivarea tradițiilor noastre progre
siste comune. Rezultatele obținute 
noi le considerăm importante și le 
apreciem în mod corespunzător.

Comitetul Central al partidului 
nostru, guvernul țării sînt convinse 
că lărgirea relațiilor pe baza intere
selor reciproce servește interesele
popoarelor ambelor țări. Apreciem 
că în cadrul colaborării economice 
s-ar putea căuta si realiza în mod 
mai direct și mai conștient posibi
litățile specializării și cooperării în 
producție și, în general, s-ar putea 
găsi și modurile de valorificare a a- 
vantajelor economice care provin din 
vecinătatea celor două țări.

Ar trebui să acordăm o atentia 
mai mare șl schimbului valorilor 
culturale, in scopul realizării acor
durilor comune și al folosirii pe de
plin a bogatelor posibilități în dome
niul relațiilor culturale.

Un factor important al relațiilor 
noastre multilaterale este existenta 
naționalității române în Republica 
Populară Ungară, respectiv a națio
nalității maghiare în Republica So
cialistă România. Colaborarea in con
tinuă lărgire în domeniile politic, e- 
conomic. cultural, științific si al în
vățământului asigură largi posibili
tăți pentru naționalitățile noastre ca 
să contribuie în mod activ la întări
rea relațiilor de bună vecinătate 
dintre țările noastre socialiste. Este 
în interesul nostru comun ca națio
nalitățile noastre să îndeplinească un 
rol de punte, acesta contribuind la 
întărirea prieteniei dintre cele două 
popoare.

Stimate tovarășe Ceaușescu I
Dragi oaspeți 1
Partidul, guvernul sl ponorul nos

tru urmăresc cu mare interes mun
ca depusă de poporul României ve
cine. condusă de Partidul Comunist 
Român, în construirea societății so
cialiste. Cunoaștem si apreciem re
zultatele dumneavoastră, ne bucură 
succesele obținute. Sînteim convingi 
că, în urma muncii creatoare, Repu
blica Socialistă România va obține 
noi succese în domeniul industriali
zării țării, in mărirea producției agri
cole, în ridicarea nivelului de trai 
al poporului, ceea ce vă dorim din 
Inimă.

Despre noi, pot să vă spun că si
tuația internă a Republicii Populare 
Ungare este stabilă, poporul ungar, 
alcătuind o unitate națională socia
listă, muncește cu succes pentru rea
lizarea hotăririlor celui de-al XI-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar și a sarcinilor prevă
zute de cel de-al V-lea plan cincinal. 
Poporul nostru se pregătește să săr
bătorească cea de-a 60-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, eveniment istoric de însem

nătate mondială, fiind și sărbătoa
rea noastră.

Față de poporul sovietic, înfăptui
torul acestui mare eveniment, poporul 
nostru exprimă sentimentele sale și 
prin larga întrecere socialistă în 
muncă ce se desfășoară în cinstea 
acestei aniversări.

Pe parcursul construcției socialiste 
trebuie să învingem greutăți consi
derabile, dar avem toate motivele să 
privim cu încredere în viitor. Planu
rile noastre sînt clare șl realiste, pu
terea poporului muncitor este solidă, 
poporul urmează partidul, avem 
prieteni și aliați de încredere.

Dragi tovarăși 1
Actualmente sîntem martorii unor 

procese complexe pe plan interna
țional. Concomitent sînt prezente și 
acționează două tendințe : cea hotă- 
ritoare a mersului istoriei, destinde
rea, și diferitele contraatacuri ale 
cercurilor imperialiste împotriva des
tinderii. Noi sîntem de părere și pe 
mai departe că raporturile interna
ționale de forte, care constituie baza 
tendinței destinderii în perspectivă, 
au un rol hotărîtor asupra formării 
proceselor internaționale. în acest 
context are o importanță deosebită 
ca unitatea țărilor socialiste să devi
nă și mai închegată și strînsă, să se 
lărgească și mai mult frontul adepți- 
lor destinderii, iar lupta pentru des
tinderea militară, pentru frînarea 
cursului înarmării, pentru dezarmare 
să devină mai eficace, ca procesul 
destinderii să devină ireversibil. Che
zășia succesului este unitatea comu
nității socialiste si unirea tuturor 
forțelor progresiste si iubitoare de 
pace.

Partidul si guvernul nostru. în de
plin acord cu poporul. îsi continuă 
linia lor de politică externă. Ca mem
bră a Tratatului de la Varșovia, 
Republica Populară Ungară își 
concentrează eforturile asupra întă
ririi forțelor socialismului, ale pro
gresului. si ale păcii. în spiritul în
țelegerilor si inițiativelor noastre 
comune. Sîntem solidari cu detașa
mentele de luptă ale mișcării comu
niste si muncitorești Internationale 
în lupta lor pentru evoluția demo
cratică. sprijinim lupta de eliberare 
a popoarelor pentru independență 
națională. Ne străduim să lărgim 
colaborarea reciproc avantajoasă și 
cu țările avînd altă orînduire so
cială.

Stimate tovarășe Ceaușescu I
Prieteni !
Dragă tovarășe Ceaușescu. permi- 

teti-mi ca în încheiere să-mi exprim 
sincera speranță că actuala noastră 
întilnire va da un nou avînt dezvol
tării relațiilor ungaro-române.

Vă pot asigura că în întărirea re
lațiilor noastre noi acordăm si pa 
mai departe un rol hotărîtor colabo
rării strînse dintre partidele noastre. 
Sint convins că întărirea relațiilor 
dintre cele două partide pe baza 
principiilor marxism-leninismului și 
ale internaționalismului proletar co
respunde cel mai bine intereselor 
popoarelor noastre, scopurilor socia
liste comune. Pe baza încrederii re
ciproce si în urma eforturilor comu
ne se va întări prietenia frățească 
dintre cele două popoare si colabo
rarea noastră va intra într-o peri
oadă si mai fructuoasă.

în sănătatea tovarășului Ceaușescu 
si a tuturor oaspeților dragi români!

Pentru înflorirea Republicii Socia
liste România !

Pentru adincirea colaborării între 
țările noastre 1

Pentru prietenia indisolubilă a po
poarelor ungar si român, construc
toare ale socialismului I (Aplauze).

(Urmare din pag. I) 
pînă în 1980. volumul total al acestor 
schimburi aproape se va dubla.

Fără îndoială că. în cadrul întîl
nirii si convorbirilor pe care le 
vom purta în aceste două zile — la 
Debrețin și la Oradea — si care au 
început astăzi, vom avea posibilita
tea să facem un amplu schimb- de 
păreri în legătură cu mijloacele și 
căile de a întări colaborarea si con
lucrarea româno-ungară. atît pe plan 
bilateral, cit si pe arena mondială.' 
în interesul reciproc al popoarelor 
noastre, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Avem, intr-adevăr, toate condițiile 
pentru ca colaborarea noastră să se 
dezvolte puternic. Țările noastre sînt 
vecine și construiesc societatea so
cialistă și comunistă. Nu există o 
altă cale pentru a asigura progresul 
rapid al popoarelor noastre pe dru
mul socialismului decît colaborarea 
și prietenia trainică. Avem, într-ade- 
văr, în trecutul istoric multe momen
te comune cînd oamenii progresiști, 
forțele înaintate din ambele țări au 
întărit solidaritatea și au luptat îm
preună împotriva asupririi, pentru 
binele celor două țări și popoare.

Partidelor noastre — Partidului Co
munist Român și Partidului Munci
toresc Socialist Ungar — guvernelor 
Si. desigur, secretarilor generali ai ce
lor două partide le revine răspun
derea mare de a asigura dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre popoa
rele noastre.

Aș dori să exprim convingerea că, 
pătrunși de răspunderea pe care o 
avem în fața popoarelor noastre, vom 
acționa în așa fel incit să le asi
gurăm un viitor socialist și comunist, 
de colaborare și prietenie.

în ce privește poporul român, in 
prezent el își concentrează eforturile 
pentru înfăptuirea Programului de 
edificare a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate elaborat de Con
gresul al XI-lea al Partidului Comu
nist Român. Dorim să asigurăm în
făptuirea programului de dezvoltare 
economico-socială a tării și de ridi
care, totodată, a nivelului de viață, 
materială și spirituală, al întregului 
nostru popor. în această direcție, în
tregul nostru popor, toți oamenii 
muncii, fără deosebire de naționali
tate, înfăptuiesc neabătut politica 
Partidului Comunist Român, care co
respunde pe deplin intereselor lor 
vitale.

Știm că și oamenii muncii din țara 
dumneavoastră obțin realizări de sea
mă în dezvoltarea economico-socială 
a patriei, in transpunerea în viață a 
hotăririlor Congresului al XI-lea al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar. Ne bucură aceste succese și vă 
urăm, dragi tovarăși, noi realizări în 
construcția socialismului. în crește
rea nivelului de trai al poporului.

Noi pornim de la faptul că succe
sele obținute de România, ca si de 
Ungaria, precum și de toate țările so
cialiste constituie o contribuție la 
creșterea prestigiului si influentei 
socialismului în lume, la cauza gene
rală a progresului si păcii.

România acordă o atentie deosebită 
întăririi prieteniei, colaborării si so
lidarității cu toate țările socialiste, cu 
popoarele care edifică noua orîn
duire. Totodată, dezvoltăm raporturi, 
pe multiple planuri, cu țările în curs 
de dezvoltare, eu tinerele state inde
pendente. cu țările nealiniate. Spriji
nim activ lupta popoarelor pentru 
abolirea colonialismului si neocolo- 
nialismului. împotriva politicii rasis
te si de apartheid. în spiritul coexis
tentei pașnice, promovăm raporturi 
de colaborare cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială, 
participăm activ la diviziunea inter
naționala a muncii.

La baza tuturor relațiilor noastre 
externe situăm ferm principiile de
plinei egalități în drepturi, respec
tării independentei si suveranității 
naționale, neamestecului in treburile 
interne, avantajului reciproc, nere- 
curgerii la forță si la amenințarea cu 
folosirea forței.

în vederea înfăptuirii securității si 
cooperării in Europa, vom participa la 

Belgrad cu hotărîrea ca reuniunea 
care începe astăzi să dea un nou și 
puternic impuls înfăptuirii prevede
rilor documentelor de la Helsinki, 
care constituie un tot unitar, atît în 
ce privește dezvoltarea unei largi si 
neîngrădite cooperări economice, teh- 
nico-stiințifice și culturale, cit. mal 
ales, trecerea la dezangajarea mili
tară a continentului, fără de care nu 
se poate vorbi de pace si securitate 
în Europa. în general, considerăm că 
trebuie să se acționeze cu mai multă 
fermitate pentru înfăptuirea dezar
mării generale si. in primul rind, a 
dezarmării nucleare.

O atentie deosebită acordăm luptei 
pentru lichidarea subdezvoltării și 
realizarea unei noi ordini economice 
internaționale, bazată pe deplină ega
litate si echitate, care să asigure dez
voltarea mai rapidă a țărilor rămase 
în urmă si să înlesnească accesul 
larg al tuturor popoarelor la cuceri
rile stiintei si tehnicii moderne, pro
gresul rapid și stabilitatea econo
mică în lume.

în soluționarea problemelor com
plexe ale vieții internaționale consi
derăm că trebuie create condiții de 
participare cu drepturi egale a tutu
ror statelor, indiferent de mărimea 
lor. Un rol important revine în a- 
ceastă direcție Organizației Națiu
nilor Unite, altor organisme interna
ționale care oferă cadrul organizato
ric cel mai corespunzător pentru so
lutionarea democratică, participării 
active a \ tuturor statelor la rezol
varea problemelor internaționale, asi
gurării păcii.

Stimate tovarășe Kădăr.
Dragi tovarăși si prieteni.
împrejurările istorice au făcut ca 

în Ungaria să existe cetățeni de na
ționalitate română, iar în România 
să existe cetățeni de naționalitate 
maghiară. Desigur, soluționarea pro
blemelor din fiecare tară revine par
tidelor și statelor respective. Noi 
ne străduim ca. în cadrul făuririi so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate, să asigurăm tuturor oamenilor 
muncii, fără deosebire de naționali
tate. cele mai bune condiții de mun
că si de viată, de manifestare ple
nară a personalității lor umane. Por
nim de la faptul că cetățenii trebuie 
să participe activ la conducerea tutu
ror domeniilor de activitate, să poată 
avea. în limba lor proprie, acces la 
cuceririle stiintei si culturii. Consi
derăm că existenta naționalităților 
Pe teritoriul statelor noastre trebuie, 
intr-adevăr, să constituie un factor 
pozitiv, o punte — ca să folosesc 
aceleași cuvinte — de legătură 
si de dezvoltare a colaborării 
trainice între partidele si popoa
rele noastre pe calea făuririi so
cialismului si comunismului. Do
resc, încă o dată, să exprim și eu 
convingerea că întilnirea și convor
birile noastre vor deschide noi posi
bilități pentru dezvoltarea colaboră
rii și conlucrării româno-ungare. 
Deși am realizat multe pînă acum, 
consider că avem încă perspecti
ve mari si trebuie să facem totul 
pentru ca colaborarea și, îndeosebi, 
cooperarea in producție să cunoas
că, în anii următori, o dezvoltare 
foarte puternică. Fără îndoială, con
vorbirile noastre vor contribui, de a- 
semenea, și la dezvoltarea mai strîn
să a colaborării noastre pe plan in
ternațional. întărind solidaritatea 
noastră, conlucrarea cu celelalte 
țări socialiste, cu alte forțe progre
siste si antiimperialiste. vom aduce 
o contribuție tot mai activă la cauza 
securității și păcii.

Cu această convingere, doresc să 
toastez pentru prietenia și colabo
rarea dintre țările, partidele și po
poarele noastre 1

Pentru bunăstarea și fericirea po
porului ungar prieten 1

în sănătatea tovarășului Jănos 
Kădăr și a celorlalți tovarăși 
maghiari prezenți la acest dejun 1

Pentru unitatea și colaborarea ță
rilor socialiste, a forțelor progresis
te și antiimperialiste de pretutin
deni 1

Pentru pace și colaborare intre 
toate popoarele lumii 1 (Aplauze).

începerea 
convorbirilor 

oficiale
(Urmâre din pag. I)
că popoarele noastre construiesc so
cialismul și comunismul, de creșterea 
continuă, în ritm rapid, a potenția
lului economiilor naționale ale Româ
niei și Ungariei.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jănos Kădăr au dat indicații orga
nelor de specialitate din țările res
pective de a intensifica eforturile 
pentru înfăptuirea acestor obiective.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și cordialitate.

Călduroasă primire 
solilor poporului 

român
(Urmare din pag. I) 
noirilor petrecute în viata economică 
și socială a Debreținului, ca de alt
fel a întregii țări. în anii socialis
mului.

De-a lungul arterelor străbătute de 
coloana oficială. împodobite festiv în 
această zi. locuitorii întîmpină pe 
tovarășii Nicolae Ceaușescu si Jănos 
Kădăr cu sentimente pline de căldu
ră. Se aplaudă îndelung, se ovațio
nează. Sintem martorii unui moment 
semnificativ al acestei întîlniri Ia ni
vel înalt, care se va înscrie în cro
nica raporturilor bilaterale ca un eve
niment de o deosebită importantă 
pentru întărirea relațiilor de priete
nie. solidaritate si colaborare dintre 
P.C.R. si P.M.S.U.. dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară. în folosul ambelor 
popoare, al cauzei socialismului și 
păcii în lume.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jănos Kădăr răspund cu prietenie 
manifestărilor pline de însuflețire ale 
locuitorilor, care, de-a lungul între
gului traseu, aplaudă îndelung.

„întilnirea va contribui la extinderea 
în continuare a relațiilor bilaterale, 

in avantajul reciproc"
BUDAPESTA 15 (Agerpres). — 

Toate ziarele care au apărut miercuri 
în Republica Populară Ungară rela
tează. sub titluri mari, despre întîl- 
nirea prietenească de la Debrețin 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România. și tovarășul 
Jănos Kădăr. prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Ziarul 
„Nepszabadsăg". organul P.M.S.U., 
publică o fotografie a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. însoțită de date 
biografice.

în editorialul consacrat evenimen
tului. ziarul comentează pe larg, sub 
titlul „întilnire prietenească", bunele 
relații de prietenie dintre Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar si Parti
dul Comunist Român, Republica 
Populară Ungară și Republica Socia
listă România, dintre cele două po
poare. Relevind că cei doi conducă
tori de partid se întîlnesc pentru a 
aborda ..probleme actuale ale extin
derii si întăririi colaborării priete
nești". în editorial se adresează cu 
acest prilej „un sincer salut priete
nesc secretarului general al partidu
lui frate român si personalităților 
care il însoțesc", urarea ca oaspeții 
să se simtă cit mai bine în Republi
ca Populară Ungară. „întilnirea ofe
ră prilejul — se spune în continua
re în articol — pentru examinarea 
problemelor interes! nd partidele șt 
popoarele noastre, pentru ca. în a-

Tovarășul Jănos Kădăr s-a născut 
In anul 1912, într-o familie de ță
rani săraci. A intrat în mișcarea 
muncitorească la vîrsta de 17 ani și 
a activat mai întii in cadrul orga
nizației de tine
ret a Sindicatu
lui metalurgisti- 
lor. iar în 1931 a 
intrat in Uniu
nea Tineretului 
Comunist. în 1932 
devine membru 
al partidului co
munist. începînd 
din 1931 și până 
la eliberare a 
fost permanent 
supravegheat de 
politie. arestat. 
Ca unul dintre 
conducătorii de 
seamă ai parti
dului comunist, 
aflat In ilegali
tate. iar apoi al 
Partidului Păcii, 
Jănos Kădăr s-a 
numărat printre 
organizatorii lup
tei poporului un
gar pentru inde
pendentă. în 
prilie 1944 este 
arestat de gesta-
pou. dar torturi
le la care a fost supus nu au putut 
să-l înfrîngă. reușind să evadeze.

După eliberare, a fost unul dintre 
organizatorii miliției democrate și. 
timp de mal multi ani. a Îndeplinit 
funcția de secretar al Comitetului 
Marii Budapeste al P.C. Ungar, iar 
apoi pe cea de ministru de Interne. 
La Congresul al Ill-lea al P.C. Un
gar și la Congresul I al Partidului ce
lor ce muncesc din Ungaria, tovarășul

Plecarea din Debrețin
în aceeași zi, dună Încheierea 

convorbirilor oficiale. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, s-a înapoiat la Oradea.

La plecare. în' timp ce tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos Kădăr 
străbateau arterele orașului. In drum 
spre aeroport, locuitorii din Debrețin 
au salutat din nou cu multă căldură 
pe cei doi conducători de partid, ex- 
primîndu-și satisfacția față de dialo
gul la nivel înalt consacrat întăririi 
prieteniei și colaborării dintre parti
dele. țările și popoarele noastre.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-au înapoiat în tară tova
rășii Ilie Verdeț și Ștefan Andrei, ce
lelalte persoane oficiale, consilierii și 
experții care l-au însoțit la Debrețin.

Pentru a saluta pe oaspeți au ve
nit la aeroport tovarășii Gyenes An
dras, secretar al C.C. al P.M.S.U., 
Havasi Ferenc, membru al C.C. al

Reîntoarcerea la Orad
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, s-a întors 
miercuri seara de la Debrețin, unde 
a avut o întilnire prietenească cu 
tovarășul Jănos Kădăr. prim-secre
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar.

Tovarășul Nicolae Ceausescu a fost 
însotit de tovarășii Ilie Verdeț, Ște
fan Andrei, de alte persoana ofi
ciale.

în conformitate cu înțelegerea sta
bilită anterior, tovarășii Nicolae 

vantajuî reciproc, să se stabilească 
căile extinderii în continuare a rela
țiilor bilaterale". „Se înțelege de la 
sine că așteptăm rezultate pozitive 
de la convorbiri — se spune mai 
departe în articol. Țările noastre sînt 
legate prin Tratatul de prietenie, co
laborare si asistentă mutuală, reîn
noit cu cinci ani in urmă". Relevind 
că între popoarele si țările noastre

Revista presei 
ungare

s-au statornicit relații pe multiple 
planuri în domeniile politic, social, 
economic si cultural. legături care 
continuă să se dezvolte, articolul a- 
minteste. între altele, că in perioada 
1976—1980 volumul schimburilor de 
mărfuri dintre cele două țări se va 
dubla față de cincinalul precedent. 
Articolul evidențiază. în continuare, 
dorința, celor două părți de a inten
sifica. în folosul dezvoltării lor eco
nomice si sociale, cooperarea si spe
cializarea in producție, de a extinde, 
de asemenea, raporturile în dome
niul cultural.

Mentionînd că întilnirea coincide 
cu deschiderea lucrărilor pregăti
toare ale reuniunii de la Belgrad, e- 
ditorialui relevă că cele două țări au 
o poziție fermă ti hotărîtă. potrivit 

Jânos Kădăr a fost ales secretar ge- 
neral adjunct al partidului.

în 1951. pe baza unor acuzații false, 
a fost arestat și închis. După reabili
tare. ocupă diferite funcții de partid : 

prim-secretar al 
Comitetului de 
partid al sectoru
lui 13 din Buda
pesta. iar apoi 
prim-secretar al 
Comitetului de 
partid al județu
lui Pest. în iulie 
1956 este ales din 
nou membru al 
Biroului Politic și 
al conducerii cen
trale a Partidului 
celor ce muncesa 
din Ungaria. Re
prezentant al ari
pii care lupta 
pentru înnoirea 
partidului, in pe
rioada evenimen
telor contrarevo
luționare din 1956, 
tovarășul Jănos 
Kădăr-este iniția
torul ruperii cir 
guvernul trădător 
al lui Imre Nagy 
și al formării Gu
vernului Revolu-
tionar Muncito- 

resc-Țărănesc, al cărui președinte a 
fost pînă în ianuarie 1958, funcție 
pe care o îndeplinește și In perioa
da 13 septembrie 1961-30 iunie 1965. 

începînd din 29 Iunie 1957. tovarășul 
Jănos Kădăr este prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Din noiembrie 1965, tovarășul Jănos 
Kădăr este membru al Consiliului 
Prezidențial al R.P. Ungare. Deputat 
În Adunarea de Stat este din anul 1958.

P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. Sikula Gyorgy. prim- 
secretar al Comitetului județean 
Hajdu-Bihar al P.M.S.U., alte per
soane oficiale.

Erau prezent), de asemenea, amba
sadorul României la Budapesta sl 
ambasadorul Ungariei la Bucur"**

Un mare număr de locuitori ai o. 
șului. prezenți pe aeroport, au salu 
tat, încă o dată, cu multă căldură, 
pe înalții oaspeți, au aplaudat înde
lung. cu însuflețire. Cei doi condu
cători de partid au răspuns cu prie
tenie acestor manifestări ale locuito
rilor.

înainte de despărțire, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos Kădăr 
ai-au strîns cordial mîinile. s-au îm
brățișat. s-au salutat cu un călduros 
„la revedere", pînă a doua zi. cînd ur
mează să continue, de data aceasta 
pe pămîntul României, întilnirea 
prietenească dintre cei doi conducă
tori de partid.

Ceaușescu si Jănos Kăa 
tîlni din nou joi. 16 luni

Mii de localnici au i 
șului Nicolae Ceaușescu- 
cerea în municipiul Oraț o caldă 
manifestare de dragoste si stimă, 
reafirmînd adeziunea depună a în
tregului popor la politica internă și 
externă a partidului și statului nos
tru pusă în slujba prosperității pa
triei. creșterii prestigiului si rolului 
României în viața internațională, 
întăririi unității si colaborării țărilor 
socialiste, cauzei păcii, cooperării 
și înțelegerii între națiuni.

căreia reuniunea trebuie să contri
buie la intensificarea conlucrării 
celor 35 de state semnatare ale Ac
tului final de la Helsinki, pentru a- 
plicarea neintîrziată a tuturor pre
vederilor documentului adoptat acum 
doi ani.

Ziarele maghiare relatează, 4c ase
menea. despre vizita de lucru efec
tuată în ajun de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în județul Bihor. Astfel, 
ziarul „Magyar Hirlăp", relevind pu
ternica dezvoltare pe care au cunos
cut-o în această parte a României 
industria și agricultura, arată că 
„această dezvoltare a contribuit in 
mare măsură la ridicarea bunăstării 
populației și la creșterea avuției na
ționale". „Aceste rezultate -- se spune 
în relatare — reprezintă pentru oa
menii muncii români, maghiari si da 
alte naționalități care trăiesc aic! 
realitatea socialismului, realitatea a- 
celei societăți în care trăiesc si 
muncesc in strinsă frăție". Eviden
țiind faptul că tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a discutat cu miniștri, 
specialiștii din economie si reprezen
tanții organelor locale de partid si 
de stat, cu oamenii muncii căile si 
mijloacele concrete menite să asigure 
creșterea rapidă a economiei jude
țului Bihor, ziarul arată că în cursul 
acestui dialog s-a acordat o atentit 
deosebită îndeplinirii sarcinilor cap 
revin acestui iudet din d< vimerj 
tele adoptate de cel de-a* l<fl-l« 
Congres al Partidului Cornu I Ri 
mân. »ct./
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Mari muzicieni,

oaspeți ai festivalului

ROBERTO BENZI:

0 inițiativă de mare anvergură99

și însemnătate internațională"

Clasici ai muzicii universale
în interpretări de aleasă 

ținută artistică

ÎNSEMNĂRI PE MARGINEA FESTIVALULUI

NAȚIONAL „CÎNTAREA ROMÂNIEI"

Vitalitatea umorului popular 
în programele brigăzilor artistice

— Cu ce sentimente participați 
Ia Festivalul european al prieteniei?

Roberto Benzi : Cu deosebită sa
tisfacție și bucurie. Am făcut tot 
posibilul să fiu prezent aici, la 
București, unde doream să parti
cip la această manifestare de am
ploare. demonstrație clară a ceea 
ce înseamnă opțiunea pentru arta 
adevărată, capabilă să înlesnească 
cunoașterea între oameni, apropie
rea lor într-un climat de pace și 
colaborare. Consider că Festivalul 
prieteniei este o inițiativă 
anvergură și însemnătate 
țională.

— Concertul pe care îl 
Tija in cea de-a șaptea zi 
valului il 
simbol al 
artiștii de

Roberto
«cest lucru, pentru că manifestarea 
din capitala României are adinei 
semnificații. în cadrul acestui mare 
festival, publicul cunoaște repre
zentanți de peste hotare ai diferi
telor genuri muzicale; ascultă, a- 
preciază talentul, arta lor. Artiștii 
oaspeți se întilnesc cu arta Româ
niei. Și toate acestea în numele 
prieteniei, al înfrățirii, al solidari
tății umane. „Oda bucuriei" se va 
adresa așadar și publicului româ- 

-Lzsc, și oaspeților, muzicienilor pe 
care-i lntîlnesc în aceste zile aici, 
la București. „Oda bucuriei" aș 
vrea să răsune ca un nemuritor 
mesaj de pace !...

— Veți prezenta, așadar. Simfonia 
a IX-a de Beethoven, pe care știm 
că ați dirijat-o pentru intiia oară 
’a Bruxelles, in 1970, la pupitrul 
jrchestrei naționale belgiene.
Roberto Benzi: Este o lucrare pe 
ire o studiez de cînd aveam 15

■uni. Căutam s-o înțeleg, să-i des
lușesc tainele armoniei, orchestra
ției. Simțeam că este o culme a 
muzicii, că mă aflu în fața unui 
munte, a unei culmi mărețe pe 
care trebuia s-o urc din greu. Și, 
recunosc, am muncit mult. Unei 
asemenea opere, te dedici ani șl 
ani de zile; altfel ai senzația că 
mergi In gol, că aluneci, că rămii 
la suprafață.

— Urmăriți versiunea lui Furt- 
wengler sau cea a lui Karajan, 
căutați să descoperiți soluțiile lor, 
rezolvările momentelor cheie. ca 
apoi să veniți cu opiniile dv ?

Roberto Benzi : Am avut san
sa să-l văd de nenumărate ori pe 
JFurtwengler dirijînd Simfonia a 
IX-a, In concerte europene; de 
*semenea, pe Karajan, la pupitrul 
filarmonicii berlineze. Dar, cum 
era și firesc, voiam să fiu eu, să 
ajung la acea maturitate în stare 
să-mi dea putința de a înțelege, 
Interpreta și apoi comunica aceas
tă culme a artei, a gîndirii umane. 
Cred că este una dintre cele 
umane lucrări din cite s-au 
pină acum.

— Cu opt ani în urmă, cu 
tia turneului bucureștean al 
chestrei Radioteleviziunii franceze, 
spuneați, adresindu-vă cititorHor 
„Scinteii": „Eu interpretez muzica

gindiți ca un 
acestei intilniri 
pretutindeni ?
Benzi: Da 1

de mare 
interna-
veți di- 
ti festi- 
concert- 

dintre

Doresc

mai 
scris
oca- 
Or-

-- -------------------
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limba rusă

pe care o simt. Ea mă face să 
deosebesc muzica concretă de mu
zica spirituală, sensibilă, rafinată 
si in același timp imi dă posibilita
tea să optez pentru sensibilitatea 
acesteia din urmă".

Roberto Benzi: Mai mult, m-am 
convins de un mare adevăr: reper
toriul clasic, romantic capătă o vie 
strălucire peste ani. După părerea 
mea, fără cunoașterea profundă a 
paginilor de referință din literatura 
clasică, romantică, nu te poți numi 
cu adevărat muzician.

— Ce înseamnă, după opinia 
dumneavoastră, a da o interpretare 
modernă unei pagini din literatura 
clasică ?

Roberto Benzi: înseamnă a fi 
obiectiv față de partitură: într-un 
fel, detașat, nu furat de muzică 
sau dind accente romantice. în
seamnă să fim sinceri, să cunoaș
tem perfect stilul epocii, să fim 
conciși, dar nu rigizi, nu lipsiți de 
căldură, de vibrație. Trebuie să ne 
apropiem de lumea muzicală a fie
cărei enoci, oferind-o publicului 
întinerită de suflul vremii noastre. 
Și, ca să fiu mai exact, aș reveni 
Ia exemplul Simfoniei a IX-a: de 
cite ori deschid paginile ei. mi se 
pare că este nouă. îi cunosc con
strucția, arhitectonica, dar muzica 
dezvăluie mereu noi și noi sensuri 
care se vor aduse la lumină. îm
bogățite, împrospătate. Este o pa
gină de la care dirijorii de azi și 
de mîine au încă multe de învă
țat. îmi doresc din toată inima să 
pot dărui publicului bucureștean o 
tălmăcire vibrantă, marcind exact 
momentele maiestuoase, de măre
ție, comentariul despre pace. Să 
dedic interpretarea Simfoniei a 
IX-a acestui festival.

Soli ai artei finlandeze, so
prana RITA AUVINEN și 
pianistul ERO HEINONEN, 

s-au impus, prin concertul susținut 
la Sala mică a Palatului Republi
cii, prin ținuta artistică a interpre
tării și prin atașamentul față de 
arta națională pe care o reprezintă. 
Rita Auvinen are o prezență „sce
nică** ce impresionează, iar manie
ra sa de a da viață fiecărei pagini 
impune respect. Avînd o voce fru
moasă, pe care o modelează cu a- 
bilitate pe toată întinderea acesteia, 
solista imprimă cîntului linii 
mlădioase și sensuri expresive sub
tile. Temperament romantic, atit in 
aria de mare suflu, cit și lied. Rita 
Auvinen a dat mult farmec cintece- 
lor clasicului finlandez Jan Sibe
lius. Acompaniamentul de mare fi
delitate și suplețe al lui Ero Hei- 
nonen a relevat un instrumentist 
de reale resurse tehnice și coloris- 
tice (mai ales în cele trei Preludii 
de Debussy și în „Introduzzione și 
toccata1* de Einar Englund).

Orchestra de cameră walonă, 
ansamblul de instrumente de 
corzi Eugene Ysaye. fon

dată și condusă de violonista LOLA

BOBESCU, ne-a oferit o seară de 
muzică de cea mai bună calitate. 
Predilecția formației este de data 
aceasta pentru altă zonă stilistică 
fundamentală, cea preclasic-clasi- 
că, chiar și atunci cînd piesele a- 
bordate (Suita „Holberg" de Grieg ; 
„Adagio1* de Samuel Barber), deși 
datorate unor autori aparținînd ro
mantismului sau perioadei moder
ne, vădesc, prin formele neoclasi
ce, o „întoarcere*1 spre trecut. Uni
tatea stilistică, principiile clare prin 
care acest ideal artistic este atins 
se traduc. în interpretarea orches
trei, prin planurile sonore bine de
limitate, prin precizia ritmică și a 
atacurilor. Dacă pentru obținerea 
acestei unități Lola Bobescu are un 
merit deosebit, este de remarcat 
totodată faptul că în acele pagini, 
care au relevat-o ca solistă, violo
nista este personalitatea care se de
tașează prin calitățile intrinsece : o 
mare sensibilitate, capacitate ds 
comunicare nesofisticată, grație și 
finețe, dublate de o energică abor
dare a elementelor de 
a discursului muzical.

Gheorghe

Străluciți mesageri 
ai creației populare

dinamizar»

FIRCA

Smaranda OȚEANU

Pe scena Teatrului de operetă 
am urmărit concertul Grupu
lui folclorio vocal-instrumen- 

tal din R.P. Ungară, alcătuit din 
Sebb Ferenc. Halmos Bela. Sebes- 
tyen Mârta, Eri Peter. Cvartetul 
acesta, care a colindat multe țări, 
din Japonia în Franța si din Scan
dinavia in Uniunea Sovietică, izbu
tește să treacă folclorul din durata 
istorică in spațiul estetic, să facă 
din el un prilej de autentică de
lectare.

Folk ? Nu. folclor adevărat ; iată 
ce face grupul maghiar, alcătuit din 
muzicieni semiprofesionalizati. care 
caută si descoperă melodiile, modu-

si înstru-rile de intonare vocală 
mentală a cintecului popular ma
ghiar din diferite zone, tălmăcin- 
du-1 din vechi instrumente, din 
fluier, violă, drîmbă. dintr-un fel 
de „cîrîitoare11 — tekero, din a 
căror colaborare rezultă o sugesti
vă evocare a universului rural al 
poporului vecin si prieten, atit de 
înzestrat în ale muzicii si dansului.

□I
Moment 
academic

Interpretarea Teatrului
Sevcenko" 
S. Cristian

„Hovanșcina", în
R.S.S. Ucrainene „T. G 

Foto:

din spectacolul 
de stat de operâ și balet

. Steri W 1IU**»» l - ■ u

Ansamhlul de cîntece si dansuri 
„Prietenia" din Plevna. R.P. 
Bulgaria — condus de Ivan 

Kostov Pișev — este alcătuit din 
muncitori și țărani, amatori așadar, 
care si-au propus să ilustreze prin 
repertoriu si prin întreaga lor acti
vitate numele ce-1 poartă formația, 
în cinci ani. de cînd a luat ființă, 
ansamblul și-a format un stil pro
priu. de fapt capacitatea de a tăl
măci cu maleabilitatea si sensibili
tatea artistică adecvată stilurile 
cîntecelor si dansurilor popoarelor 
din țările socialiste, al căror folclor 
îl oglindește cu o remarcabilă mu
zicalitate si cu multă dexteritate 
coregrafică. Piesele folclorice bul
gare. românești, maghiare. 6Îrbești 
etc. au fost interpretate Pe scena 
„Rapsodiei Române*1 cu acel simț 
deosebit pe care îl conferă intuiția 
artistică si care’ permite identifica
rea interpretului cu trăsăturile ca
racteristice creației populare.

Excelentul ansamblu de cîntece șl 
dansuri de la Plevna exprimă, prin 
năzuințele, activitatea si numele 
ce-1 poartă, o realitate contempora
nă pe care o sintetizează în limbaj 
artistic : prietenia dintre popoarele 
care construiesc socialismul si aspi
ră, prin pace, la lumea înfrățirii 
dintre țări si continente.

Maria SAVU

17,05 timpul dv. liber, vă reco-Pentru
mandăm...
Reportaj de glob : Kuweit — La 
început a fost nisipul...

17.40 Noi, femeile I
18,10 Univers XX
10.40 Arii din opere
19,00 Consultații juridice
19.20 1001 de seri
19,30 Telejurnal
19,50 Imaginea de azi a patriei socia-

17,20

locul proceselor 
măsuri ferme,

Una din indicațiile date de secretarul general al partidului Ia 
sfătuirea din februarie a.c., pentru creșterea eficientei controlului 
lenilor muncii, se referă la întărirea colaborării acestuia cu con- 
lul muncitoresc, cu celelalte forme de control. în perioada care 

scurs de la consfătuire, această orientare se face tot mai mult 
ițită in activitatea echipelor, in creșterea contribuției lor la imbu- 
ătirea muncii in sectoarele controlate.

1 concretă de colaborare a 
de control al oame- 

incii cu controlul mun- 
,-a realizat recent la Su- 
s către Consiliul muni- 
j Frontului Unității So- 
u ocazia verificării stadiu- 
■egătire a unităților comer- 
:statoare de servicii și tu- 
tru sezonul estival. Acțiu- 
antrol a durat 10 zile și în 
rea ei au existat citeva e- 
tncte. Dacă stăruim puțin 
ir, o facem nu atit pentru 
necesitatea acestor momen- 
zatorice în orice acțiune de 
:i pentru a sublinia modul 
în care a fost ea gîndită 

-și atinge pe deplin scopul 
’rima etapă : alegerea echi- 
e urmau să ia parte la aceas- 
e. în selecționarea acestora 
t în vedere, .pe de o parte, 

a.<a mai bogată a unora dintre 
-“fezul echipelor conduse de 
rul Vasile Popovici și lăcătușul 
)umitriu — iar pe de alta, ne- 
itea îmbogățirii experienței al- 
— cazul echipelor conduse de 
ichifor și Petru Postelnicu. A 
etapă : elaborarea în comun 

ître echipele cetățenești și or- 
nele de stat specializate a te
ii controlului. O măsură care 
nde atit caracterului metodolo- 
urmărit — realizarea unui 
b de experiență între echipele 
imeni al muncii și controlul 
itoresc — cît si necesității de 
irinde o arie cît mai largă de 
me. Următoarea etapă — con- 
propriu-zis. avind printre alte 

ied pregătirile unităților co
li^. prestatoare de servicii și 
ftientru sezonul estival, adap- 

ucl.'ivitătii comerțului stradal

și a locurilor de popas la cerințele 
zilelor călduroase, instruirea lucră
torilor pentru asigurarea unor ser
vicii de bună calitate, aproviziona
rea tuturor unităților cu volumul de 
mărfuri necesare.

în grandiosul spectacol al 
celor ce au dobîndit laurii 
Festivalului național „Cin- 
tarea României" au apărut 
la un moment dat și bri
găzile artistice, primite cu 
mare bucurie de asistență 
și aplaudate îndelung. Ele 
au fost selecționate din
tr-un număr mare (nu însă 
foarte mare) de formații 
din întreaga țară, consti
tuind o mișcare puternică 
de umor și satiră populară. 
Considerabila întrecere a 
dat un impuls acestor ac
tiviști veseli ai criticii so
ciale, potențîndu-le creația 
și sporindu-le combativita
tea.

Brigada artistică e o mo
dalitate caracteristică de 
intervenție în treburile ob
ștești, pe care anii anteriori 
epocii socialiste n-au cu
noscut-o. Masele populare 
au zămislit-o, in aspirația 
lor spre perfecționarea pro
ceselor muncii, ca o formă 
voioasă și promptă de atac 
concret împotriva unor ne
ajunsuri, anevoinți și năra
vuri concrete, a unor pur
tători concreți de agenți 
patogeni ai organismului 
moral. Programul, îndeobș
te lapidar, vizind rezolva
rea operativă a cusururilor 
descoperite, are o formulă 
originală, îmbinînd adresa 
directă cu cupletul aluziv, 
parodia poetică, epigrama, 
aforismul glumeț, cintecul, 
dansul, corul vorbit, scene
ta ilară, într-o determinare 
expresă de ordin etic. Se 
utilizează, cu fantezie, mij- 
joacele literaturii, muzicii, 
teatrului dramatic, liric, 
de revistă, de păpuși, une
ori și ale cinematografului 
sau ale graficii, pentru a 
se conferi pregnantă idei
lor. Se construiesc astfel 
mici dar inimoase și gus
tate spectacole, cu aparat 
scenic minim și interpre
tări nepretențioase, mai cu 
seamă de grup, al căror 
efect în viata colectivelor 
din care emană e surprin
zător. Cine a văzut specta
colele brigăzilor artistice 
de la întreprinderea de 
transporturi București. Fa
brica de antibiotice din 
Iași, sindicatul ceferist de 
linie din Ploiești. întreprin
derea „Tractorul" din Bra
șov. Academia de ștudii e- 
conomice din Capitală și, 
desigur, numeroase altele 
a văzut că sint deosebit 
de atractive și ca repre
zentații, avînd o calita
te „artiști^ _de£ laudă. 
Brigada e și un loc fecund 
de colaborare între artiștii 
amatori și literații și artiștii 
specializați ; după cum s-a 
putut vedea, multe idei li
terare au fost furnizate de 
scriitori satirici reputați. 
iar instruirea s-a făcut, in 
unele cazuri, de actori ori 
regizori de talent recunos
cut.

La una din dezbaterile 
consacrate genului — dez
bateri care s-au organizat 
în etapele premergătoare, 
însă în număr mic și de 
obicei în condiții precare 
— s-a pus întrebarea dacă 
programul de brigadă tre

buie să fie exclusiv critic 
sau poate contribui și la 
popularizarea fruntașilor și 
a faptelor de merit. Răs
punsul schițat in discuție 
a fost că orice exclusivism 
iși are laturile sale nepriel
nice și că deci reflectarea 
vieții dintr-o întreprindere, 
cooperativă de producție, 
școală etc. se cuvine a fi 
săvîrșită sub cît mal multe 
aspecte, cu condiția ca to
tul, inclusiv evidențierea 
celor vrednici, să se efec
tueze în modul specific al

ție, la un juriu lnterjude- 
țean, povestirea despre e- 
xistența brigăzii din comu
na Vulcan-Brașov, relatată 
chiar de primarul locali
tății, care declara că ține 
la formație „ca la ochii din 
cap", deși în program era 
la un moment dat criticat 
— și destul de sever — 
chiar el însuși ! Tot astfel, 
sprijinul generos acordat 
de unele conduceri ale a- 
sociațiilor studențești a fă
cut ca în diverse facultăți 
să apară brigăzi curajoase,

de Valentin SILVESTRU

brigăzii artistice, adică, 
dacă putem zice așa, cu 
voioșie, esențială fiind însă, 
firește, critica.

Precizarea e cu atit mal
necesară cu cît, după cum 
s-a observat la fazele ju
dețene și interjudețene, ca
litatea satirei e afectată 
frecvent de mărunțirea o- 
biectivelor și dispersarea 
spre prea abundente 
facile. Probabil că 
minusuri apar și 
unde se ocupă prea 
-factori de îndrumarea, bri=, 
găzii, -fiecare s im tin du-se
obligat să dea cite o mină 
de ajutor la retezarea să
geților și netezirea asperi
tăților. Unde îndrumarea se 
află în seama organi

ținte 
aceste 
acolo 
mulți

zațiilor de partid rezul
tatele sint, 
celente. Se 
tr-o asemenea

îndeobște, cx- 
știe că in- 

muncă e

nici uneia ; teatralizării» 
căznite, inserturile derit- 
mate de muzică ritmică și 
balet grav, transformînd în 
leșie soluția acidă a criticii, 
imnurile adresate pomilor, 
parcurilor, bulevardelor, 
păsărelelor locale, organe
lor de salubritate publică 
nu pot avea rezonanță în
tr-o acțiune artistică ce 
rivnește la eficacitate în 
aria unul loc de muncă 
anume.

în programe ale unor 
brigăzi din București, Bo
toșani, Tg. Mureș, Hune
doara, Bacău. Constanta — 
și nu numai de aici — s-a 
apreciat, cu deosebire, la
conismul, formula modernă, 
aerată, simplă, repartizarea 
echilibrată a sarcinilor ar
tistice pe toți interpret!!, 
tranzițiile rapide, elegante, 
ale aceluiași interpret de 
la un rol la altul, acurate
țea interpretării, centrarea 
continuă pe obiect. Totuși, 
problema Îndrumării califi
cate rămine In continuare 
cea mai spinoasă. în mă
sura în care e și spectacol, 
brigada are nevoie de un 
minimum de orientare sce
nică, cu studiul, chiar ele
mentar, al mișcării, gestu
lui, evoluției de grup, ros
tirii, accentuării poantelor. 
După părerea mea, chiar și 
brigăzile mici (cărora, nu 
se știe de ce, li s-a spus, 
în concurs, „colective de 
satiră și umor" — ca și 
cum celelalte n-ar fi tot 
asta...) au nevoie de sprijin 
calificat pentru ameliorarea 
randamentului lor civic.

E potrivită maniera ac
tuală cind fiecare echipă 
iși caută îndrumătorul ei 
permanent ? E puțin proba
bil, deoarece nu există atl- 
ția îndrumători calificați 
cite brigăzi, iar unele se și 
nasc fără să aștepte dispo
ziție specială și ajutor de 
la centrul județean. Mai 
profitabilă ar fi o acțiune 
sistematică, unitară, con
centrată în serii scurte de 
întîlniri, cu treceri în re
vistă, dezbateri la obiect, 
seminarizări, schimb de ex
periență, la anumite inter
vale, in orașele care dispun 
de specialiști, sau in centre 
desemnate, unde cel mai 
buni specialiști să-și ofere 
contribuția lor în mod or
ganizat. Desigur, orice po
sibilitate de a înmulți nu
mărul brigăzilor și de a le 
tonifica spiritul critic e o- 
portună. Avem a valorifica 
astfel mal distinct și umo
rul popular fibu, atît de 
bogat și de fertil, in esență 
expresie a vitalității națio
nale și rezultat al unei 
conștiințe superioare a 
muncii.

Considerând lucrurile fn 
ansamblu, putem afirma că 
secțiunea brigăzilor artis
tice din Festivalul națio
nal a demonstrat că avem 
aici artiști admirabili, 
cutezători și inventivi, for
mații excelente, puterni
ce. că fenomenul Însuși are 
forță și priză in mase, în
tr-un mod ce produce sa
tisfacție cetățenească fi 
desfătare autentică.

care, în cursul competiției, 
au produs înclntare audito
riului.

Care ar fl acum neajun
surile ce grevează asupra 
dezvoltării acestei ample 
mișcări artistice populare ? 
Unele programe au tendin
ța de a se spectaculiza ex
cesiv, dilatînd împrumutu
rile din teatrul de estradă, 
cheltuindu-se in lungi și 
late interludii do muzică 
ușoară și felurite scenete 
fără raportare. O dată cu 
aceste împrumuturi st in ju
ni toace pătrund în progra
me și unele ' vulgarități,' 
imitații searbede ale vede
telor, caricărl ale limbaju
lui dialectal, prolixități ar
gotice ; se pierde caracterul 
mobil. Formații sau inter- 
preți din Pașcani, Petro
șani, Pitești. Iași, Craiova 
și din alte localități nu au 
putut convinge din cauza 
relației superficiale cu rea
litățile locului și a unor 
înclinații spre facil. Adre- 
sîndu-se tuturor arte
lor pentru a-și construi 
formula proprie, brigada 
artistică nu are a se aservi

nevoie de larghețe a spiri
tului și înțelegere aplicată, 
de obiectivitate muncito
rească, aici nu are ce căuta 
vindicația administrativă 
prin represalii disimulate 
în observații pe cît de a- 
micale pe atît de obliga
torii. Am ascultat cu aten-*liste. Repartizarea 

populației
Ora tineretului
Telerecital Gina Patrichl 
„Cîntarea României*'. Formații 
laureate ale festivalului național 
Agenda Festivalului european al 
prieteniei

22,20 Telejurnal
PROGRAMUL II

20,00 Festivalul european al prieteniei.

teritorială

20.00
21,00
22,00

22,15

Concertul orchestrei simfonice a 
Radioteleviziunll. Dirijor : Enrique 
Garcias Asenslo, 
Marcovici 

21.05 Un fapt văzut de 
21,25 Telex 
21,30 Clntăm munca șl

Solistă : Silvia

aproape...

viața. Reportaj 
filmat despre participarea ansam
blului „Transilvania" la Festivalul 
național „Clntarea României" 

21,40 Emisiune de știință : Patruzeci de 
minute despre., lelectronografi»

verbale din 
aplicate pe

nici solutionarea celor mai dificile 
n-a fost aminată pentru multă vre
me. Dacă măsurile ce se iau pentru 
eliminarea deficientelor constatate 
de echipele de control al oamenilor 
muncii sint lăsate, de obicei, la la
titudinea fiecărei conduceri de între
prindere, cele rezultate din această 
acțiune s-au finalizat în cadrul unei 
analize făcute de secretariatul comi
tetului municipal de partid. în acest 
fel, constatările și propunerile echi
pelor oamenilor muncii, prin modul 
în care au fost cercetate și valori

Eficiența conlucrării dintre echipele 
de control al oamenilor muncii 

și controlul muncitoresc din Suceava

Deși a avut o tematică atit de 
complexă, controlul nu s-a rezumat 
la un simplu inventar al probleme
lor constatate. Din contră. Cu acest 
prilej s-a realizat atit depistarea 
deficientelor, cît și găsirea soluțiilor 
pentru eliminarea lor. De pildă. în 
foarte multe cazuri s-au indicat mă
suri pe loc. s-au stabilit termene 
pentru înlăturarea deficientelor și 
s-a revenit apoi, chiar în perioada 
cit a durat controlul, pentru a se 
constata dacă au fost sau nu tradu
se in viată. Așa se face că multe lu
crări de reparații Si modernizări au 
fost executate chiar in timpul con
trolului. că firmele, fațadele și ți
nuta unor unități („Casa bucovinea
nă". cofetăria „Liliacul", unitățile de 
pe traseele turistice ale orașului. în 
special cele din zona de agrement 
Ștrand și din cartierele Itcani și 
Burdujeni) si-au schimbat înfățișa
rea în scurt timp.

Evident, prin natura lor. nu toate 
problemele au putut fi rezolvate in 
timpul desfășurării controlului. Dar

ficate, prin prezenta conducătorilor 
de unități și a secretarilor organiza
țiilor de partid la respectiva analiză, 
au căpătat in cele din urmă forța și 
greutatea controlului de partid.

Aici am fi putut pune punct rîn- 
durilor de fată despre această ac
țiune reușită. An socotit insă nece
sar să vedem cum au acționat, in 
final, cei controlați. Iată citeva din 
răspunsurile primite. Nicolae Mo
rarii, director al întreprinderii co
merciale de stat mixte Suceava : 
„Am fi bucuroși să primim cît mai 
des asemenea controale. în cele 10 
zile cit a durat controlul am fost 
ajutați — prin propuneri și suges
tii — nu numai sâ punem la punct 
înfățișarea generală a unităților, ci 
să îmbogățim și să adaptăm fondul 
de marfă la cerințele sezonului, prin 
organizarea unor vizite comune în 
depozitele bazelor de aprovizionare 
ale comerțului și chiar la furnizorii 
din iudetele apropiate11. Mihai A- 
vram, directorul întreprinderii co-

dosar —
loc

merciale de stat pentru alimentația 
publică : „Poate uneori am privit 
insistenta echipelor cetățenești ca 
un amestec în treburile noastre. Ei 
bine, pot să spun că este un „ames
tec" de care avem nevoie. Dacă la 
data controlului aveam zeci de uti
laje frigorifice nepuse la punct, as
tăzi situația s-a schimbat total da
torită intervenției. controlului si la 
întreprinderea de reparare a acesto
ra. Aveam unități ca „Terasa11—It
cani. cabana „Căprioara" din pădu
rea Adîncata și „Casa bucovineană" 
care — ca înfățișare — nu răspun
deau nici pe departe, la data contro
lului, cerinței de a fi gazde ospita
liere. Noi ne obișnuisem însă cu ele 
așa. Dar echipele cetățenești ne-au 
cerut, și au avut dreptate, să ne 
schimbăm această optică". Bruno 
Negură, președintele cooperativei 
meșteșugărești „Unirea" : „Ambele 
secții găsite nepregătite pentru se
zon la data controlului — de vulca
nizare și pentru desfacerea articole
lor de artizanat și amintiri turistice 
— au fost puse la punct în 20 de zile. 
Credeam că nu e posibil, dar. iată, 
că a fost".

Această acțiune comună de control, 
desfășurată în spiritul indicațiilor 
date de secretarul general al partidu
lui la consfătuirea din februarie, re
zultatele controlului confirmă o dată 
în plus necesitatea permanentizării 
formelor de colaborare dintre contro
lul oamenilor muncii și controlul 
muncitoresc. Si aceasta nu numai la 
Suceava. Pretutindeni în tară. în 
toate domeniile supuse verificării e- 
chipelor de oameni ai muncii, pre
zenta periodică in unități a membri
lor echipelor și a reprezentanților 
controlului muncitoresc aduce un 
plus de eficientă fiecărei acțiuni de 
control, asigurîndu-se îmbunătățirea, 
și pe această cale, a condițiilor de 
servire a cetățenilor.

Constantin PRIESCV 
Gheorghe PARASCAN

Invitație în Delta Dunării
Obiectiv turistic unicat — la fel 

ca și minăstirile din nordul Mol
dovei — Delta Dunării atrage, în 
fiecare an. tot mai multi vizita
tori din tară și de peste hotare. 
Despre ceea ce reprezintă Delta 
din punct de vedere turistic s-a 
scris și se va mai scrie. Iată de 
ce, în rîndurile de față, vom încer
ca să prezentăm, succint, noutățile 
și facilitățile în organizarea turis
mului din Deltă.

Cei doi principali organizatori de 
turism — Oficiul județean de tu
rism Tulcea și Oficiul județean 
Tulcea al Biroului de Turism pen
tru tineret — s-au străduit să di
versifice traseele turistice în Deltă, 
cu scopul de a da posibilitate vizi
tatorilor să cunoască cît mai multe 
din frumusețile și bogățiile acestui 
minunat colt de tară.

Oficiul județean de turism Tul
cea oferă vizitatorilor posibilități 
multiple de agrement — de la 
plimbări, de două ore, în zona por
tului Tulcea. pină la excursii de 
4 zile în zonele fluvială și mari
timă ale Deltei.

Excursiile de o zi prezintă trei 
variante de traseu : o zi de odihnă 
la Maliuc (Tulcea — Maliuc. pe 
brațul Sulina, cu plimbări de agre
ment cu bărci nescărești pe cana
lele din jurul Maliucului); o zi de 
odihnă la complexul turistic „Le-

băda“-Crișan (Tulcea — Crișan pe 
brațul Sulina. cu plimbări de agre
ment pe canalele din jur. cu bărci 
pescărești); excursie în circuit pe 
traseul Tulcea — Crișan — Dună
rea Veche — Mila 23 sat — cana
lele Șontea și Olguta — lacul For
tuna — Maliuc — Tulcea. Transpor
tul în cadrul excursiilor de o zi 
este asigurat cu hidrobuze sau cu 
șalupe-remorcher.

Excursiile de 2 zile au următorul 
traseu : Tulcea — Maliuc sau Cri
șan (in funcție de locul de cazare), 
iar după-amiaza, plimbări de agre
ment cu bărci pescărești. A doua 
zi : Crișan — Dunărea Veche — 
Mila 23 sat — canalele Șontea șl 
Olguța — lacul Fortuna — Maliuc 
— Tulcea.

Excursia de 3 zile se desfășoară 
pe următorul traseu : Tulcea — 
brațul Sf. Gheorghe pină la km 52, 
de unde se intră în delta propriu- 
zisă prin canalele Perivolovca, 
Litcov, lacul Isacova, girla Cea- 
murlia și se ajunge la Crișan. pe 
brațul Sulina. A doua zi se par
curge ruta Crișan — Sulina (plajă 
și baie la mare) — Mila 8 — Du
nărea Veche — Crișan. în a treia 
zi se merge de la Crișan pe Dună
rea Veche pină la Mila 23 sat, apoi 
pe canalele Olguța și Șontea — la
cul Fortuna — Maliuc — Tulcea.

Excursia de 4 zile oferă vizitato
rilor atît posibilitatea de a cunoaș

te localitățile Sf. Gheorghe și Su
lina, situate la vărsarea brațelor 
respective în mare, cit și prilejul 
de a străbate o bună parte din zo
nele fluvială și maritimă ale Del
tei. Pentru excursiile de 2, 3 și 4 
zile transportul și cazarea se asi
gură pe pontoane dormitor trac
tate de șalupe-remorcher.

Dat fiind faptul că sezonul turis
tic suprasolicită posibilitățile orga
nizatorilor tulceni de excursii în 
Deltă, contractarea excursiilor sa 
face din timp, pentru grupuri or
ganizate, prin oficiile județene de 
turism, de la care se pot obține și 
toate informațiile suplimentare. Fi
rește că amatorii de excursii în 
Deltă se pot adresa și direct Ofi
ciului județean de turism Tulcea 
care insă nu le va putea satisface 
cerințele decit în măsura in care 
are locuri disponibile in ziua res
pectivă pentru cazare și transport.

Deosebit de instructive și intere
sante sint excursiile ce le oferă ti
neretului Oficiul județean Tulcea 
al B.T.T. Valorificind experiența 
anilor trecuți, acest oficiu organi
zează pentru tinerii din toată țara, 
dornici să cunoască frumusețile și 
minunata natură a Deltei, excursii 
de 2. 3 și 4 zile, cu popasuri în 
locuri dintre cele mai pitorești.

Stellan SAVIN
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La Palatul din Piața Victoriei au 
Început, miercuri dimineața, convor
birile dintre tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului, și Milenko Renovica, președin
tele Consiliului Executiv al Adunării 
Republicii Socialiste Bosnia si Her- 
tegovina. care se află într-o vizită în 
tara noastră.

în cadrul dezvoltării de ansamblu 
a relațiilor româno-iugoslave, in spi
ritul înțelegerii dintre conducătorii 
de partid si de stat ai României și 
Iugoslaviei. tovarășii Nicolae 
Ceausescu si Iosip Broz Tito. au fost 
examinate stadiul acțiunilor de coo
perare si colaborare între unitățile 
economice din tara noastră si cele din

Republica Socialistă Bosnia si Her- 
tegovina. precum si posibilitățile de 
lărgire si diversificare a colaborării 
economice si tehnice, a schimburilor 
comerciale.

Au luat parte Neculai Agachi. mi
nistrul industriei metalurgice. Nico- 
lae Ștefan, prim-adjunct al ministru
lui comerțului exterior si cooperării 
economice internaționale, alte persoa
ne oficiale.

A participat Petar Dodik. ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București.

★
In aceeași zi, oaspetele a vizitat în

treprinderea de masini-unelte si a- 
gregate din Capitală.

Dr. Alexandru Ciucă, director al 
Institutului național de gerontologie 
și geriatrie din București, a fost 
ales la ultima ședință a Biroului Exe
cutiv președinte al Centrului 
ternațional de Gerontologie.

vremea

In-
Vacanța de vară a elevilor

O Un amplu program de manifestări politico-educative desfășurate sub semnul marilor evenimente 
sărbătorești ale anului 9 352 000 de preșcolari și elevi în tabere și colonii O Peste 2,5 milioane 
elevi participant! la acțiuni turistice 9 19 iunie — „Ziua pionierilor" și festivitățile încheierii anului 

școlar la ciclul primar și gimnazial 9 în haine de lucru — pe șantiere, pe ogoare

(Agerpres)

Cursuri pentru profesorii
de limbă și literatură română

Societatea de științe filologice din 
tara noastră va organiza, intre 28 
iulie și 10 august, la Piatra Neamț, 
cea de-a 9-a ediție a cursurilor de 
vară pentru profesorii de limbă și 
literatură română.

Lectoratul. înscris în seria activi
tăților de informare, documentare si 
perfecționare a cadrelor didactice din 
școlile generale și licee. Va fi struc
turat pe două tematici: evoluția 
limbii si literaturii române în pe
rioada 1840—1970 și limba latină in 
formația profesorului de limbă ro
mână. Prelegerile, conferințele, ex
punerile vor fi susținute de profesori 
<!-“ universitățile din București, 
Iașr 4 Timișoara, de cercetători și

cadre didactice din învățămîntul de 
cultură generală.

In continuarea cursurilor, sub egi
da aceleiași societăți va avea loc o 
sesiune științifică cu tema: „Textul 
literar si compoziția în invătămint".

Pe agenda activității metodico- 
didactice și științifice a Societății de 
științe filologice se mai află înscrise, 
pentru acest an. sesiunile „Vocabular 
— sintaxă în predarea limbii româ
ne". „Folclor tradițional si folclor 
nou". „Toponimie și istorie", pre
cum și dezbateri. între care „Preda
rea limbii române în învățămîntul 
primar", „Limba română în școlile 
cu limbi de predare ale naționalită
ților conlocuitoare". (Agerpres)

Reînnoiți-vă 
abonamentele 

la revista
„ERA

SOCIALISTĂ"

Ieri tn țară : Vremea a fost călduroa
să. cerul variabil. Innorâri mai accen
tuate s-au produs în Transilvania. Mol
dova, Dobrogea și nordul Munteniei, 
unde local au căzut averse de ploaie șl 
s-au semnalat frecvente descărcări elec
trice. In zona Galați ploaia a avut ca
racter torențial, fiind însoțită de grin- 

ploaie au mal 
Vîntul a suflat 

temperaturile 
cuprinse între 
și 31 de grade

dină. Averse locale de 
căzut în vestul Crișanei. 
slab pînă la potrivit, 
maxime la ora 14 erau 
19 grade la Tg. Secuiesc 
la Drobeta Turnu-Severin, Bechet. Tr. 
Măgurele și Videle. In București : Vre
mea a fost călduroasă, cu cerul variabil. 
VIntul a suflat în general slab. Tempe
ratura maximă a fost de 32 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 17, 18 
șl 19 iunie. In tară : Vreme relativ 
caldă și în general instabilă, mal ales 
în prima parte a intervalului. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi loca
le, care vor avea șl caracter de aversă, 
însoțite de descărcări electrice, mal 
frecvente în zonele de deal și de munte. 
Vînt slab pînă la moderat. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 10 
grade și 20 de grade, izolat mai scăzute 
în estul Transilvaniei, iar maximele în
tre 20 și 30 de grade, local mai ridicate. 
Izolat, condiții de grindină. In Bucu
rești î Vreme relativ caldă, cu cer 
schimbător. Ploi sub formă de aversă, 
mal ales după-amiaza. Vînt slab pînă 
la moderat, temperatura ușor variabilă.

Peste cîteva zile începe vacanta 
mare a elevilor. „Ziua pionierilor" 
și serbările sfirșituiui de an școlar la 
ciclul primar și gimnazial — de du
minică 19 iunie — vor declanșa am
plul program de manifestări politico- 
educative și cultural-sportive care 
va înfrumuseța și îmbogăți vacanța 
de vară a elevilor de pe întreg cu
prinsul patriei. Desfășurate sub sem
nul marilor evenimente sărbătorești 
ale anului, sub semnul participării 
entuziaste a tineretului școlar la o- 
pera de edificare socialistă a tării, ac
țiunile vacantei reflectă grija deose
bită pe care partidul și sta
tul nostru. întreaga societate o poar
tă tinerei generații, dezvoltării sale 
armonioase, plenare, educării sale pa
triotice. revoluționare. Importante 
mijloace materiale, eforturi umane 
sînt afectate acestui important capi
tol al odihnei și recreării active, după 
un an de muncă rodnică, a elevilor. 
Iată cîteva exemple edificatoare.

în colonii și tabere organizate — 
la mare și la munte, în locuri pito
rești — de. instituții de învățămînt, 
consilii populare și sindicate își vor 
petrece, o parte a vacanței mari, pes
te 352 000 de preșcolari și elevi. Alți 
peste 2,5 milioane de pionieri si 
utecisti vor participa la activități ini
țiate în cluburi de vacantă, acțiuni 
turistice — drumeții, excursii, expedi
ții — în cele mai pitorești locuri ale 
tării, acolo unde vestigii istorice evo-

că trecutul glorios de luptă al poporu
lui nostru sau unde mari construcții 
ale socialismului vorbesc despre erois
mul in muncă al contemporanilor 
noștri. Pentru elevii excursioniști 
s-au amenajat aproape 500 de baze 
turistice, cu o capacitate de pest» 
30 000 locuri zilnic.

Vacanța mare, pe toată desfășura
rea ei, va fi punctată de o seamă de 
manifestări distincte, semnificative 
pentru preocupările și preferințele — 
cu remarcabile implicații educative, 
formative — ale tineretului școlar. 
Notăm, astfel, din carnetul bogatei 
vacante pionierești. După forumurile 
județene (20 iunie — 20 iulie), între 
4 și 17 august la Colibași — Pitești va 
avea loc Forumul național al pionie
rilor — amplă tribună de dezbatere a 
sarcinilor ce revin pionierilor și șco
larilor privind transpunerea in viată 
a programului de măsuri pentru apli
carea hotăririlor Congresului al XI- 
lea al P.C.R. și ale Congresului edu
cației politice și al culturii socialiste. 
De asemenea, o suită de competiții 
cultural-artistice și sportive vor reuni 
la start pe cei mai buni pionieri și 
școlari. între acestea: mitingul aviatic 
și nautic (24—26 iunie. Constanța — 
Mamaia) dotat cu trofeele „Libelula 
de aur" și „Caravela de aur" : raliul 
de carturi „Cupa Ovidiu" (6—7 iulie. 
Constanta) ; festivalul „Litoral ’77" 
(25 iulie — 7 august, la Constanta 
și in toate stațiunile de pe litoral).
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La 3 iulie, în finala „Cupei României"

STEAUA UNIVERSITATEA CRAIOVA
în urma meciurilor semifinale 

care s-au jucat ieri la București și 
la Pitești, două dintre echipele frun
tașe ale fotbalului nostru — Steaua 
si Universitatea Craiova — se vor 
întilni la 3 iulie în partida finală care 
va desemna pe cîstigătoarea „Cupei 
României" — ediția 1977.

Ieri, pe stadionul propriu. Steaua, 
echipa cu cele mai bune rezultate 
din istoria ..Cupei României", a în
trecut cu 4—2 (2—0) pe Metalul 
București. Formația militară a con
dus la un moment dat cu 3—0, prin 
goluri înscrise de Zamfir (min. 17), 
Năstase (32) și Troi (58), dar ambi
țioasa divizionară „B“. care s-a dis
tins de multe ori în această compe
tiție, nu și-a pierdut cumpătul, reu
șind să micșoreze diferența pînă la 
3—2. Lung (60) si Georgescu (68, 
penalti) marcînd respectivele puncte. 
Totuși, în minutul 80 Năstase a re
făcut avantajul pe care Steaua îl 
avusese la pauză.

La Pitești. Universitatea Craiova 
a eliminat pe Rapid cu 1—0 (0—0)

după un meci dîrz jucat, cu destule 
ocazii prielnice golurilor la ambele 
porti. Unicul punct al partidei s-a 
înscris în minutul 49. atunci cînd 
înaintașul craiovean Cîrtu a driblat 
mai multi adversari pină în careul 
mic. iar mingea pasată de el a fost 
trimisă de un apărător rapidist în 
propria-i poartă. Cu toate că are o 
poziție precară in clasamentul divi-

A. echipa Rapid a jucat ambi- 
și energic acest meci din cupă. 

Astfel, la 3 iulie. amatorii de 
fotbal vor vedea jucînd pe Dumitru, 
Iordănescu si coechipierii lor de la 
Steaua împotriva altor fotbaliști 
binecunoscuti — Bălăci. Crișan și 
ceilalți din Craiova — într-o partidă 
finală dintre cele mai echilibrate 
pentru dobindirea „Cupei României".

ziei 
țios

Succes 
al automobiliștilor 

români în raliul 
„Nisipurile de aur“

Sportul studențesc - Dinamo Zagreb 3-2

SOFIA 15 (Agerpres). — Timp de 
trei zile s-au desfășurat întrecerile 
raliului automobilistic „Nisipurile de 
aur", competiție con,tind pentru cam
pionatul european, campionatul bal
canic și „Cupa păcii și prieteniei" la 
raliuri. La startul probei, care s-a dat 
la Varna, au fost 
echipaje din diferite 
avut de

Echipa Sportul studențesc a pier
dut ieri o bună ocazie de a cuceri 
„Cupa balcanică" — în cea de-a doua 
manșă a finalei acestei competiții 
intercluburi. disputată în compania 
formației Dinamo Zagreb. Echipa 
bucureșteană și-a dominat cu destulă 
autoritate adversara pe parcursul pri
mei reprize, înscriind și două goluri 
frumoase prin Munteanu (min. 20) și 
Mircea Sandu (35). Cu acest scor de 
2—0 la pauză. Sportul studențesc nu 
numai că anulase diferența de gola-

veraj (1—3. la Zagreb), ci beneficia 
si de avantajul dublării valorii ace
lui Punct înscris în deplasare. Dar, 
după pauză, rezistenta fizică a echi
pei bucurestene în regim de viteză 
de loc a scăzut considerabil, ceea ce 
a permis fotbaliștilor din Zagreb să 
egaleze scorul prin Bonici (54) și 
Cerin (75). Abia în min. 84. printr-un 
ultim efort de voință, Sportul studen
țesc a obținut victoria (gol marcat 
de Chihaia). dar trofeul competiției 
balcanice intercluburi a revenit echi
pei Dinamo Zagreb.

Pentru curmarea aranjamentelor

prezente 107 
țări, care au 

parcurs un traseu în lun
gime de 1 700 km cu 31 de probe spe
ciale.

Un remarcabil succes au obținut 
automobiliștii români Ia clasa 1300 
cmc (grupa I). Victoria a revenit 
echipajului Eugen Ionescu Cristea- 
Dan Amărică pe „Dacia“-1 300. Lo
cul al treilea la aceeași clasă a fost 
ocupat de un alt echipai din Româ
nia. alcătuit din Al. Simion și Nico- 
laie Herisanu („Dacia“-1 300).

în fotbal!
Sfaturile și vorbele mobilizatoare s-au dovedit ineficiente.

Sînt necesare masuri de prevenire, sancțiuni cu putere de exemplu
Cum era de așteptat — dat ..... ..

Interesul larg de care se bucură in 
general fotbalul în rîndul opiniei 
publice, dar și din pricina trucării 
unor rezultate în meciurile de cam
pionat — articolul nostru intitulat 
„Finalul sezonului fotbalistic are ne
voie de un climat 
(„Scînteia", 5 iunie 
reacția imediată și 
cititori, care și-au _____  ___
dul cu poziția exprimată si măsu
rile avansate în articol. Am putea 
cita, spre edificare, pasaje întregi 
din scrisorile pe această temă pri
mite la redacție. începind chiar de 
a doua zi, de la cititorii Gheorghe 
"’opescu (din București), Constantin 

nta (din Roman). Gh. Tăutan (din 
Arad), C. Georgescu (din Drobeta- 
Turnu Severin), Simon Schwartz 
(din Galați), Dumitru Dobrescu (din 
Slatina) si alții. întrucît însă, in
diferent de aspectele concrete adu
se In discuție, toate sînt străbătute 
ca un fir roșu de o singură idee, o 
rezumăm pe aceasta : Așa este, din 
tribună privim stupefiați cum unii 
jucători mimează pe teren — aran- 
jind intre ei rezultate incorecte, ne
cinstite. Spectatorii văd și comentea
ză, presa vede si critică. Dar cind 
se vor lua, in sfirșit, măsuri de 
curmare a acestor acte care alterea
ză intrecerea sportivă ?

Cititorii noștri, toți cei ce-și pun 
o asemenea justificată întrebare au 
perfectă dreptate. Anomalii de acest 
fel — care nu se intîmplă pentru 
prima dată în fotbal — au fost se
sizate deseori de spectatori, in unele 
cazuri chiar de către persoane din 
conducerea 
aflate In culpă.
— din păcate, 
de specialitate, 
semnalat si a 
te manifestări 
tre și sportului 
tează climatul 
flagrant spiritul de echitate sportivă. 
Totuși, aranjamentele între jucători 
și între echipe continuă. Partidelor 
citate si in precedentul nostru arti
col ca fiind trișate și încheiate cu 
rezultate cusute cu ață albă (sau 
neagră 1) 11 s-au mal adăugat între 
timp și altele, care au culminat cu 
acel 1—1 dintre Universitatea Craio
va fl Dinamo.

fiind

perfect sănătos11 
a.c.) a stîrnit 

fermă a multor 
manifestat acor-

echipei sau a clubului 
La rîndul său, 
cel mai puțin 
presa sportivă 

înfierat public 
străine eticii __
nostru — care infes- 
din arenă și încalcă

presa 
presa 
— a 
aces- 
noas-

• POPULAȚIA TER- 
REI PESTE UN SECOL. 
Peste aproximativ un secol 
populația planetei va ajunge la 
11—12 miliarde locuitori, adică 
va fi de circa trei ori mai 
mare decît în prezent — s-a a- 
preciat la o conferință asupra 
populației care a avut loc la 
Moen, lingă Copenhaga. Exper- 
ții consideră, pe baza rezervelor 
existente in prezent, că este pe 
deplin posibil să se asigure 
hrana acestei populații mult 
sporite, cu condiția, firește, a 
unor modalități echitabile de 
distribuire.

• UN FILM DESPRE
PASSIONARIA, J-
barrurl (Passionaria) s-a întors

Așadar, tribunele au văzut 
ochiul liber, presa a criticat cu 
deiul muiat în 
unii „sportivi" 
mentarele norme 
zut mai departe 
necurate. Aici 
elementul care 
agravante atitudinii organelor inves
tite cu drepturi și îndatoriri de a 
supraveghea și acționa pentru ca 
spiritul de echitate sportivă să ca
racterizeze fiecare întrecere sporti
vă. Dacă nu s-a 
că sesizările bine 
de opinia publică 
fie subapreciate.

cu 
con- 
dar 

e!e- 
vă- 
lor

„acvaforte". 
grav certați cu 

de etică și-au 
de afacerile 

intervine, de fapt, 
aduce circumstanțe

acționat. înseamnă 
intenționate făcute 
și de presă au fost 
fie socotite — ne-

prevenire, iar, pe de altă parte, sanc
țiuni drastice, cu putere de exemplu. 
Or. tocmai cînd să treacă la acțiune, 
federația ezită, poticnindu-se în pro- 
pria-i timiditate. Cei care pentru a 
justifica lipsa măsurilor concrete 
invocă lipsa probelor materiale con
cludente demonstrează, de fapt, că 
nimeni nu e mai orb decît acela care 
nu vrea să vadă. N-a fost prins ni
meni să fi dat ceva pentru a cîștiga 
un punct sau un meci, n-a fost prins 
nimeni să fi primit ceva pentru a 
lăsa să-i intre goluri în poartă, căci 
dacă ar fi fost prins ar fi fost caz de 
justiție, nu doar de critică publică 
și sancțiuni sportive. Nu înseamnă

•X4

justificat — ca pledoarii partizane. 
Iată de ce socotim că era mai 
de mult de datoria organizațiilor de 
partid din asociații sportive si clu
buri. a insesi organelor de partid lo
cale să fi intervenit cu principialita
tea. autoritatea si prestigiul lor pen
tru a cere cu fermitate comuniștilor 
si utecistilor. tuturor jucătorilor de 
fotbal din echipele' respective să se 
întreacă în mod sportiv si cin«tit, 
pentru a determina conducerile clu
burilor să pună perfectă ordine in 
desfășurarea meciurilor si să prevină 
orice aranjament, pentru a 
răspundere 
fost cazul.

Federația 
bineînțeles,
sens. Evident, nu putem să nu sub
liniem atitudinea de principiu — 
corectă, de indignare si condamnare 
— manifestată de forul federal în 
ultima vreme, cînd a și atras cu se
riozitate atenția factorilor de răspun
dere de la cluburi, îndemnîndu-i să 
vegheze si să acționeze pentru curma
rea actelor „regizorale" în fotbal. 
Dar realitatea dovedește, cu puterea 
ei de convingere, că în acest sens 
sfaturile si vorbele moralizatoare, in
dignarea; oricit ar fi ea de mare, nu 
au eficientă. Sînt necesare deci, pe 
de o parte, măsuri intransigente de

pe cei vinovati
trage la
ci nd a

si are.de fotbal avea 
obligații limpezi in acest

însă că_asemenea fapte nu s-au pe
trecut.
„n-ai 
acuza" 
multe 
rămas 
pregnante pot exista decît mimarea 
pe care o constată nu cîțiva, ci zecile 
de mii de martori oculari, spectatorii 
din tribune, mimare ce trebuie să 
fie repugnată si amendată, nu accep
tată 
cînd 
dacă 
dacă
să ne mai mirăm că asemenea acte 
incorecte proliferează ?

Ultimele trei etape care au mai 
rămas de disputat în prima divizie 
a campionatului vor fi hotăritoare 
atît pentru cucerirea titlului, cit și 
pentru evitarea locurilor 16 si 17 din 
clasament. Cu atît mai mult trebuie 
prevenite orice încercări de aranjare a 
meciurilor. Am vrea să atragem a- 
tenția opiniei publice, organelor lo
cale, federației, în special, asupra 
partidelor F.C.M. Galați — F.C. Con
stanta, U.T. Arad — Corvinui, Spor
tul studențesc — Rapid si Politehni
ca Iași — Steaua (programate du
minică) sau Jiul — Dinamo. A.S.A. 
— F.C. Constanța și F.C. Bihor — 
Progresul, U.T.A. — Steaua (din pen-

Este cazul să terminăm cu 
fost martor ocular, nu poți 
; sub paravanul acestui slogan, 
aranjamente necinstite au 
nepedepsite. Ce dovezi mai

fiindcă nimeni n-a fost de față 
unul a dat și altul a luat. Or, 
lipsește intervenția hotărîtă, 
nu se sancționează exemplar,

ultima și, respectiv, ultima etapă). 
N-am vrea ca această subliniere să 
fie socotită proces de 
vreuna 
jignită, 
găti de 
animați ... . .
pective să se desfășoare intru totul in 
spiritul corectitudinii sportive si al 
cinstei civice.

Pentru a se asigura intr-adevăr un 
climat perfect sănătos desfășurării 
acestor ultime etape, este absolut 
necesar ca organele locale să între
prindă incă din zilele premergătoare 
tot ce găsesc de cuviință pentru a 
preveni, a supraveghea și a înăbuși 
în fașă orice încercare de aranja
ment. pentru a crea o atmosferă cu
rată meciului de fotbal programat în 
orașul respectiv. Iar dacă, totuși, e- 
vidențele vor arăta că necinstea și-a 
făcut loc. ele să 'fie primele care să 
sancționeze exemplar vinovății.

La fel de ferm, intransigent șl 
principial trebuie să acționeze și fe
derația de fotbal. Ea are, în acest 
s"ns. un precedent exemplar într-o 
decizie a forului de handbal, care, 
cînd a observat că două echipe mi
mează jocul. Ie-a pus în situația de 
a-I pierde amîndouă — fără alte 
dovezi, decît ceea ce se văzuse lim
pede de pe marginea terenului. De
pășind stadiul îndemnurilor si sim
plelor indignări. F.R.F. are obliga
ția să acționeze: în primul rînd, 
pentru a delega la meciurile-cheie pe 
cei mai obiectivi si activi observa
tori, oameni competenti si intransi
genți. chiar dintre membrii biroului 
federal, cei mai corecti arbitri ; apoi, 
de a avertiza dinainte jucătorii _ și 
cluburile în jurul cărora există jus
tificate suspiciuni si. în sfirșit. de a 
recurge la sancțiuni drastice dacă va 
fi cazul, indiferent de firma echipei 
ori a jucătorilor aflati în cauză.

De altfel, la unele din partidele 
cu pricina ziarul nostru va avea tri
mișii săi speciali, care vor informa 
cu principialitate opinia publică. 
Deoarece esențială este intervenția 
conducerii fotbalului, așteptăm de Ia 
federație să informeze public cum 
acționează concret : atît oentru pre
venirea. cît si pentru extirparea ac
telor de încălcare a echității spor
tive.

din echipe să 
Tragem acest 
antecedentele 
de dorința ca

> intenție ori 
se considere 
semnal obli- 
cunoscute și 
partidele res-

G. M1TROI

tn patrie" — este titlul unul 
nou film documentar spaniol 
pentru televiziune. Documenta
rul, cu durata de 50 de minute, 
cuprinde secvențele emoționante 
ale primei întîlniri ale neînfri
catei revoluționare cu zeci de 
mii de oameni ai muncii din 
Bilbao, după întoarcerea din- 
tr-un exil de aproape patru de
cenii. Filmul include, de aseme
nea. numeroase convorbiri și in
terviuri. cu oameni, mai vîrstnici 
și mai tineri, despre schimbările 
în sens democratic petrecute în 
ultimul timp în Spania.

o CU 18 MILIOANE 
DE ANI IN URMĂ. a* 
proplere de Washington au fost 
descoperite resturile pietrificate 
ale unei specii necunoscute de

balene, care a trăit acum 18 mi
lioane de ani. Mamiferul avea, 
după cum se presupune, o lun
gime de 1,65 pînă la 2.10 metri, 
fără a fi atins dimensiunile ma
xime. Se crede că această spe
cie de balene a trăit în apa a- 
dîncă a unul golf al Oceanului 
Atlantic care, cu milioane de ani 
în urmă, alungea pînă la actua
lul oraș Washington.

© FUMATUL Șl DU
RATA VIEȚII. Intr-un studiu 
— al treilea in ultimii 15 ani — 
publicat de Asociația medicilor 
britanici se atrage din nou a- 
tenția asupra nocivității fuma
tului. Fiecare țigară — arată au
torii — scurtează viata fumăto
rului în medie cu 5 minute și 30 
secunde. Anual, in Marea Bri-

• Beethoven — 
TIMPURI NOI — 
15.45: 18; 20,15.
• Pușca veche :
11,15; 13,30; 15,45; io; au.xo, vav- 
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18;
20.15, GRADINA PARC HOTEL —
20.15.
• Operațiunea „Petrol" : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 
16,45; 19; 21, la grădină — 20,15, 
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15. FAVORIT — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRADINA 
CAPITOL — 20,30.
• Nemuritorii : CENTRAL — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dick Turpin ‘ “
11.15; 13,30: 16; 18,15; i 
DIA — 9; 11,15; 13.30
20.30, GLORIA — 8,45;
14,45; 17; ----- ------------
— 20,30.
• Cartea
11.15: 13;
• Șatra :
DINA MOȘILOR — 20,15.
• Ziua sacrificiului : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.15, 
AURORA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18: 20.
• In liniștea pădurii : POPULAR
— 15.45; 17,45; 20.
• Un orășel în Texas : GRIVIȚA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45: 18; 20,15, 
FLAMURA — 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Mica Ondina t FLAMURA — I. 
» Potopul (seriile I—II) ; EFORIE
— 9: 12,30; 16; 19,15.
• Călătoriile lui Gulliver : MO
DERN — 9; 11.15; 13,30; 16; 18; 
20,45: la grădină — 20.15.
• Călăreții — 9,45, A doua exis
tență — 11,45, Paisa — 14: 16,15, 
Dr. Mabuse jucătorul (ambele se
rii) — 18,30 : CINEMATECA.
o Pisicile aristocrate : COTRO- 
CENI — 10: 12; 14.
• Gloria nu clntă : COTROCENI
— 16; 18; 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,43; 18: 20,15, ARTA — 18; 
20, la grădină — 20,30.
• Benji : FLOREASCA — 9; 11; 
13: 15,30; 18; 20. GRADINA FESTI
VAL — 20,15.
• Plntea : BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13.30: 16; 18,15; 20.15.
• Ora spectacolului : BUCEGI —
9; 11,15; 13.30; " * “ ----- ’
grădină — 20,30, 
11.30; 13.30; 16;
— 20.30.
• Oaspeți de ______ ____
SĂRII — 16: 18; 20.
O Diavolii din Spartlvento :
— 9; 11,15; 13,30; 15.45: 18; 
grădină — 20,15.
• Copil de suflet — 9; 11;
15.30. Cum l-a Însurat țarul 
pe prințul Ibrahim — 17.45; 20 : 
GIULEȘTI.
» Fratele meu are un frate for
midabil : FERENTARI — 15,30;
17.45; 20.
• Hollywood, Hollywood — 14; 16, 
Așteptarea — 18: 20 : PACEA.
• Un surls, o palmă, un sărut — 
9; 11.15: 13.30. Accident — 15.45; 
18; 20.15 : VIITORUL.
O Mușcă și fugi ! : TOMIS — 9; 
11.15; 13.30: 15.30; 17.45; 20. la gră
dină — 20.30, MIORIȚA — 9; 11; 
13.15: 15.30: 17.45 : 20.
• Locotenent Colombo — 9.30;
11.30; 13.30, Timpul dragostei și al 
speranței — 15.45: 18: 20,15 : MUN
CA.
• Sfîrșitul legendei — 9; 11; 13", 
Orfana — 16; 18; 20 : COSMOS.

PATRIA — 9;
18; 20,15, VIC-

13.30: 15,45; 18;
' _ ’ FEROVIAR — 9;

20.30. MELO- 
>; 16: 18,15;

___  ... ; 10,45; 12,45; 
19,15, GRADINA TITAN

junglei : DOINA — 8,30;
14,45; 16.30.
DOINA — 18; 20. GRA-

15.45; 18: 20.15, la 
FLACARA — 9.30; 
18; 20, la grădină

seară : DRUMUL

LIRA
20. la

13,15;
Petru

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Richard al III-lea — 19.30, 
(sala mică) : Comedie de modă 
veche — 19,30.
• Opera Română : Hovanșclna 
(spectacol prezentat In cadrul Fes
tivalului european al prieteniei de 
către Teatrul de operă șl balet 
„Taras Șevcenko" din Kiev) — 20. 
e Teatrul de operetă : Spectacol 
prezentat de formația „Flamenco" 
(Spania) — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tâ- 
nase“ (grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți — 
18.
• Teatrul „Ion Creangă" : Sftrlă 
năzdrăvanul — io. (la uzinele „Re
publica") — 13.
• Circul București : Cu circul... 
nu-i de glumit — 19.30.

tanie mor 25 000 de oameni în 
vîrstă între 35 și 65 de ani ca 
urmare a fumatului. în timp ce 
din cauza accidentelor de circu
lație se înregistrează. în același 
interval de timp, „doar" 6 350 de 
cazuri mortale. Pe lingă faptul 
că scurtează durata vieții, fu
matul provoacă și diferite boli, 
din cauza cărora se pierd anual 
50 milioane de ore de muncă.

© CÎND S-A FOR
MAT ATLANTICUL? ° 
recentă expediție de 8 săptămîni 
în partea vestică a Oceanului 
Atlantic, efectuată în cadrul

programului „International Pro
iect on Ocean-Drilling", a făcut 
un șir de descoperiri remarca
bile. Pe baza analizelor chimice 
efectuate asupra rocilor prele
vate de Ia o adîncime de 6 000 
metri, cercetătorii afirmă că 
acum aproximativ 100 milioane 
de ani fundul Atlanticului se 
afla la actualul nivel al supra
feței apei, scufundîndu-se apoi 
treptat în decursul unui proces 
care a durat multe milioane de 
ani. în prezent, savanți din mai 
multe țări, printre care U.R.S.S., 
Statele Unite. Japonia. Marea 
Britanie. Franța, execută forări

care va reuni cele mai reprezentativ» 
fanfare, formații de cintece si dan
suri, laureate ale Festivalului națio
nal „Cintarea României", va găzdui 
„Tîrgul de vară al pionierilor" (1—7 
august. Mamaia) cu obiecte de arti
zanat lucrate în cercurile de la casei» 
pionierilor ș.a.

Mai multe mii de elevi din licee si 
din ciclul gimnazial, pionieri si 
uteciști își vor petrece o par
te a vacantei mari în tabere — 
așa-numite pe profiluri și interese — 
special amenajate pentru a le oferi 
posibilitatea exersării și aprofundării 
în domenii de activitate ce-i pasio
nează. Astfel, vor fi organizate tabere 
de : matematică (Drobeta-Turnu Se
verin și Oradea), fizică (Brașov și 
Galați), chimie (Gh. Gheorghiu-Dej 
ți Făgăraș), biologie (Tulcea si Jibou), 
geografie (Caransebeș și Cimpeni), 
mecanică (Satu Mare), electrotehnică 
(Alba Iulia), aero-navomodele (Tîr- 
goviște), economie politică (Buzău și 
Galați), limba si literatura română 
(Calafat și Călugăreni). limba latină, 
limba franceză (Craiova), limba en
gleză (Cluj-Napoca). limba germană 
(Sibiu), limba rusă (Bacău). Istorie 
(Constanța. Vaslui, Costești — Hune
doara). artă plastică (Sighetu Mar- 
mației).

Calendarul competițiilor sportive 
pionierești și școlare programează 
concursuri în aproape toate ramurile 
de sport, precum și participări acti
ve la marea competiție sportivă na
țională „Daciada".

Deosebit de bogată se anunță șl va
canta „in haine de lucru". Pe șantie
rele naționale ale tineretului, pe șan
tierele reconstrucției, pe ogoare — în 
bătălia pentru recoltă — entuziasmul 
si puterea de muncă ale tineretului 
îsi vor afla o rodnică valorificare in 
lucrări de larg interes cetățenesc. 
După puterile lor, pionierii și uteciș- 
tii vor lucra la reconstruirea școlilor 
si pregătirea lor pentru noul an de 
învătămînt. la construcțiile de lo
cuințe și alte obiective social-cultu- 
rale în localitățile afectate de cu
tremur. la amenaiarea bazelor sporti
ve si a terenurilor de joacă etc.

Vacanta în aer liber, îmbogățită d» 
preocupări cu reale valențe educative, 
va oferi tineretului școlar cadrul pri
elnic pentru odihnă și recreație, pen
tru muncă si participare activă la 
viata socială, pentru lărgirea orizon
tului de cunoștințe.

Florica DIMJLESCU

revistâ teoretică 
și social-politică 

a Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român
Prețul unui abonament este 

de 72 de lei anual (24 de nu
mere) șl 36 de lei semestrial.

Abonamentele se fac la ofi
ciile și agențiile P.T.T.R., fac
torii poștali și prin difuzorll de 
presâ din întreprinderi, Insti
tuții șl de la sate.

Rețineți: în mod excepțional, 
numai în aceastâ lunâ se pot 
face abonamente, pînâ la 30 
Iunie.

Expoziția filatelică
NAȚIONALA 77"

la 
avea loc 

expoziției filatelice

al revistei 
este consacrat 
a poporului ro
an — centenarul 
de stat. Acest 

prin

>>
Duminică, 19 iunie 1977, 

Ateneul Român va 
vernisajul
„Naționala ’77", cea mai mare 
manifestare consemnată în acest 
domeniu în ultimii ani. Eveni
mentul va prilejui și editarea 
unui catalog al expoziției. La 
Închiderea expoziției, cele mai 
reușite exponate vor fi pre
miate.

Ultimul număr 
„FILATELIA" 
marii sărbători 
mân din acest 
Independenței
eveniment este reflectat 
mai multe articole și Însemnări, 
printre care „Ștampile legate de 
independență", „Poșta fluvială 
și maritimă românească". Re
vista conține, de asemenea, un 
studiu despre emisiunile care 
au fost puse în circulație de 
poșta română în cursul anului 
trecut, cît și o sinteză despre 
noul statut al Asociației filate- 
liștilor din Republica Socialistă 
România.

„INFORMATIONS UNESCO"

Bacteriile in sprijinul
țjf» ■ W U • '• Kgi I • n|>

îngrășămintelor chimice
Recent a apărut. In publicația „Informations UNESCO", un articol 

despre perspectivele pe care le deschide dezvoltării agriculturii pe vaste 
terenuri aride posibilitatea folosirii unei bacterii pentru fertilizarea so
lurilor.

In ultima vreme se vorbește tot 
mai mult de o bacterie — rhizobium 
— care fixează azotul din aer, trans- 
formindu-1 într-o substanță capabilă 
să sporească randamentul diverselor 
culturi. Acest proces decurge 
din faptul că plantele nu sînt capa
bile să absoarbă singure azotul, acest 
element vital pentru dezvoltarea lor.

Se împlinesc mai bine de 10 ani de 
cînd oamenii de stiintă încearcă să 
găsească varietatea cea mai eficientă 
de rhizobium — adică aceea care, 
o dată izolată, să poată fi folosită 
pentru ameliorarea recoltelor. Rolul 
important pe care îl poate juca acest 
microorganism a fost evidențiat 
pentru prima dată în 1962 : un grup 
de cercetători de la Institutul inter
national de cercetări asupra orezului 
au constatat cu uimire că un teren 
experimental din apropierea Manilei 
(Filipine) dădea recolte bune de ani 
în șir. fără să-i fi fost administrate 
îngrășăminte chimice. Cercetările au 
scos la iveală prezenta a milioane de 
bacterii captatoare ale azotului din 
aer. care, trecînd prin tulpinile de 
orez, revitalizau solul. S-a remarcat 
astfel că bacteria desfășura această 
activitate de fixare a azotului atunci 
cind plantația era sub apă. trecînd 
în tulpina plantelor prin intermediul 
unei varietăți de alge.

De atunci, in diferite țări de pe 
toate continentele s-a căutat o va
rietate de rhizobium capabilă să aibă 
același efect si asupra altor culturi, 
chiar în absenta apei. Atenția a fost 
reținută îndeosebi de leguminoase, 
dat fiind că unele bacterii de acest 
fel trăiesc în simbioză cu legume ca 
fasolea 
dăcina 
siunea 
gintă 
minte" 
rietatea cea mai eficace descoperită 
pînă în prezent este „vigna", o plan
tă din familia fasolei, folosită în ali
mentația popoarelor din Asia orien
tală. In trecut, de altfel, țăranii din 
anumite țări africane cultivau porumb 
pe cîmpii unde creșteau în același 
timp astfel de legume, desigur fără 
ca ei să știe că obținerea pe această 
cale a unor recolte bogate avea o 
explicație științifică.

Cercetările făcute asupra rhizobiu- 
mului în laboratoarele Institutului 
international de agricultură tropicală 
de la Ibadan- (Nigeria) intră în pre-

pe fundul oceanului, sperlnd să 
obțină noi date despre formarea 
și evoluția Oceanului Atlantic.

o PERFORMANȚELE 
V1RSTELOR. La virsta de 
numai 4 luni. Taras Cernijenko 
din Leningrad a rostit primele 
cuvinte. La un an a început sa 
învețe, după un abecedar, lite
rele. Astăzi, după cum relatea
ză o publicație sovietică, la vir
sta de numai 14 luni, acest co
pil minune citește ziarele. După 
cum subliniază revista, părinții 
lui Taras. tatăl de profesie 
sculptor, mama — antrenoare de 
patinaj, n-au forțat in nici un 
fel această dezvoltare ieșită din 
comun. O altă performantă, la 
celălalt pol al virstei, aparține

Si mazărea, alcătuind în ră- 
acestora noduli — de dimen- 
unei arahide — care repre- 

adevărate ..uzine de ingrășă- 
pentru terenul respectiv. Va-

zent tn fază experimentală. Subven
țiile acordate de Programul Națiuni
lor Unite nentru mediul înconjurător, 
Organizația nentru Alimentație și 
Agricultură (F.A.O.) și UNESCO 
vor permite începerea experimen
tărilor si demonstrațiilor în cimpiile 
umede din Africa occidentală. Se 
speră ca prin aceste experiențe să 
poată fi izolate varietăți de bacterii 
capabile să trăiască în simbioză și cu 
alte plante, nu numai cu legumi
noasele.

Firește, opinia publică trebuie pre
venită împotriva unui optimism exa
gerat. Aceste microorganisme nu pot 
să rivalizeze întru totul cu îngrășă- 
mintele in ce privește randamentul 
culturilor. Utilizarea lor mai intensă 
poate să permită totuși obținerea de 
recolte mai bune, îndeosebi în acele 
țări unde cultivatorii nu pot, din mo
tive financiare, să achiziționeze în
grășăminte chimice.

Se consideră că și tn țările ce 
dispun de fertil izanți chimici ar fi 
convenabil să se treacă la reducerea 
cantităților de îngrășăminte, care cos
tă relativ mai scump, și recurgerea 
la rhizobium sau la alte microorga
nisme, care să fixeze azotul în sol. 
Pe lingă avantajul economic, se cere 
avut în vedere și faptul că astfel 
s-ar putea evita fenomenele de po
luare a apei.

Ideală ar fi crearea unor rețele de 
..centre de resurse microbiologice", 
care să pună la dispoziția cultivato
rilor necesarul de bacterii fixatoare 
ale azotului. Problema prezintă un 
interes deosebit pentru țările în curs 
de dezvoltare, ale căror popoare se 
resimt cel mai mult de pe urma 
faptului că nu-si pot procura în mă
sură suficientă îngrășăminte pentru 
ridicarea randamentului agriculturii. 
Se deschide astfel perspectiva ca prin 
folosirea acestor microorganisme să 
sa realizeze o creștere spectaculoasă 
a producției de alimente. îndeosebi 
în regiunile înfometate ale lumii » treia.

Pînă la aplicarea în practică a me
todei. vor mai fi. desigur, necesari 
încă multi ani de cercetări si experi
mentări. Abia atunci se va putea 
ști dacă „revoluția rhizobiumului" 
poate să influențeze în mod profund 
producția alimentară a globului 
sau. cel puțin, să o facă mai puțin 
tributară îngrășămintelor artificiale.

țesătoarei Sibeida Șeidaieva din 
R.S.S. Azerbaidjană. în vîrstă 
de 117 ani, Sibeida a sărbătorit 
recent cel de-al 100-lea an pe 
care-1 petrece în fața războiului 
de țesut.

© LA ROMA - A 
DOUA UNIVERSITATE. 
După dezbateri care au durat 
aproape 15 ani, zilele trecute 
autoritățile competente au sem
nat „actul de naștere" al celei 
de-a doua universități din ca
pitala italiană. Vechea univer
sitate. care numără astăzi 
150 000 de studenți înscriși, nu 
mai poate face față solicitărilor. 
Doar faptul că prezența la 
cursuri nu este obligatorie face 
posibilă funcționarea ei. Dacă 
parlamentul țării va vota favo

rabil, construcția noii universi
tăți va putea începe în cursul 
acestui an.

© VAL DE CĂLDURA 
IN PAKISTAN. Un Puternic 
vai de căldură s-a abătut, în 
ultimele zile, asupra regiunilor 
centrale ale provinciei pakista
neze Sind. Creșteri puternice ale 
temperaturii s-au înregistrat in 
orașele Larkana. Shikarpur, 
Dădu și altele. La Dădu, de pil
dă, s-au înregistrat 55 grade C 
la umbră. Temperaturi înalte și 
un aer foarte uscat se înregis
trează. de asemenea, și în ca
pitala țării — Islamabad, ter
mometrele arătind aici peste 40 
grade C la umbră. în mai mult» 
cartiere a fost întreruptă apro
vizionarea cu apă.
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Deschiderea întîlnirii pregătitoare 
a reuniunii general-europene

Sub semnul dorinței popoarelor de a se acționa 
pentru înfăptuirea dezideratelor securității și cooperării

Actualitatea europeană a consem
nat ieri un moment de certă însemnă
tate politică: debutul lucrărilor intil
nirii pregătitoare a reuniunii gene
ral-europene. în modernul Centru al 
congreselor, de pe malul sting al Sa- 
vei, terminat cu cîteva zile înainta 
de acest eveniment, s-au întîlnit re
prezentanți ai celor 35 de state par
ticipante la Conferința pentru secu
ritate și cooperare în Europa, avînd 
mandatul de a stabili ordinea de zi, 
data, durata și modalitățile de des
fășurare ale reuniunii propriu-zise 
— reuniune generată din cerința de 
a se asigura continuitatea procesului 
de destindere și înfăptuire a securi
tății pe continent, în spiritul și po
trivit prevederilor Actului final da 
la Helsinki.

Din tara noastră participă o dele
gație condusă de ambasadorul Valen
tin Lipatti. Ca o expresie a interesu
lui deosebit pe care opinia publică 
europeană si internațională 11 mani
festă fată de lucrările reuniunii, se 
află aici circa 600 de ziariști și repor
teri de radio si televiziune din Eu
ropa. America ti de pe alte conti
nente.

Semnificația majoră a acestei 
reuniuni general-europene — prima 
după istorica întîlnire la nivel Înalt 
de la Helsinki, din august 1975 — a 
fost relevată în ședința inaugurală 
de către vicepreședintele Consiliului 
executiv federal si secretar federal 
pentru afaceri externe al țării-gaz- 
dă. Milos Minlcl. Adresînd un căl
duros bun venit reprezentanților sta
telor participante, vorbitorul a decla
rat : „Această reuniune pregătitoa
re reprezintă continuarea marelui e- 
veniment ce a avut loc în urmă cu 
doi ani la Helsinki, Conferința pen
tru securitate si cooperare in Europa 
a fost rodul tendințelor pozitive ce 
s-au manifestat tot mal evident pe 
continentul nostru si în lume : în a- 
celasi timp, la rindul ei. conferința 
a impulsionat si materializat aceste 
tendințe. îmbogățindu-le în conținut. 
Astăzi, destinderea devine o cauză 
a popoarelor tuturor statelor partici
pante. o cauză la care toate pot aduce 
o contribuție constructivă. întrucît 
aceasta corespunde propriilor lor in
terese fundamentale. Adoptînd Actul 
final de la Helsinki — care consti
tuie un document atotcuprinzător.

Alegerile generale din Spania
MADRID 15. — încă din primele 

ore ale dimineții, cu mult Înainte de 
începerea alegerilor legislative din 
Spania (7,00 G.M.T. *- 9,00 ora locală), 
șiruri lungi de oameni se și for
maseră în fata majorității celor 
42 000 centre de votare de pe Întreg 
teritoriul tării.

Cei 23 532 148 alegători — bărbați 
li femei în vîrstă de peste 21 ani 
— au fost chemați Ia urne pentru a 
alege 350 deputați și 207 senatori 
ai viitoarelor Cortesuri. După cum 
relatează observatorii, participarea a 
fost masivă în toate regiunile tării. 
Pretutindeni — notează agenția 
France Presse — au domnit calmul șl 
o disciplină civică deosebită, ma- 
nifestîndu-se astfel interesul pentru 
aceste alegeri, primele după înde
lungata perioadă fascistă. 

agențiile de presă transmit:

echilibrat, unitar si dinamic — noi 
ne-am asumat importante angaja
mente. de care sintem perfect con- 
știenti. Și indiferent dacă si în ce 
măsură sintem mulțumiți de felul în 
care rezultatele Conferinței de la 
Helsinki au fost transpuse in viață 
în perioada destul de scurtă de doi 
ani. nimeni dintre noi nu poate nega 
că progresele înregistrate reprezintă 
o parte organică a realității europe
ne si. Pe plan mai larg, a realității 
internaționale11.

Subliniind că destinderea nu poate 
deveni un proces durabil, viabil și 
generalizat decit dacă ea se va dez
volta si adinei conform principiilor

De la trimisul 
nostru special

stabilite de conferință, vorbitorul a 
spus : „în acest domeniu nu există 
nici o alternativă si nu vor trebui 
să existe întoarceri înapoi si nici 
stagnări.. Noi cu toții sintem con- 
st'ienti că este vorba de un proces 
complex și de lungă durată și că este 
esențial de a dezvolta acest proces 
sub toate formele posibile. Cu atît 
mal mult cu cit există forțe care 
încearcă să submineze destinderea, 
recurgînd la presiuni și la propagan
dă ostilă împotriva unor țări".

Vorbitorul a subliniat apoi că „re
uniunea de la Belgrad va oferi pri
lejul unei treceri în revistă a dru
mului parcurs pînă acum și va per
mite-să se ajungă la un acord pentru 
o înaintare mai rapidă, mai efi
cientă pe calea stabilită prin Actul 
final al Conferinței general-europene. 
Sintem convinși că reuniunea de la 
Belgrad, în baza angajamentelor 
multilaterale și a răspunderii depli
ne a statelor participante, va repre
zenta o nouă contribuție substanția
lă la Întărirea înțelegerii, la cauza 
securității și cooperării largi, pe bază 
de egalitate. în Europa și în lume".

Se știe că, prin înseși prevederile 
Actului final, reuniunea de la Bel
grad este chemată ca. odată cu eva
luarea lucidă și realistă a rezulta
telor înregistrate pînă în prezent, să 
examineze noi acțiuni și măsuri, să

Miercuri după-amiază, la Palatul 
Zarzuela s-a anunțat că regele Juan 
Carlos l-a numit pe prof. Antonio 
Hernandez Gil președinte al viitoa
relor Cortesuri, acesta urmînd să 
dețină, totodată, și funcția de pre
ședinte al Consiliului de coroană.

Primele rezultate asupra compozi
ției viitorului parlament vor putea fi 
cunoscute în cursul nopții de 
miercuri spre joi.

Presa spaniolă. în marea ei majo
ritate. salută organizarea alegerilor 
ca un nou pas pe calea procesului de 
democratizare. „Puterea trebuie să 
revină poporului ; după 40 de ani de 
dictatură, spaniolii votează în liber
tate". scrie cotidianul „Diario 16“. La 
rindul său. „El Pais“ publică un am
plu material in legătură cu semni
ficația alegerilor, cu titlul „Poporul 
spaniol îsi hotărăște astăzi viitorul". 

convină asupra unor propuneri și re
comandări concrete pentru întărirea 
securității și dezvoltarea largă a coo
perării intereuropene. Desigur, nu 
poate fi minimalizată sau ignorată 
complexitatea problemelor aflate in 
atenție. Dar, cu atît mai mult, se im
pune conlucrarea activă a statelor 
participante în vederea căutării căi
lor de apropiere și înțelegere pentru 
a veni in intimpinarea așteptărilor 
popoarelor.

în ceea ce o privește. România so
cialistă participă la reuniunea de la 
Belgrad animată de spiritul profund 
constructiv ce caracterizează întrea
ga sa politică externă. între ale că
rei obiective realizarea securității 
europene deține un loc central. Este 
cunoscută si s-a bucurat de o largă 
apreciere contribuția României la 
toate fazele Conferinței general-eu
ropene. Sînt. de asemenea, cunoscute 
și apreciate propunerile conținute 
într-un sir de cuvîntări si interviuri 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind căile si modalitățile concrete 
și realiste de a face ca reuniunea de 
la Belgrad să răspundă menirii sale, 
sg cristalizeze recomandări de mă
suri si acțiuni în stare să determi
ne progrese efective pe calea conso
lidării destinderii și edificării secu
rității europene.

-Metaforic vorbind, reuniunea de la 
Belgrad are menirea de a revitaliza 
flacăra aprinsă la Helsinki din dorin
ța popoarelor de a risipi umbrele 
neîncrederii si suspiciunii și a aduce 
pe scena continentului lumina bine
făcătoare a înțelegerii si colaborării 
în deplină securitate. Călăuzite de o 
asemenea speranță, popoarele euro
pene privesc spre reuniunea de la 
Belgrad ca spre un for internațional 
în stare să marcheze, prin eforturi 
conjugate, ■ cu adevărat un pas im
portant pe calea transpunerii in via
tă a principiilor noi de relații inter
statale. a ansamblului unitar de pre
vederi ale Actului final de la Helsin
ki, pentru edificarea unei Europe a 
păcii, securității si colaborării.

Lucrările reuniunii, care se va des
fășura cu ușile închise, se reiau joi 
dimineață.

Dumitru ȚINU
Belgrad, 15

Plenara Adunării 
Populare Supreme 

a R. D. P. Laos
VIENTIANE. — La Vientiane a 

avut loc o ședință plenară extraor
dinară a Adunării Populare Supre
me a R.D.P. Laos, desfășurată sub 
președinția lui Sufanuvong, preșe
dintele adunării, președintele Repu
blicii Democrate Populare Laos.

în cuvîntul rostit la inaugurarea 
lucrărilor, președintele Sufanuvong a 
subliniat că această reuniune are 
drept scop studierea noii politici în 
domeniul impozitelor statului laoți
an, adoptarea proiectului de lege cu 
privire la impozite in industrie și 
comerțul interior și a taxelor de ex
port și import, proiect avansat de 
guvern în vederea dezvoltării eco
nomiei naționale și îmbunătățirii 
condițiilor de trai ale populației.

ASUL TODOR JIVKOV A PRIMIT PE ȘEFUL DELEGAȚIEI 
ROMANE LA CONGRESUL FRONTULUI PATRIEI

SOFIA 15 (Agerpres). — Tovarășul 
Todor Jivkov, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, a primit la 15 iunie pe to
varășul Iosif Uglar, membru al Co
mitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului National al F.U.S., care 
participă la cel de-al VIII-lea Con
gres al Frontului Patriei din R. P. 
Bulgaria.

Din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, au 
fost transmise Un cald mesaj de sa
lut, urări de bine si sănătate tova
rășului Todor Jivkov.

Mulțumind, tovarășul Todor Jiv
kov a rugat să se transmită 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai cordiale urări de sănătate și 
succese în activitatea pe care o des
fășoară in fruntea partidului și sta
tului nostru.

Întîlnire prietenească
SOFIA 15 (Agerpres). — în cadrul 

vizitei de prietenie pe care o între
prinde in Republica Populară Bul
garia, tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., a 
avut miercuri convorbiri prietenești 
cu tovarășul Aleksandar Lilov, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. Bulgar.

Au fost examinate probleme pri
vind dezvoltarea în continuare a co

ITALIA

Convorbiri intre experții partidelor politice 
privind problemele economice vitale

ROMA 15 (Agerpres). — Marți șl 
miercuri au continuat la Roma întâl
nirile între delegații de. experți ale 
partidelor democrat-creștin (de gu- 
vernămînt), comunist, socialist, so
cialist-democratic. republican și li
beral. Convorbirile la nivel tehnic 
între cele șase partide asupra pro
blemelor privind ordinea publică si 
situația economică a tării au ca scop 
realizarea unui acord programatic 
între forțele politice respective în 
cadrul unor reuniuni colegiale ce ur
mează să aibă loc în aceste zile.

Intr-o declarație făcută presei după 
reuniunea economică de marii, „par- 
ticipanții au apreciat. în unanimitate, 
că asupra unor puncte a existat o 
convergentă de opinii, in timp ce 
asupra altora există încă divergente.

Ultima ediție a anuarului SIPRI relevă

Escaladarea tot mai periculoasă 
a cursei înarmărilor

Cheltuielile militare în 1976 au ajuns la 334 miliarele 
dolari

STOCKHOLM. — Cheltuielile militare efectuate. în întreaga lume, 
în cursul anului 1976 au totalizat 334 MILIARDE DOLARI — infor
mează anuarul publicat recent de Institutul international pentru cer
cetări in domeniul păcii (SIPRI).

Documentul subliniază caracterul tot mai periculos al continuării 
cursei înarmărilor care, pe lingă faptul că absoarbe uriașe resurse 
materiale si energii umane, reprezintă o agravare fără precedent a 
primejdiei ce apasă asupra omenirii, contravenind aspirațiilor sale legi
time de pace, destindere și progres social.

Documentul atrage atenția asupra pericolului pe care îl repre
zintă îndeosebi escaladarea cursei înarmărilor în domeniul nuclear, 
concomitent cu utilizarea în scopuri militare a ultimelor cuceriri ale 
științei și tehnicii. O evoluție deosebit de periculoasă, precizează 
anuarul, o constituie perfecționarea continuă a preciziei armelor 
nucleare strategice.

Evocînd accidentul petrecut la Seveso. cînd o anumită cantitate 
de dioxină a contaminat mediul înconjurător, raportul SIPRI atrage 
din nou atenția asupra necesității unei sistări a dezvoltării, pro
ducerii și stocării armelor chimice.

Datele și cifrele publicate de anuarul SIPRI pun și mai preg
nant în evidență necesitatea eforturilor tuturor pentru realizarea de 
progrese efective, substanțiale, pe calea STĂVILIRII CURSEI ÎNAR
MĂRILOR, a realizârii DEZARMĂRII GENERALE, ÎN PRIMUL RÎND 
NUCLEARE — deziderate pentru care România militează cu cea 
mai mare stăruință.

în cadrul convorbirii, desfășurată 
într-o atmosferă tovărășească, s-a 
exprimat satisfacția pentru dezvolta
rea ascendentă pe multiple planuri a 
relațiilor româno-bulgare, în spiritul 
celor convenite cu prilejul întîlnirilor 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul Todor Jivkov.

La întrevedere a participat Diml- 
tar Stanisev. membru al Secretaria
tului C.C. al P.C.B.. șeful Secției de 
politică externă și legături interna
ționale a C.C. al P.C.B., precum și 
ambasadorul României la Sofia, Trp- 
fin Simedrea.

★
Congresul al VIII-lea al Frontului 

Patriei din R. P. Bulgaria, ale cărui 
lucrări continuă la Sofia, a fost sa
lutat de șefii mai multor delegații 
din străinătate. Șeful delegației româ
ne. tovarășul Iosif Uglar. a transmis 
participanților la congres un cald 
salut din partea Frontului Unității 
Socialiste din România.

laborării și schimbului de experien
ță dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist Bulgar în do
meniul activității ideologice și de 
propagandă, în spiritul înțelegerilor 
stabilite cu prilejul intîlnirilor dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Todor Jivkov.

Convorbirile s-au desfășurat ln- 
tr-o atmosferă de înțelegere deplină 
și sinceritate, care caracterizează ra
porturile dintre cele două partide.

dubii, incertitudini sau rezerve" — 
relatează agenția A.N.S.A.

Luciano Barca, membru al Direc
țiunii P.C.I.. a menționat că rezulta
tul poate fi considerat pozitiv, deși 
au apărut divergente care vor fi ana
lizate în continuare. Claudio Signo- 
rille. membru al Secretariatului C.C. 
al P.S.I., a adăugat că pentru mo
ment au fost obținute unele pro
grese. iar Mario Ferrari Aggradi, 
membru al Consiliului Național al 
P.D.C., responsabil al Biroului pro
gramului economic al partidului, a 
arătat că „au fost examinate punc
tele pe care participanțli le consideră 
fundamentale pentru lupta împotriva 
Inflației și pentru reluarea activități
lor economice" ale tării.

Clasa muncitoare, comuniștii din țările vest-europene 
in lupta împotriva efectelor crizei economice

BRUXELLES 15 (Agerpres). — La 
Bruxelles a luat sfîrșit dezbaterea pe 
tema: „Lupta clasei muncitoare pen
tru apărarea condițiilor sale de via
tă și muncă sl soluțiile antimonopo- 
liste în vederea depășirii crizei", la 
care au participat reprezentanți ai 
partidelor comuniste și muncitorești 
din mai multe țări vest-europene și 
din Berlinul occidental. Comunica
tul final dat publicității subliniază 
că responsabilitatea pentru actuala 
criză din țările capitaliste dezvoltate 
revine capitalului monopolist. Criza, 
care are forme specifice de manifes
tare în fiecare tară capitalistă în 
parte, s-a adîncit în toate aceste țări. 
Șomajul crescînd a aruncat milioane 
de muncitori si familiile lor într-o 
situație traumatizantă — relevă comu
nicatul. subliniind că lupta împotri
va „racilei sociale intolerabile" care 
este șomajul, precum și dreptul la 
muncă reprezintă obiectivele priori

Sesiunea Consiliului de administrație al P.N.U.D.

Sprijin în favoarea luptei de eliberare 
și dezvoltării Namibiei

GENEVA. — în cadrul lucrărilor 
celei de-a 24-a sesiuni a Consiliului 
de administrație P.N.U.D. a luat cu
vîntul șeful delegației Consiliului
O. N.U. pentru Namibia. Petre Vlăs- 
ceanu. reprezentantul tării noastre în 
acest consiliu.

Vorbind în calitate de raportor al 
fondului Națiunilor Unite pentru Na
mibia. pe marginea raportului gene
ral al P.N.U.D. și a proiectului pri
vind asistenta P.N.U.D. pentru țările 
si popoarele coloniale, el a apreciat 
că Namibia, tară în curs de dezvol
tare. aflată încă sub regimul de ocu
pație ilegală al Africii de Sud. se află 
printre preocupările prioritare ale
P. N.U.D. Referindu-se la asistența 
de 4,7 milioane dolari acordată Na
mibiei de O.N.U.. folosită în special

Sesiunea Comitetului eliberării al O.U.A.
LUANDA 15 (Agerpres). — în cu

vîntul de salut adresat participanților 
la sesiunea Comitetului eliberării al 
Organizației Unității Africane, secre
tarul general al O.U.A., William 
Eteki Mboumoua. a subliniat că 
„lupta de eliberare este un proces 
ale cărui obiective vor fi trădate dacă 
locul colonialismului va fi preluat 
de neocolonialism". El s-a referit 
la acțiunile ambigue inițiate de pu
terile occidentale, care urmăresc în 
fond „salvarea regimurilor minori
tare". a făcut apel la „strîngerea 
rîndurilor" luptătorilor pentru elibe

ORIENTUL MIJLOCIU
• Declarațiile 

preșe
DAMASC 15 (Agerpres). — „In

staurarea păcii in regiunea Orientu
lui Apropiat reprezintă un obiectiv 
pentru a cărui înfăptuire utilizăm 
toate mijloacele aflate la dispoziția 
noastră", a declarat. în cadrul unei 
conferințe de presă, președintele Si
riei. Hafez Al Assad. Președintele 
sirian a arătat că „încetarea stării 
de beligerantă între statele arabe și 
Israel. prevăzută de rezoluțiile 
O.N.U., implică trecerea la o stare 
de pace, marcată de încheierea osti
lităților și a operațiunilor militare". 
El a adăugat că încetarea stării de 
beligerantă nu implică. în mod ne
cesar. recunoașterea unui stat sau 
stabilirea de relații comerciale cu 
acesta.

Hafez Al Assad a reafirmat, de 
asemenea, propunerea siriană privind 
crearea unei zone demilitarizate în
guste de ambele părți ale liniei de 
demarcație dintre Siria și Israel și 
a subliniat necesitatea retragerii tru

tare ale politicii partidelor comu
niste si muncitorești participante la 
reuniune în actuala situație econo
mică și socială din țările vest-eu
ropene.

în cadrul unei conferințe de pre
să. președintele P.C. din Belgia, 
Louis van Geyt. care a prezidat dez
baterea. a precizat că numărul șo
merilor din țările capitaliste dezvol
tate din Europa se ridică la 16 mi
lioane, iar cel din țările Pieței co
mune la cinci milioane. „în ciuda 
unor semne de redresare in cîteva 
țări — a spus el — șomajul continuă 
să crească".

La dezbatere au participat repre
zentanții partidelor comuniste șl 
muncitorești din Franța, Italia. Bel
gia, Portugalia, R.F. Germania. Gre
cia, Turcia, Marea Britanie. Cipru, 
Elveția, Luxemburg. Danemarca, 
Suedia, Finlanda. Austria si din Ber
linul occidental.

pentru pregătirea de cadre namiLl- 
ne. vorbitorul a făcut apel la 
P.N.U.D.. la agențiile de specialitate 
și alte organizații din sistemul 
O.N.U. să coopereze cu Consiliul 
O.N.U. pentru Namibia și cu 
S.W.A.P.O. In elaborarea si punerea 
în aplicare a programului național de 
dezvoltare a Namibiei, inițiat la cea 
de-a 31-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. de România. împreună 
cu alte state membre. Conform rezo
luției adoptate la cea de-a 31-a se
siune a Adunării Generale, acest pro
gram ar urma să răspundă cerințelor 
luptei de eliberare națională în pe
rioada oină la eliberare, precum sl 
prima etapă de dezvoltare a Nami
biei după cucerirea independentei.

rarea de sub colonialism șl neocolo
nialism și a chemat să li se acorde 
„un ajutor sporit".

Luînd cuvîntul în cadrul sesiunii, 
Agostinho Neto, președintele Repu
blicii Populare Angola, a subliniat 
că Africa încă nu s-a eliberat pe 
deplin de sub dominația colonialis
mului. în momentul de fată continen
tul aflîndu-se intr-o etapă istorică 
hotărîtoare. aceea a luptei popoare
lor din Africa australă pentru liber
tate. Președintele Neto a relevat ne
cesitatea extinderii ajutorului acor
dat popoarelor din Africa australă 
în lupta lor de eliberare.

președintelui Siriei • încheierea vizitei 
intelui togolez în R. A. Egipt

pelor lsraeliene din teritoriile arabe 
ocupate.

Președintele sirian ■ subliniat, tot
odată. că Organizația pentru Elibe
rarea Palestinei (O.E.P.) reprezintă 
singurul organism competent să ne
gocieze crearea unui stat palestinean, 
eventual, a spus el. „în teritoriile o- 
cupate în urma războiului din iunie 
1967".

★
CAIRO 15 (Agerpres). — într-o 

conferință de presă ținută la Înche
ierea vizitei în R.A. Egipt, președin
tele togolez. Gnassingbe Eyadema, a 
subliniat necesitatea retragerii Isra
elului din teritoriile arabe ocupate 
în urma războiului din 1967. precum 
și a recunoașterii drepturilor legi
time ale poporului palestinean.

Evocînd rolul Organizației Unită- ‘ 
ții Africane. Eyadema a apreciat c 
este indispensabilă crearea unei or
ganizații economice africane alături 
de O.U.A., al cărei caracter este ex
clusiv politic.'

Convorbiri economice ro- 
mâno-sovietice. 15 iunie- 
Nicolae Bozdog, prim-adjunct al mi
nistrului comerțului interior, a fost 
primit de A. I. Struev, ministrul co
merțului al U.R.S.S. în cursul între
vederii au fost examinate stadiul ac
tual și perspectivele schimbului de 
bunuri de consum între ministerele 
de comerț interior din cele două țări. 
Cu această ocazie a fost semnat un 
protocol suplimentar privind lărgirea 
schimbului de bunuri de consum pe 
anul in curs.

Noul guvern belgian,con* 
dus de premierul Leo Tindemans, a 
primit votul de învestitură al Senatu
lui. După Camera deputatilor. Sena
tul a aprobat noul guvern cu 139 de 
voturi, pentru. 24 împotrivă si 5 ab
țineri. Votul de încredere a fost pri
mit la Bruxelles fără surpriză, deoa
rece coaliția guvernamentală deține 
peste două treimi din mandate, res
pectiv 146 din totalul de 181.

NumirC. si8var<^ Eklund (Sue
dia). director general al Agenției In
ternaționale pentru Energia Atomică 
(A.I.E.A.). a fost desemnat de reuniu
nea Consiliului guvernatorilor pentru 
un nou mandat de patru ani în 
această funcție, incepînd de la 1 de
cembrie 1977. Numirea urmează să 
fie aprobată de Conferința Generală 
a A.I.E.A., care se va întruni în se
siune ordinară — a 21-a — la 22 sep
tembrie.

„Pentru apă, pentru via-
La Basel s-a deschis Tirgul in

ternațional pentru protecția mediului, 
desfășurat sub deviza „Pro aqua — 
pro vita". La tîrg. împărțit în com
partimente ca „apa", „apele rezidu
ale", „aerul" și „zgomotul", sînt pre- 
zenți 360 de expozanți din 16 țări ale 
lumii. Sînt înfățișate cele mai noi 
realizări din domeniul tehnicii de 
protectie a mediului ambiant.

Ministrul de externe al 
Italiei, Arnaldo Forlani, care în
treprinde o vizită oficială în R. P. 
Chineză, și-a încheiat convorbirile cu 
ministrul de externe al R.P. Chineze. 
Huan Hua. Forlani a părăsit miercuri 
Pekinul pentru o vizită în mâi multe 
localități din China, informează a- 
genția China Nouă.

Sub auspiciile Cinematecii na
ționale, ih sala „Garbo" din San 
Jose, capitala Republicii Costa 
Rica. a început Festivalul fil
mului românesc, pe parcursul 
căruia vor rula șase filme artis
tice. Pelicula „Prin cenușa im
periului" s-a bucurat de un de
osebit succes.

Partidul Janata al primu
lui ministru indian, Morarjl 
Desai, a ieșit învingător, potrivit pri
melor rezultate. în alegerile pentru 
reînnoirea adunărilor locale ale sta
telor indiene. Janata a obținut majo
ritatea absolută în Consiliul metropo
litan din Delhi, cu 30 de mandate din 
totalul de 36 atribuite oină in pre
zent. in vreme ce Partidul Congresu
lui. deține 6 mandate... Consiliul me
tropolitan este format din 56 de 
membri. în celelalte zece . state și 
două teritorii ale federației. Partidul 
Janata deține 102 mandate din 124 
atribuite. în vreme ce Partidul Con
gresului — 18.

Bugetul de stat al Alge
riei pe anul în curs prevede aloca
rea unor fonduri de două ori mai 
mari decit în 1976 pentru construcția 
de scoli și pentru alte investiții în 
domeniul învătămlntului general si 
profesional.

La Genevaa avut !t>c mlercurl 
o nouă Întîlnire a șefilor delegațiilor 
sovietică și americană participante 
la convorbirile bilaterale referitoare 
la limitarea Înarmărilor strategice.

Convorbiri. phenian au în- 
ceput convorbirile oficiale dintre de
legațiile de partid si de stat ale 
R.P.D. Coreene și R.D.P. Laos. De
legația coreeană este condusă de Pak 
Sen Cer. membru al Comitetului Po
litic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, premierul Consiliului Admi
nistrativ al R.P.D. Coreene, iar de
legația laoțiană, de Kaisone Phom- 
vihane. secretar general al Comitetu
lui Executiv al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim- 
ministru al Guvernului R.D.P. Laos.

La Caracas au avut loc con* 
vorbiri oficiale între delegațiile parti
delor comuniste din Venezuela și 
Chile, conduse de Gustavo Machado, 
președintele P.C. din Venezuela, și 
Luis Corvalan. secretar general al 
P.C. din Chile.

Vizită lnvitația guvernului 
finlandez, miercuri a sosit la Hel
sinki, intr-o vizită oficială de trei 
zile, președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Ungare. Gyorgy Lâzar.

La Londra au avut lt>c con‘ 
vorbiri între ministrul britanic al co
merțului. Edmund Dell, și ministrul 
adjunct al comerțului exterior al 
R.D. Germane. Eduard Schwierz. în 
cadrul cărora au fost examinate po
sibilitățile de extindere a relațiilor 
economice dintre cele două țări.

Indicele costului vieții în
Italia a crescut cu i>3 'a sută 
luna mai. cifrindu-se la 116.9. Institu
tul de statistică al Italiei, care a dat 
publicității aceste cifre ce au ca bază 
de calcul anul 1976. relevă că cele 
mai mari creșteri au fost înregistrate 
la articolele de îmbrăcăminte.

Negocierile dintre guver
nul pakistanez și opoziție, 
începute la 3 iunie, s-au încheiat, 
realizîndu-se un acord asupra pro
blemelor de bază, se arată într-un 
comunicat comun al celor două părți, 
dat publicității la Rawalpindi.

OPOZIȚIE ÎN OCCIDENT FATĂ DE ÎNTĂRIREA CARACTERULUI SUPRANATIONAL
■II■

AL „PARLAMENTULUI EUROPEAN"

„Suveraniîaiea națională-un atritaî esențial si inalienabil Bl

Problema „parlamentului euro
pean" (organ consultativ al Pieței co
mune) a revenit in atenția presei 
vest-europene în legătură cu noile 
manifestări din țările respective de 
opoziție față de intenția ținerii de 
„alegeri directe" pentru desemnarea 
membrilor săi.

Pînă în prezent, membrii „parla
mentului european" nu erau aleși, ci 
desemnați din rindul parlamentarilor 
diferitelor țări. înlocuirea acestui 
procedeu prin vot direct și univer
sal este considerată de multi factori 
ca un pas important pe calea spre 
întărirea caracterului supranational 
al acestui organism. Așa cum subli
niază adversarii acestei măsuri, prin 
adoptarea ei s-ar conferi acestui for 
posibilități suplimentare de erijare 
intr-un organ supranational, capabil 
să ia decizii în contradicție cu inte
resele diferitelor țări membre. Așa 
se face că deși principiul votului 
direct a fost aprobat de mai mult 
timp, aplicarea sa în viață întirzie, 
întrucît în țări ca Franța, Marea Bri
tanie, Danemarca se manifestă o o- 
poziție înverșunată față de ideea de 
a se transforma acest for într-un 
instrument de ingerință in treburile 
interne, în contradicție cu cerințele 
suveranității naționale.

în acest context se înscrie propu
nerea făcută de Jacques Chirac, pre
ședintele partidului Adunarea pentru 
Republică (partidul gaullist — parte
ner al majorității guvernamentale), 
care a cerut amînarea ratificării pro
iectului privitor la alegerea parla
mentului european. Vorbind în nu
mele partidului pe care îl conduce, 
Chirac a spus că proiectul guverna

mental nu oferă suficiente garanții 
pentru independenta si suveranitatea 
națională. Piața comună — sublinia
ză hotărirea Congresului extraordi
nar al partidului respectiv — tre
buie clădită pe respectarea indepen
denței și suveranității națiunilor ce 
o compun.

După aprecierea presei franceze 
și internaționale, această declarație, 
ca si însăsi propunerea făcută, a avut 
efectul unei „bombe", determinînd o 

Evoluții și tendințe semnificative 
pe arena contemporaneității

puternică efervescentă pe scena po
litică franceză. Inițiativa gaulliștilor 
dezvăluie cit de divizată este însăși 
coaliția guvernamentală franceză in 
legătură cu această problemă. Fră- 
mintările din rindurile opiniei pu
blice franceze sînt oglindite și de 
dezbaterile din Adunarea Națională. 
Chiar în prima zi, Michel Debre, fost 
prim-ministru, a subliniat „necesita
tea menținerii independenței Franței 
în cadrul Pieței comune". La rindul 
său. ministrul de externe, Louis, de 
Guiringaud, a declarat că nici gu
vernul francez, nu este favorabil ex
tinderii competențelor parlamentului 
Pieței comune „dincolo de puterile 
strict definite prin tratate". Totodată, 
el a precizat că „Franța este în mă
sură să blocheze orice evoluție pe 
care nu o consideră conformă cu 

concepțiile sale generale și cu inte
resele sale fundamentale".

Pe o poziție principială, fermă si ca
tegorică s-a situat Partidul Comunist 
Francez. Așa cum se arată în comu
nicatul Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Francez, legea privind scru
tinul respectiv trebuie „să afirme 
principiul potrivit căruia suveranita
tea națională nu poate fi cedată to
tal sau parțial nici unei organizații 
internaționale, oricare ar fi aceasta".

Partidul Comunist Francez pune, în
tre altele, condiția ca legea electo
rală să precizeze că suveranitatea nu 
poate să fie decit națională și că nu
mai reprezentanții poporului francez, 
aleși în cadrul instituțiilor republi
cane. pot fi considerați ca exponenți 
ai acestei suveranități.

Partidul Comunist Francez a pro
pus partenerilor săi — Partidul so
cialist și radicalii de stingă, semna
tari ai Programului comun — să se în- 
tîlnească „pentru a adopta inițiative 
comune într-o problemă atît de im
portantă pentru viitorul Franței".

în acest context, este semnificativ 
faptul că la propunerea grupului 
parlamentar al Adunării pentru Re
publică, Comisia pentru problemele 
externe a Adunării Naționale a Fran
ței a votat o moțiune privind ami- 
narea ratificării proiectului de ale

gere a Adunării parlamentului vest- 
european pe baza sufragiului uni
versal.

Dar nu numai în Franța, ci si In 
alte țări membre ale Pieței comune, 
ca Marea Britanie și Danemarca, sa 
exprimă poziții asemănătoare. In Ma
rea Britanie, de exemplu. Camera 
Comunelor nu va lua în dezbatere 
problema respectivă înainte de toam
nă. La Londra — transmite agenția 
France Presse — „împotriva ideii a- 
legerilor directe se pronunță nu nu
mai numeroși deputați ai Camerei 
Comunelor, dar și un număr de 
membri ai guvernului". Primul mi
nistru britanic — arată ziarul londo
nez „Observer" — s-ar putea ve
dea nevoit chiar să repună in dis
cuție „angajamentele cabinetului 
față de Piața comună". In con
certul luărilor de poziție britani
ce se remarcă atitudinea puternicu
lui sindicat al tehnicienilor care cere 
viitorului congres al sindicatelor, ca 
și conferinței partidului laburist nu 
doar să respingă ideea „alegerilor 
directe" pentru parlamentul vest- 
european, ci chiar să determine ie
șirea Angliei din Piața comună. în 
acest sens, după cum anunță telegra
mele de presă, s-au pronunțat și o 
sută de parlamentari laburiști.

Controversele cu privire la „alege
rile directe" pentru parlamentul vest- 
european subliniază o dată mai mult 
că principiul suveranității naționale 
continuă să fie o importantă forță a 
contemporaneității, acționind puter
nic chiar și în țări dintre cele mai 
dezvoltate economic ale lumii.

Nicolae P1OPEANU
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