
PROLETARI DIN TOATE JĂRILE, UNIȚI-VĂ! După întilnirea prietenească de Ia Debrețin și Oradea

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLVI Nr. 10 832 Vineri 17 iunie 1977 6 PAGINI 30 BANI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
s-a reîntors în Capitală

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu. care, timp de 
două zile, a avut, la Debrețin si Ora
dea. o întilnire prietenească cu tova
rășul Jănos Kâdâr. prim-secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar, a ple- 

Oradea sprecat. ioi seara, din 
București.

Seri, la Oradea, a continuat, într-o ambianță de cordialitate și înțelegere reciprocă

ÎNTILNIREA prieteneasca rintre tovărășii

După cum este cunoscut. în ziua 
de 14 iunie. secretarul general al 
partidului a făcut o vizită de lucru 
în iudetul Bihor.

La aeroportul din Oradea, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a fost 
condus de tovarășul Gheorghe Blaj, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Bihor 
al P.C.R., de alti reprezentanți ai 
organelor locale de partid si de 
stat.

I O gardă militară, alcătuită din
1 ostași, membri ai gărzilor patriotice 

Si ai detașamentelor de pregătire 
militară a tineretului, a prezentat 
onorul. A fost intonat Imnul de stat 
al tării noastre.

Numeroși locuitori ai municipiului, 
prezenti la aeroport, au făcut 
secretarului general al partidului o 
vibrantă manifestare de dragoste si 
prețuire pentru activitatea neobosită 

. pe care o consacră cu dăruire înflo
ririi continue a patriei noastre, 
bunăstării si fericirii poporului.

i

creșterii neîntrerupte a prestigiului 
international fii României socialiste, 
triumfului cauzei socialismului si 
păcii în lume. Ei și-au exprimat to
todată atașamentul term la politica 
internă si externă a partidului si 
statului nostru, hotărîrea de a con
tribui cu întreaga lor energie si ca
pacitate creatoare la înfăptuirea 
obiectivelor Congresului al XI-lea al 
P.C.R.. a mărețului program de edi
ficare a societății socialiste multila
teral dezvoltate si de înaintare a 
României spre comunism.

La sosire, la București, tovarășul 
Nicolae Ceausescu a fost lntîmpinat 
de tovarășii Manea Mănescu, Emil 
Bobu. Gheorghe Cioară. Lina Cio- 
banu. Ion Dincă. Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas. Paul Niculescu, 
Gheorghe Pană. Dumitru Popescu, 
Gheorghe Rădulescu. Leonte Răutu, 
Ștefan Voitec. Iosif Banc. Ion Co- 
man. Miu Dobrescu. Mihai Gere, 
Nicolae Giosan, Constantin Dăscă- 
lescu. Ion Stănescu. (Agerpres)

NICOLAE CEAUSESCU $1 JANOS RADAR
Dialogul la nivel înalt, evidențiind largi posibilități pentru dezvoltarea 
colaborării româno-ungare pe multiple planuri, s-a soldat cu rezultate 
fructuoase pentru întărirea relațiilor de prietenie dintre cele două țări și 

popoare vecine, constructoare ale socialismului
Joi, 16 iunie, a sosit la Ora

dea, pentru a continua lntîl- 
nirea prietenească începută 
miercuri la Debrețin cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
tovarășul Jănos Kâdăr, prim- 
secretar al Comitetului Central 
ai Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar.

Pentru acest eveniment de 
deosebită Însemnătate în croni
ca relațiilor de prietenie, soli
daritate și colaborare româno- 
ungare, orașul de pe Criș, căruia 
i-a revenit cinstea să găzduias
că această nouă întilnire dintre 
conducătorii celor două partide, 
a Îmbrăcat haină sărbătorească. 
Arterele principale erau împo
dobite cu drapelele de stat ale 
României șl Ungariei, cu stea
guri roșii. Pe o mare pancartă, 
ce traversează șoseaua care 
leagă orașul Oradea de punctul 
de frontieră, se putea citi, în 
limbile română și maghiară, 
urarea : „Bun venit Jn Republi
ca Socialistă România tovarășu
lui Jănos Kâdăr, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist 
Ungar".

La intrarea în oraș sosește, 
intr-o mașină purtind însemne
le Republicii Socialiste România 
și Republicii Populare Ungare, 
tovarășul Jănos Kâdăr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U. 
în aplauzele îndelungate ale 
mulțimii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, salută cu deosebită 
căldură pe distinsul oaspete. 
Cei doi conducători de partid își 
string prietenește miinile, se 
îmbrățișează.

Potrivit vechii datini româ
nești, un grup de țărani, îmbră- 
cați în pitorești costume biho- 
rene, invită pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Jănos 
Kâdăr să guste din pîinea ospi
talității, din plosca cu vin. Pio
nierii îi întîmpină cu mari bu
chete de garoafe roșii.
(Continuare în pag. a IlI-a)
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Solemnitatea semnării Comunicandui privinil îniilnirea pnetenească
■ După încheierea convorbirilor, to

varășul Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, și tovarășul Jănos 
Kâdăr. prim-secretar al Comitetului

Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar, au semnat, intr-un 
cadru solemn, comunicatul cu privi
re la întilnirea prietenească dintra 
cei doi conducători de partid.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
Stefan Andrei, alte persoane oficia
le române.

Au luat parte tovarășii Gyenes 
Andras. Havasi Ferenc, celelalte per
soane oficiale ungare.

După semnarea documentului, to
varășul Nicolae Ceaușescu și tova
rășul Jănos" Kâdăr și-au strîns mîi- 
nile cu căldură, s-au îmbrățișat prie
tenește.

încheierea convorbirilor oficiale
Joi. 16 iunie, s-au încheiat, la Ora

dea. convorbirile oficiale dintre 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, și tovarășul 
Jănos Kădâr, prim-secretar al‘Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar.

La convorbiri au participat :
Din partea română — 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.. Gheor
ghe Blaj, membru al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Bihor al P.C.R.. Dumitru Tur- 
cuș. adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R.. Constantin Oancea. adjunct 
al ministrului afacerilor externe. 
Victor Bolojan, ambasadorul Repu-

Dejun in onoarea tovarășului Jănos Kâdăr
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a oferit joi un 
dejun în onoarea tovarășului Jănos 
Kâdâr, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

Au participat tovarășii Ilie Verdeț, 
Ștefan Andrei, precum și alte per
soane oficiale române.

Au luat parte tovarășii Gyenes 
Andras, 'Havasi Ferenc, celelalte per
soane oficiale ungare care-1 însoțesc 
pe primul secretar al C.C. al 
P.M.S.U.

Toastul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Știmate tovarășe Jânos Kădâr.
Stimați tovarăși si prieteni maghiari.
Stimați tovarăși.
înainte de toate doresc ca în numele conducerii parti

dului si statului nostru, precum și al meu personal, șă 
vă adresez dumneavoastră, tovarășe Kâdâr, și celorlalți 
tovarăși maghiari un salut călduros pe pămintul Româ
niei. împreună cu cele mai bune urări.

Intîlnirile și convorbirile pe care le-am avut în aceste 
două zile — atît la Debrețin, cît și aici, la Oradea — ne-au 
oferit prilejul să facem un larg și fructuos schimb de 
păreri în probleme de interes comun, au dat. încă o dată, 
expresie bunelor relații care s-au statornicit și se dez
voltă între partidele, țările și popoarele noastre.

în cursul convorbirilor am ajuns împreună la concluzii 
comune de a promova si mai larg in viitor solidaritatea 
și colaborarea romă no-ungară. înțelegerile cu privire la 
intensificarea schimburilor comerciale si. îndeosebi, la 
adîncirea cooperării în producție într-o serie de sectoare 
de cea mai mare importantă pentru progresul mai rapid 
al celor două economii — cum sînt construcția de mașini, 
electronica, industria chimică si altele — au o importantă 
deosebită.

O importantă primordială are. de asemenea, faptul că 
am căzut de acord să dezvoltăm colaborarea în domeniul 
științei și tehnicii. în vederea introducerii mai accelerate 
in producția din țările noastre a celor mai noi cuceriri 
ale revoluției tehnico-știintifice moderne.

Fără îndoială că acum se cere să acționăm în așa fel 
Incit aceste înțelegeri să fie realizate în viată. Consider 
că o importanță deosebită are faptul că am convenit să 
începem discuțiile pentru colaborarea de perspectivă și 
chiar pentru încheierea unui acord de lungă durată.

în același timp, ne-am preocupat de extinderea colabo- 
iConttauare ta pag. a IU-a)

în timpul dejunului, care a decurs 
într-o. ambiantă cordială, prieteneas
că, tovarășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășul Jănos Kădâr au rostit 
toasturi, urmărite cu viu interes 
și subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

Toastul tovarășului 
Jănos Kâdăr

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Dragi prieteni,
înainte de toate as dori să mulțumesc din inimă, cu 

sincere sentimente, tovarășului Ceaușescu pentru căldu
roasele cuvinte de primire și urări de bine. Țin să ex
prim mulțumirile mele conducătorilor și locuitorilor ju
dețului Bihor, precum și ai orașului Oradea pentru 
primirea prietenească și ospitalitatea cu care ne-au 
înconjurat.

întilnirea noastră prietenească din aceste două zile se 
apropie de sfîrșit. Consider că am desfășurat o muncă 
utilă în cadrul tratativelor ; am parcurs toate problemele 
importante ale relațiilor noastre bilaterale, ne-am infor
mat reciproc în legătură cu situația din țările noastre, 
cu rezultatele obținute în construirea societății socialiste, 
precum și cu preocupările noastre ; am avut un schimb 
de păreri privitoare la situația internațională și a miș
cării comuniste și muncitorești internaționale. Tratativele 
s-au desfășurat într-o atmosferă deschisă, tovărășească, 
și au dat rezultate. Am adoptat un cofnunicat comun, 
care conține temele principale și spiritul tratativelor 
purtate.

în cursul convorbirilor am avut posibilitatea să ne for
măm o imagine despre viața Republicii Socialiste Româ
nia. Am cunoscut rezultatele dezvoltării dinamice și efor
turile de mare amploare pe care le face poporul Repu
blicii Socialiste România pentru realizarea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al Partidului Comunist Român.

Ne bucurăm din inimă de rezultatele obținute in mun
ca de construcție socialistă si vă dorim succes în dez
voltarea Republicii Socialiste România, in mărirea pro
ducției industriale și agricole, in înflorirea cultu
rii socialiste. în îmbogățirea continuă a condi
țiilor de trai ale oamenilor muncii.
(Continuare ta pag. a IlI-a)

blicii Socialiste România la Buda- velor majore convenite la Helsinki, a 
adincirii și consolidării destinderii pe 
continentul european. și în lume.

Totodată, a fost relevată, în cursul 
convorbirilor, importanta deosebită 
pe care România și Ungaria o acordă 
soluționării, prin mijloace politice, 
a tuturor diferendelor — din Orien
tul Mijlociu, din alte regiuni ale 
globului — înfăptuirii stringente a 
dezangajării militare și a dezarmării, 
in primul rind a dezarmării nu
cleare, realizării Unei reale securități 
internaționale, făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune. Tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdăr- au expri
mat hotărîrea partidelor, statelor și 
popoarelor noastre de a sprijini 
lupta popoarelor pentru independentă 
națională, împotriva imperialismului, 
colonialismului, neocolonialismului si 
rasismului, pentru progres social.

A fost exprimat acordul ca Româ
nia și Ungaria, Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar să întărească conlu
crarea între ele și, totodată, cu ce
lelalte țări socialiste, cu partidele co
muniste și muncitorești, cu toate for
țele progresiste, democratice, antiim- 
perialiste, în lupta pentru socialism, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor de 
pace, bunăstare, independentă și li
bertate ale întregii omeniri.

Convorbirile s-au desfășurat intr-o 
atmosferă sinceră, de prietenie și 
cordialitate.

Din partea ungară — 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 Miniștri. Katona Ist
van. membru al C.C. al P.M.S.U., 
șef de secție, la C.C. al P.M.S.U., 
Sikula Gybrgy, prim-secretar al Co
mitetului., județean .Hajdu-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 Biczâ Gyorgy, 
ambasadorul Republicii Populare 

‘Ungare la București.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu si 

Jânos Kădâr au abordat, în ultima 
zi a convorbirilor, aspecte funda
mentale ale situației internaționale 
actuale.

Cei. doi conducători de partid au 
reafirmat voința tarilor și partidelor 
noastre de a contribui, prin eforturi 
comune, la întărirea destinderii, pă- 

'cii, securității și colaborării interna
ționale. la victoria cauzei socialis
mului în întreaga lume. A fost 
relevată necesitatea de a se acțio
na pentru crearea unui climat de 
securitate reală și largă coope
rare în Europa, exprimîndu-se în 
acest cadru hotărîrea de a de
pune eforturi ca reuniunea de la 
Belgrad să marcheze, prin măsurile 
ce le va adopta, noi progrese pe ca
lea înfăptuirii în practică a obiecti-

MESAJUL 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 

adresat Conferinței mondiale 
împotriva apartheidului, rasismului 

și colonialismului în Africa australă 
(Lisabona, 16-19 iunie)

Am deosebita plăcere de a adresa un cald salut prietenesc șl cele mal 
bune urări de succes tuturor participanților la Conferința mondială împo
triva apartheidului, rasismului și colonialismului in Africa australă.

Lucrările conferinței se desfășoară in condițiile unor ample transfor
mări revoluționare, naționale si sociale, a unor mutații profunde în raportul 
mondial de forțe în favoarea cauzei libertății și independenței naționale, a 
progresului și păcii. Se afirmă tot mai puternic voința și hotărîrea popoare
lor de a pune capăt politicii imperialiste, colonialiste si neocolonialiste, 
de a se dezvolta libere și deplin stăpine pe bogățiile naționale si propriile 
destine. în acest cadru, abolirea definitivă a oricărei forme de dominație 
colonială, a politicii rasiste și de apartheid — anacronism rușinos al zilelor 
noastre, în totală contradicție cu noile realități contemporane, cu cerințele 
fundamentale ale progresului uman — constituie un imperativ de maximă 
actualitate care concentrează atenția și solidaritatea tuturor forțelor anti- 
imperialiste, democratice și progresiste.

Poporul român, care timp de secole a dus o luptă grea, plină de sacri
ficii pentru dobindirea libertății si independentei patriei, a sprijinit șl 
sprijină în mod statornic lupta tuturor popoarelor pentru apărarea ființei 
naționale. împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, 
pentru eliberare națională si socială. Țara mea a acordat și acordă întregul 
sprijin — politic, diplomatic, moral și material — mișcărilor de eliberare 
națională, a salutat cu satisfacție afirmarea noilor state independente, efor
turile lor de a-și consolida independența economică și politică și dezvoltă 
relații rodnice, pe multiple planuri, cu aceste state, colaborînd activ cu 
ele în promovarea pe arena internațională a unor raporturi noi. democratice, 
în vederea lichidării fenomenului de subdezvoltare, pentru făurirea unei 
noi ordini economice si politice internaționale..

Condamnînd cu fermitate politica de apartheid si de discriminare ra
sială. care reprezintă o sfidare la adresa umanității, o încălcare flagrantă 
a Cartei O.N.U.. a celor mai elementare drepturi ale omului și constituie 
un grav pericol pentru pacea si securitatea internațională. România so
cialistă se pronunță în mod hotărît si acționează consecvent în sprijinul 
luptei populației din Africa de Sud pentru libertate și democrație, pentru 
realizarea dreptului său sacru la o viață liberă și demnă, de sine stătătoar e.

Poporul român, opinia publică din România își reafirmă sentimentele 
de solidaritate militantă cu lupta popoarelor din Namibia si Zimbabwe pentru 
eliberare și independentă națională, pentru înfăptuirea dreptului imprescrip
tibil de a-și organiza viata conform voinței si aspirațiilor proprii, fără nid 
un amestec din afară, pe calea progresului economic si social.

Este dreptul sacru al popoarelor din Africa australă de a folosi orie» 
mijloc de luptă, inclusiv lupta cu arma în mină, pentru lichidarea vestigiilor 
colonialismului, pentru abolirea definitivă a politicii rasiste de apartheid, 
pentru înfăptuirea aspirațiilor lor vitale și legitime de a trăi in mod demn, 
libere, independente si suverane. în pace, democrație, prosperitate economică 
și socială.

îmi exprim, si cu acest prilej, convingerea că se impune intensificarea 
luptei comune a forțelor progresiste, democratice, revoluționare și antiim- 
perialiste. ale țărilor socialiste, ale țărilor în curs de dezvoltare, ale sta
telor nealiniate, ale tuturor popoarelor pentru lichidarea politicii de discri
minare rasială și apartheid din Africa australă, pentru rezolvarea marilor 
probleme ale lumii contemporane, în interesul tuturor națiunilor, al cauzei 
păcii și securității internaționale.

Tuturor participanților la conferință le urez succes deplin în desfășu
rarea lucrărilor, cu încrederea că această reuniune va constitui o nouă 
manifestare pe calea întăririi solidarității cu lupta dreaptă a popoarelor din 
Africa australă, pentru înfăptuirea dreptului lor inalienabil de a-și decidă 
singure soarta, de a fi libere si stăpîne în propria tară.

NICOLAE CEAUȘESCU
* Președintele

Republicii Socialiste România

Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV.
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, 
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Alegerea dumneavoastră în înalta funcție de președinte al Prezidiului So
vietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste îmi oferă prilejul 
să vă adresez, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
al Consiliului de Stat și al meu personal, calde felicitări și cele mai buna 
urări de sănătate și fericire personală, de succes deplin în activitatea de 
mare răspundere pe care o desfășurați în fruntea partidului și statului so
vietic.

Comuniștii, oamenii muncii din România socialistă dau o înaltă apre
ciere realizărilor de seamă obținute de popoarele Uniunii Sovietice, sub 
conducerea partidului comunist, în frunte cu dumneavoastră, în îndeplini
rea hotărîrilor celui de-al XXV-lea Congres al P.C.U.S.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintra 
partidele și statele noastre se vor dezvolta și adinei în continuare. în spi
ritul documentelor semnate împreună în urma întilnirilor și convorbirilor 
avute anul trecut. în interesul popoarelor noastre, al cauzei generale a so
cialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român, 
Președintele

Republicii Socialiste România j
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Luca, 
milionarul
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Am mai consemnat in rubrica 
noastră recordurile unor șoferi 
în folosirea mașinilor. Probabil 
că nimeni nu S-a gîndit pînă a- 
cum să facă și un ..clasament" al 
acestor recordmani. Dacă s-ar 
face un asemenea calcul, cu sigu
ranță că șoferul Constantin Luca. 
de la I.L.F. Mehedinți, s-ar 
situa pe unul din primele 
locuri. Pînă acum, ei este autorul 
a două recorduri. Primul : în cei 
44 de ani de cînd se află la volan 
n-a avut niciodată nici un acci
dent de circulație. Al doilea : cu 
mașinile pe care a lucrat în toti 
acești ani a parcurs peste
2 500.000 de kilometri. Și este ho- 
tărit ca pînă în ziua cînd va ieși 
Ia pensie să ajungă ..musai" la
3 000 000. „Atunci să văd cine 
mă întrece" — zice el. Și noi la 
fel I
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După
40 de ani
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De 40 de ani. Adrian Sireteanu 
din Suceava a imbrăcat. fără în
trerupere. uniforma de ceferist. 
A început-o ca simplu acar și a 
ieșit la pensie în funcția de șef 
de pară. In clipele festive ale 
despărțirii au tinut să fie pre- 
zenti zeci și zeci de feroviari, 
cărora A.S. (a se citi fără punct, 
deci AS — așa cum îl considerau 
cu toții în meserie) le-a fost, 
deopotrivă, dascăl, colea, prieten 
de nădejde, 
oferit, intre 
baston. Dar 
moment l-a 
dată cu urările de viată lungă și 
fericire. „Șoimii" de la grădinița 
cartierului l-au declarat mem
bru de onoare al organizației lor.

Culmea...

Sărbătoritului i s-a 
altele, tradiționalul 
cel mai emoționant 
trăit atunci cind. o-

I solicitudinii

I
I
I
I
I
I
!
I

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

I
I

Cităm din adresa nr. 42 din 13 
iunie trimisă de Direcția jude
țeană de poștă si telecomunicații 
Brăila cetățeanului Dragomir 
Iordăn, str. Smîrdan nr. 33. Brăi- 
lita : „Vă aducem la cunoștință 
că cererea dv privind instalarea 
postului telefonic a fost aproba
tă". în continuare, adresa sem
nată de ing. Boțea Stelu, direc
tor. si ing. F. Stegărescu. sef de 
secție. îl anunța pe D.I. că i s-a 
aprobat un telefon cuplat, că 
trebuie să achite 150 lei taxă de 
instalare, plus taxa de abona
ment.

O adresă normală — veți zice. 
Așa ziceam și pop Dar nu si D.I. 
Pentru că D;î. ă primit pentru 
a doua oară o’astfel de adresă, 
și pentru că D.I. are telefon (si 
încă necuplat) de.’.. 6 ani bătuti 
pe muche.

Lucru pe care directorul poștei 
și șeful secției de resort l-ar fi 
putut constata deschizînd la pa
gina 99 cartea de telefon a Brăi
lei, ediția ’76.

„Obstrucție"
Tinerii — si nu numai ei — din 

comuna Bălcești, județul Vîlcea, 
sînt dornici să facă sport. Să a- 
lerge. să joace fotbal sau volei, 
tenis sau oină. Dar nu au unde. 
Mai bine zis, nu mai au unde. Ca 
să poată pătrunde ve terenul lor 
de sport din comună trebuie mai 
întii să treacă probele de... gar
duri sau sărituri cu prăjina. Mo
tivul : terenul de sport a fost în
chiriat de către primărie cetă
țeanului Ion Bucșoiu. pentru ca 
acesta să aibă pășune pentru vi
țeii săi. In termeni fotbalistici, 
această „obstrucție" se numește 
fault. Unde-i arbitrul ?
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Fiul I
j risipitor... I
I
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Zidarul I.T. (o să vedeți de ce 
ntt-i dăm numele întreg), cu do
miciliul flotant în orașul Năsăud, 
angajat pe un șantier al Între
prinderii județene de constructii- 
montaj Bistrița, s-a dus în con
cediu la părinții săi. De cum a 
ajuns, a început să se tînguie ta
tălui său :

— Vai. tătută. dacă ai ști ce 
mi s-a intîmplat...

— Ceva mai rău decît că te 
văd si acuma venind tot cu mina 
goală nu cred să ti se fi întim- 
plat.

Tocmai ăsta-i baiul. Cumpăra
sem pentru matale trei purcei, o 
minune, cu cite 400 de lei bucata, 
dar in gara Beclean mi-au fost 
confisca ti-— Zău ?

— Zău dacă mint. Poate să 
jure și Aglăita. aici de fată, poți 
să mă verifici la miliție. Și dacă 
mint, să-mi faci ce vrei.

Tatăl — știa el ce știa ! — s-a 
adresat cui trebuia descoperind 
tocmai lucrul de care îi era tea
mă : minciuna fiului risipitor.

Recapitulăm : ..Și dacă mint, 
să-mi faci ce vrei".
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I Două vieți
Tirziu din seară, după închide

rea bufetului. Ion Radu din Fili- 
pești. județul Bacău, a pornit-o 
spre casă pe mai multe cărări. 
La un moment dat. păzind că pi
cioarele nu-l mai ascultă nici de 
leac. I.R. s-a întins, cit era de 
luna, drept in mijlocul drumului. 
A adormit buștean. Dar nu s-a 
mai sculat. Pentru că. intre timp, 
a trecut pe sosea autoturismul cu 
nr. l-NT-4691. la volanul căruia 
se afla Nicolae Matei. Neobser- 
vîndu-l la vreme pe cel culcat 
in mijlocul drumului, el n-a mai 
putut evita accidentul. Mai mult:^ 
pierzind controlul volanului si 
orbit de farurile unui alt auto
vehicul care venea din sens in
vers. N.M. l-a lovit cu mașina 
și pe un alt trecător, acciden- 
tindu-l tot mortal.
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Rubricâ realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Prin însăși componenta sa — stabi
lită de reglementările legale in vigoa
re — consiliul oamenilor muncii con
stituie un cadru propice pentru ana
lizarea în colectiv a tuturor aspectelor 
majore din viata întreprinderii, pen
tru luarea in colectiv a deciziei, ceea 
ce angajează întregul colectiv la în
făptuirea acesteia, la perfectionarea 
continuă a activității economice. în 
acest mod, cel care propune o soluție 
se simte și răspunzător de aplicarea 
ei în practică. Și atunci cînd proble
mele care sînt supuse analizei con
siliului oamenilor muncii reprezintă, 
realmente, chestiuni importante, de 
profunzime, este firesc ca decizia 
luată să poarte girul gindirii colec
tive, să fie tradusă în viată prin a- 
portul tuturor — de la muncitor, 
maistru și inginer pînă la directorul 
întreprinderii.

Un asemenea mod de a lucra ca
racterizează și activitatea consiliului 
oamenilor muncii de la întreprinde
rea de aparate de cale feroviară din 
Buzău. Bunăoară, într-o recentă ple
nară a Comitetului județean de partid 
Buzău, inginerul Petre Hoisan, pre
ședintele consiliului oamenilor mun
cii de la întreprinderea amintită, re- 
ferindu-se la stilul și metodele de 
muncă folosite în conducerea activi
tății economice, arăta — pe bază de 
date și fapte concrete — că valorifi- 
cînd judicios propunerile și expe
riența colectivului, unitatea a reușit 
să obțină în acest an o economie la 
costurile de producție de peste 4 mi
lioane lei. Economiile se datorează 
în principal reducerii cheltuielilor 
generale la 1 000 de lei producție 
marfă cu 31,5 lei fată de nivelul pla
nificat, precum și creșterii producti
vității muncii, a cărei influentă pozi
tivă, la sfîrșitul celor cinci luni din 
acest an, s-a concretizat in economii 
de circa două milioane lei.

Sînt aceste realizări efectele unei 
„conjuncturi" favorabile, asigurate 
de centrala sau ministerul de resort, 
stabilirii de sarcini lejere, ușor de 
îndeplinit, în domeniul ridicării efi
cienței economice ? Nu ! Totul se da

torează valorificării rezervelor inter
ne ale producției, a capacității crea
toare și forțelor proprii ale colecti
vului. Așa cum s-a arătat și în ple
nara amintită, în cei cîtiva ani ce au 
trecut de la profilarea unității bu- 
zoiene pe producția de aparate de 
cale ferată, colectivul si-a îndeplinit

muncitor, maistru sau inginer s-a 
simțit răspunzător de traducerea in 
viață a tuturor măsurilor stabilite. 
Așa, bunăoară, in sectorul de prelu
crări mecanice. în cursul aplicării 
programului de creștere suplimentară 
a productivității muncii, începînd cu 
acest an, mai multi muncitori au

întrecerea socialistă, consiliul oame
nilor muncii din întreprinderea bu- 
zoiană manifestă receptivitatea ne
cesară față de fiecare aspect care ar 
duce la îmbunătățirea activității uni
tății. Nu întîmplător, în rîndul anga- 
jaților întreprinderii s-a împăminte- 
nit ideea că din problemele... mă-

Consiliul oamenilor muncii 
acționează rodnic, antrenind întregul 
coM la claim si aplicarea deciziilor

La întreprinderea de aparate de cale feroviară din Buzău

cu seriozitate răspunderile ce-i revin 
în calitatea de producător si proprie
tar. actionînd fără preget în direcția 
continuei îmbunătățiri a activității e- 
■conomice. valorificării superioare a 
resurselor materiale si înțelepciunii 
colective.

Iată de ce, la întreprinderea de a- 
parate de cale feroviară, toate ac
țiunile consiliului oamenilor muncii, 
îndreptate spre valorificarea mai bună 
a potențialului tehnic al mașinilor și 
utilajelor, a metalului, spre creșterea 
productivității muncii și a eficienței 
economice, au primit girul colecti
vului, dar nu numai atît ; fiecare

propus ca la operațiunile de prelu
crare a reperelor din oțel aliat să 
fie introduse alte dispozitive, cu ran
damente superioare. Propunerea avea 
în vedere realizarea acestor instalații 
în întreprindere, prin autoutilare, ac
tivitate la care s-au angajat chiar 
cei care au făcut propunerea. Acum, 
prin folosirea acestor dispozitive per
fecționate se fabrică. într-un schimb, 
un număr de repere de trei ori mai 
mare decît înainte de aplicarea noii 
soluții.

Acordind prioritate problemelor 
fundamentale ale îndeplinirii planu
lui și angajamentelor asumate în

runte (la prima vedere) ivite în pro
cesul de producție, din chestiunile ce 
nu pot fi lăsate doar în seama con
siliului oamenilor muncii sau a con
ducerii operative se desprind, uneori, 
căile principale, de bază, pentru în
lăturarea neajunsurilor în activitatea 
economică. Așa, spre exemplu, la una 
din ședințele consiliului, în afara or
dinii de zi. muncitorul Petru Con
stantin a cerut să se analizeze și 
problema alimentării cu apă indus
trială a unității. Multi din cei pre- 
zenți s-au arătat nedumeriți. Era cu
noscut că, de mai mulți ani. între
prinderea primește apa necesară de

la turnul de înmagazinare al depou
lui C.F.R. și, ca atare, de ce, de
odată, se ivește o „problemă" ? Dar 
muncitorul a solicitat o dezbatere a- 
s-upra situației, deoarece observase că 
la anumite ore. cu regularitate, se 
întrerupea furnizarea apei. Ce se în
tâmpla în această perioadă în între
prindere ? Instalațiile de sudură ră- 
mîneau în „pană", la fabrica de oxi
gen nu se asigura răcirea normală a 
utilajelor... etc., etc. Efectele 1 Stag
nări în producție, dereglarea unor 
utilaje și așa mai departe. Analizînd 
temeinic situația, consiliul oamenilor 
muncii a adoptat un plan de măsuri 
care șe află în curs de aplicare, asi- 
gurîndu-se înlăturarea neajunsurilor.

în procesul complex de elabo
rare a hotărîrilor. potrivit prin
cipiilor democrației noastre socialiste, 
o contribuție de seamă au comisiile 
pe domenii de activitate, colective cu 
largă sferă de cuprindere, ce aduc 
mereu pe agenda de lucru a consi
liului probleme de cea mai mare în
semnătate pentru perfecționarea acti
vității tuturor secțiilor.

— Pentru lărgirea bazei democra
tice a activității de conducere — ne 
spunea Nicolae Caloian, secretarul 
comitetului de partid din întreprin
dere — la adoptarea deciziilor, mem
brii comitetului de partid aduc pro
punerile făcute de comuniști în a- 
dunările generale ale organizațiilor. 
Atunci cînd hotărîrile consiliului oa
menilor muncii au o arie întinsă, vi
zează obiective complexe, comitetul 
de partid Inițiază acțiuni politice de 
masă menite să contribuie la o mai 
puternică mobilizare a tuturor lucră
torilor la înfăptuirea măsurilor sta
bilite. în acest sens, de exemplu, la 
începutul acestui an. comitetul de 
partid, comuniștii au lansat inițiati
vele : „Anul modernizării producției" 
și „Să valorificăm superior metalul".

Mihal BAZU 
corespondentul „Scînteii"

BRĂILA

COMPLEXE 
COMERCIALE 

LA SATE
în ultimii ani în județul Bră

ila rețeaua comercială sătească 
a cunoscut un amplu proces de 
dezvoltare si modernizare. A- 
cesta s-a concretizat prin crea
rea de noi complexe comerciale 
și prin mărirea suprafețelor de 
desfacere din unitățile existente. 
Astfel, numai în anul trecut 
s-au modernizat peste 20 de 
unități comerciale alimentare și 
nealimentare, unități de alimen
tație publică, de prestări servicii 
în localitățile FăUrei, însurăței, 
Sihleanu, Vădeni, Tichilești, 
Ludești etc. Tot în cursul a- 
nului trecut. în comuna Ianca 
(pe drumul național Brăila — 
Buzău) a fost dat în folosință 
un modern complex de alimen
tație publică și hotelier. La 5 
km de localitatea însurăței, pe 
șoseaua Brăila — Slobozia (D.N. 
21, km 47) funcționează într-un 
cadru pitoresc popasul turistic 
„Dropia" care dispune de resta
urant și căsuțe tip camping. 
Celor ce drumetesc prin județul 
Brăila, ca și localnicilor, le stă 
la dispoziție — la 3 km de Făurel 
pe șoseaua Buzău — Brăila — 
popasul turistic „Brotăcelul".

Recoltatul orzului la C.A.P. 
Dobrosloveni — județul Olt 

Foto : Nicu Cioreî

MUNCA POLITICĂ FERTILIZEAZĂ

PROCESUL PRODUCTIV
înfăptuirea multiplelor obiective 

cuprinse in Programele de creștere a 
nivelului de trai al întregului popor, 
adoptate de Comitetul Politic Execu
tiv al C.C. al P.C.R., a sarcinilor 
economice pe care conducerea parti
dului le-a pus în fața colectivelor de 
muncă implică un susținut efort nu 
numai pe linie tehnico-organizato- 
rică, dar și pe planul muncii politi
co-educative.

Din perspectiva ideilor cuprinse în 
cuvîntările rostite de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la ședința comună 
a forurilor supreme de partid și de 
stat, la Congresul țărănimii, cit și 
la sărbătorirea centenarului Inde
pendenței de stat a României, 
am urmărit, în investigația desfășu
rată in citeva unități industriale din 
municipiul Tulcea, măsura în care 
propaganda de partid asigură cunoaș
terea de către oamenii muncii a 
sarcinilor economice fundamentale.

— A devenit de multă vreme o 
practică obișnuită a organelor și or
ganizațiilor de partid popularizarea 
documentelor de..partid, dezbaterea, 
lor cu oamenii muncii — a precizat 
tovarășul. Gheorgțte Ion, secretarul 
pentru probleme de propagandă al 
Comitetului județean Tulcea al 
P.C.R. Importanța excepțională a re
centelor măsuri inițiate de conduce
rea partidului a impus din par
tea noastră o preocupare cu totul 
și cu totul deosebită pentru a înră
dăcina cit mai temeinic în conștiința 
oamenilor ideile izvorite din expu
nerile secretarului general al parti
dului.

Am reținut din relatarea in
terlocutorului nostru că imediat 
după publicarea cuvîntărilor și a 
programelor de măsuri privind creș
terea nivelului de trai s-a trecut la 
prelucrarea acestora cu întregul corp 
de lectori al comitetului județean. Fie
căruia dintre ei i-a fost apoi repar
tizată cile o unitate economică în 
care își desfășoară activitatea. în a- 
ceste unități au fost organizate dez
bateri cu colectivele fiecărei secții în 
parte asupra diverselor idei reieșite 
din euvîntări. Meritoriu este faptul că 
ideile cuvîntării au fost intim legate 
de exigentele pe care le ridică în 
fața colectivelor de muncă noile mă
suri adoptate de partid privind creș
terea nivelului de trai. S-a subliniat 
expres relația care trebuie să se ma
nifeste pregnant în fiecare unitate 
între creșterea suplimentară a veni
turilor și sporirea productivității 
muncii, reducerea cheltuielilor de 
producție — pîrghiile în măsură să 
asigure fonduri bănești mai mari ne
cesare pentru majorarea retribuțiilor.

O notă semnificativă a acestei ac
țiuni constituie faptul că dezbaterile 
au avut permanent în vedere reali
tățile locurilor de muncă, eviden- 
țiindu-se critic neajunsurile, și tot
odată cotele la care trebuie să se si
tueze rezultatele de ansamblu ale 
colectivelor de muncă în anii actua
lului cincinal, pentru a asigura în
deplinirea exemplară a prevederilor 
Congresului ăl XI-lea. Astfel, pre
zentarea principalelor idei cuprinse

In expunerile secretarului general 
s-a transformat într-o analiză a ac
tivității fiecărei secții.

Tocmai grefarea ideilor din dezba
teri pe realitățile combinatului me
talurgic a permis realizarea unui 
schimb de opinii între participanti, 
<le natură să declanșeze initiative 
fructuoase în muncă. Așa. bună
oară, la atelierul leșiere din cadrul 
fabricii de alumină, pornindu-se de 
la ideea reducerii consumului de me
tal, amplu dezbătută de colectivul 
atelierului, s-a născut inițiativa refo- 
losirii unor elemente pentru efec
tuarea reparațiilor curente la insta
lații, soluție ce asigură anual econo
misirea unor fonduri de mai multa 
sute de mii lei.

înțelegînd temeinic faptul că o 
înaltă eficiență economică nu poate

Experiența unor organizații 
de partid din județul Tulcea
fi obținută decît printr-o utilizare 
cit mai completă a tuturor instala
țiilor, în ultima vreme se observă 
un interes deosebit pe această linie. 
La secția întii a fabricii de alumină 
ni s-a relatat in acest sens că în ul
tima vreme dereglările survenite la 
instalații au fost prompt înlăturate 
de echipele ad-hoc constituite, la 
orice oră din zi sau din noapte din 
propria inițiativă a lăcătușilor și ope
ratorilor. Așa, de pildă, a fost rea
lizată în plină noapte o intervenție 
la bateria de autoclave ; fără ca ci
neva din conducerea combinatului să 
fi cerut acest lucru ; întrucît cei mai 
multi dintre muncitorii combinatului 
locuiesc în apropiere, nu a fost deloc 
greu ca aceștia să se înștiințeze re
ciproc de urgența care survenise ; 
prezentîndu-se neîntîrziat la fabrică, 
ei au remediat prompt defecțiunea 
fără ca desfășurarea producției să 
fie stînjenită în vreun fel.

Se cuvine notată reacția exi
gentă, promptă, pe care colec
tivele de muncă ale acestei ti
nere unități industriale o au față de 
cei care nu-și fac cum trebuie dato-

ria. La secția întii a fabricii de alu
mină ni s-a relatat că nu demult co
lectivul de aici a mers pînă acolo 
incit a cerut scoaterea din mijlocul 
său a celor care executaseră negli
jent o reparație la instalații. Numai 
angajamentul ferm al celor in cauză 
că își vor face de acum încolo exem
plar datoria a oprit cursul acestei 
hotăriri.

O contribuție însemnată la for
marea gîndirii economice a oameni
lor muncii o au si celelalte mijloace 
ale activității de propagandă — pro
paganda vizuală, gazetele de perete, 
stația de amplificare. în locuri vizi
bile în diferitele secții ale fabricii de 
alumină, cit si ale fabricii de fero
aliaje, sînt afișate planșe deosebit de 
sugestive privind nivelul la care tre
buie să se ridice in acest an și pe 
ansamblul cincinalului productivita
tea muncii în condițiile majorării 
suplimentare a retribuțiilor, foloasele 
economisirii energiei electrice ; gaze
tele de perete se remarcă printr-un 
accentuat spirit critic îndreptat îm
potriva celor care nesocotesc disci
plina de producție, care rămîn nepă- 

■ sătpri dacă o instalație sau alta merge 
câteva momente în gol.

Desigur, cea mai edificatoare do
vadă a eficientei muncii de propa
gandă o constituie înseși rezultatele 
înregistrate în producție. Trebuie 
să subliniem că la combinatul me
talurgic această corelație este deose
bit de ejocventă. Deși erau prevă
zute și in acest an pierderi, combi
natul a reușit să se înscrie în ulti
ma vreme hotărît în zona eficientei, 
înregistrînd însemnate beneficii. La 
cele mai importante consumuri nor
mate de materii prime și materiale, 
combustibili și energie au fost obți
nute însemnate economii : de aseme
nea. productivitatea muncii a crescut 
cu peste 12 la sută : se estimează re
zultate și mai consistente in lunile 
următoare.

Din nou și diri nou se evidențiază, 
și prin experiența acestei unități, 
intercondiționarea strânsă dintre bu
nul mers al activității productive și 
munca politică vie, concretă, dintre 
tehnica avansată și asigurarea unei 
maxime responsabilități din partea 
tuturor celor car® ° mînuiesc.

Ioan ERHAN

ÎN JUDEȚELE DIN SUDUL ȚĂRII

Cum se desfășoară secerișul
• A fost strînsă recolta de orz pe 12000 hectare 
® Organizarea celui de-al doilea schimb de tractoare 
® în atenție, asigurarea mijloacelor de transport

Potrivit datelor centralizate la Ministerul Agriculturii șl Industriei 
Alimentare, pînă ieri, 16 iunie, a fost strinsă recolta de orz de pe 12 000 
hectare, lucrările desfășurîndu-se mai intens în județele MEHEDINȚI, 
DOLJ, OLT, ILFOV. Relatăm în cele ce urmează desfășurarea recoltării 
orzului, prezentind totodată și unele măsuri luate de organele locale de 
partid și de stat în vederea bunei desfășurări a campaniei de vară.

DE LA
Administrația Asigurărilor de 

Stat aduce la cunoștința celor 
interesați că. la finele lunii iu
nie 1977, va avea loc, în studioul 
televiziunii, tragerea de amorti
zare lunară, obișnuită, a asigu
rărilor mixte de viață. Cu acest 
prilej se va organiza si o tra
gere de amortizare specială, la

ADAS
care se vor extrage 5 combinații 
de litere.

La cele două trageri de amor
tizare la care se vor extrage 13 
combinații de litere participă 
toate asigurările mixte de via
tă pentru care ratele de primă 
sint achitate la zi.

Pe ogoarele județului Olt, startul 
la seceriș a fost dat. pentru prima 
dată, in cooperativele agricole situate 
în sudul județului, acolo unde lanu
rile de păioase au ajuns la maturitate 
— Vișina. Corabia. Ștefan cel Mare. 
Biroul comitetului județean de partid 
a analizat recent modul în care s-au 
făcut pregătirile pentru noua cam
panie și a stabilit noi măsuri pen
tru ca secerișul să se încheie în ma
ximum 12 zile bune de lucru.. Astfel, 
cele 13 000 hectare cultivate cu orz 
în cooperativele agricole, vor fi re
coltate pe măsură ce lanurile ajung 
la maturitate pînă la 21—22 iunie, 
dată cînd se preconizează începerea 
secerișului la griu. Avînd în vedere 
specificul județului, care se întinde 
de la Dunăre pină înspre dealurile 
subcarpatice, s-a stabilit concentra
rea forței mecanice mai întîi în sudul 
județului și apoi în nord. Astfel, me
canizatori de la S.M.A. Verguleasa 
lucrează pe ogoarele cooperativelor 
agricole din raza de activitate a 
S.M.A. Izbiceni. cei de la Dejești — 
la Caracal, de la Potcoava — la Sto- 
ienești. de la Recea — la Corabia 
etc. Au si fost deplasate pină acum 
70 de combine din nordul județului 
în sud. urmind ca odată cu începerea 
secerișului la griu numărul acestora 
să sporească, astfel ca întreaga forță 
mecanică să fie bine utilizată, chiar 
de la începerea campaniei.

Pentru bunul mers al campaniei au

fost stabilite si alte măsuri care se 
referă la organizarea schimbului II 
la circa 20 la sută din tractoare, asi
gurarea de ateliere mobile dotate cu 
piese de schimb si aparatura nece
sară. verificarea mijloacelor de 
transport pentru a evita pierderile 
de recoltă, fixarea formațiilor per
manente de lucru pentru servirea 
utilajelor și mijloacelor agricole, 
aducerea hranei în câmp pentru me
canizatori și altele. Cu forța mecani
că de care dispune județul Olt și eu 
cea sosită în sprijin sînt posibi
lități ca secerișul celor 101105 hec
tare cultivate cu păioase să se facă 
în 10—12 zile bune de lucru. (Emi- 
lian Rouă).

în județul Ilfov, unde termenul da 
„seceriș" își mai păstrează doar sen
sul traditional. în această vară tre
buie strînsă recolta de pe 1 500 hec
tare cu orzoaică. 30 500 hectare cu orz 
și 134 500 hectare cu griu. Adică de 
pe 166 500 hectare. Și nu oricum, ci 
cu grijă si într-un timp de numai 
2—3 săptămîni. La comitetul jude
țean de partid, la organele agricole, 
în unităti. momentul începerii seceri
șului a fost din vreme și minuțios 
pregătit. De la reparațiile combine
lor. preselor de balotat paie, remor
cilor si autocamioanelor si pînă la 
pregătirea magaziilor, bazelor de re
cepție si silozurilor — toate au fost 
atent rostuite.

Simpla transcriere a cifrei de

570 000. care reprezintă cu aproxima» 
tie cantitatea. în tone, de griu si or» 
ce urmează să fie recoltată si trans
portată din cîmp, dă un fel de 
amețeală plăcută. Chiar atît 7 
„Da I Poate chiar mai mult, dacă..." 
si aici ing. Ion Necula. directorul 
trustului județean de mecanizare a 
agriculturii, se oprește pentru o cli
pă. apoi revine : „Numai grindina și 
o sistăvire puternică ne mai pot îm
piedica să adăpostim aceste cantităti 
în magazii".

Da. pentru că lanurile — asa cum 
sînt ele acum — lasă oamenilor a- 
ceastă speranță, pentru că ei înșiși 
și-au pregătit această speranță cu su
doarea frunții. In rest, toate sînt 
gata. Adică peste 2 000 de combine 
„Gloria" care. în condiții normale de 
lucru, trebuie să recolteze zilnic griul 
de pe 14 767 hectare. Pe deplin po
sibil de realizat o asemenea viteză 
în condițiile stabilite de comanda
mentul județean : descărcatul buncă- 
relor să se facă „din mers". Altfcfl 
timpul de lucru efectiv se diminuean 
ză cu 35—40 la sută.

încă din această perioadă, cind. la 
unitățile agricole a fost strinsă re* 
colta de pe primele zeci de hectare, 
la bazele de recepție și la silozuri 
activitatea de preluare a fost temei
nic organizată, astfel ca pe parcursul 
întregii campanii să fie înlăturată 
imobilizarea mijloacelor de transport.

Lanurile de orz si de griu „vor
besc" singure despre vrednicia oa
menilor. Pregătirile acestora pentru 
strângerea recoltei din această vară 
nu-s decît o manifestare a aceluiași 
simt de înaltă răspundere față da 
plinea tării. (Alexandru Brad).

însoțim pe doctorul Bar
bu Stăncescu, șeful labora
torului de igienă alimenta
ră al Centrului sanitar anti
epidemic din Capitală, în
tr-un control prin citeva 
unități de alimentație pu
blică.

Primul popas : bucătăria 
restaurantului „Capitol" din 
plin centrul municipiului.

— De cit timp nu mai 
funcționează frigiderul? — 
întrebăm pe responsabil.

— Merge — ni se spune 
— dar de citeva zile i s-au 
stricat balamalele de închi
dere și nu mai răcește des
tul de bine...

— Cum adică „merge", 
cînd înregistrările de pînă 
ieri sînt de numai un grad 
si două grade, iar azi 
paisprezece?

în frigider — carne toca
tă, care a depășit cam de 
mult stadiul prospețimii.. 
Este imediat scoasă. La 
chiuvetă nici urmă de să
pun, bromocet, șervetele. O 
fi Leonte Ana, bucătăreasa 
șefă, pricepută la prepara
rea mîncărurilor, dar este 
certată cu igiena.

îi solicităm tovarășului 
Gh. Constantlnescu, șeful 
unității, să ne a rath carne
tele de sănătate ale anga- 
jaților, cu vizele de rigoare 
la zi. Nu le are pe toate. 
Și nici nu știe dacă sînt 
chiar la zi cu vizele. Si
tuația nu este singulară. 
Aproape în toate localurile 
controlate, într-o măsură

mai mică sau mai mare, 
există încălcări în ce pri
vește efectuarea analizelor 
și controalelor medicale pe
riodice prevăzute — dife
rențiat în ce privește frec
vența și complexitatea lor 
— pentru diferitele cate
gorii de angajați ai alimen
tației publice.

Localul învecinat, auto
servirea „Simplon", nu dis
pune nici pe departe de 
condițiile excelente de la 
„Capitol". Ba, mai mult : 
dificultățile au sporit după 
4 martie, clădirea urmînd 
să intre în reparații. Cu 
toate acestea, în bucătărie 
toate lucrurile sint bine 
puse la punct. Numai la li
nia de autoservire nu se 
respectă prevederile pri
vind temperaturile la care 
trebuie păstrată mîncarea. 
Găsim preparate păstrate 
la temperaturi care favori
zează alterarea lor. Este un 
fenomen întîlnit și la alte 
autoserviri — „Caraiman", 
„Pieții" (Ilie Pintilie), și la 
„Gospodina" (din blocul 
turn de pe Splaiul Inde
pendenței). La autoservirea 
„Primăvara" de pe strada 
Dorobanți (bucătăreasă Iri
na Serea) frigiderul arăta 
11 grade, iar evidența tem
peraturilor era... întreruptă 
din ziua de 24 mai. La co
fetăria „Teatrului" din Ca
lea Victoriei și în laborato
rul unității respective lip
sesc termometrele, iar mî- 
nulrea produselor se face

în condiții de rabat la igie
nă. La restaurantul „Perla" 
și la alte numeroase uni
tăți, navetele cu sticle pli
ne și mai ales goale neri
dicate de I.C.V.A. aglome
rează intrările și încăperile 
anexă, îngreunînd menține
rea curățeniei.

un „căzănel" cu cre-m- 
vurști în plină stradă, deși 
s-a permis desfacerea lor 
doar la „ochiurile" de vi
trină ale unităților, unde 
condițiile de igienă pot fi 
respectate întocmai. Alte
ori, la diferite mese și to- 
nete se vînd produse de

țelor impuse de normele 
sanitare. Ceea ce nu se 
poate spune totdeauna 
despre mîncărurile gătite 
de unele restaurante și lo
caluri cu autoservire. Nu 
întîmplător. în cursul lunii 
mai, de exemplu, inspecto
rii Centrului sanitar anti-

rea și igienizarea cores
punzătoare — a nu mai 
puțin de 75 de localuri. 
Acestora li se readaugă 
mii și mii de analize la 
probe de alimente. Frec
vența cu care sînt contro
late unitățile variază de la 
2 controale pe an (sifone-

Unde ai ascuns mătura, tovarășe 
responsabil?

Raid-anchetă în unități de alimentație publică

Pe numeroase artere, în 
special cele centrale, s-a 
extins comerțul stradal. Lu
cru bun și necesar, atît 
timp cit este vorba de pre- 
ambalate sau de produse 
ținute în galantare, acope
rite și bine ferite de praf 
și intemperii. Or. poți ve
dea covrigi in navete sau 
coșuri neacoperite, depozi
tate direct pe trotuar. în- 
tîlnești și cumpărători care 
scotocesc cu mîinile pînă 
își aleg produsul dorit. Ba, 
uneori, mai apare și cîte

patiserie sau prăjituri cu 
creme ținute neacoperite și 
la temperaturi nepermise. 
Zilnic, laboratorul de igie
nă alimentară recoltează 
zeci și zeci de probe de 
diferite alimente prepara
te, pe care le supune ana
lizelor bacteriologice. Este 
îmbucurător faptul că pro
bele luate din bucătăriile 
unităților spitalicești, ale 
cantinelor studențești și 
cantinelor-restaurant de pe 
lingă unitățile economice 
corespund integral cerln-

epidemic au scos din 
vinzare, ca necorespunză
toare, peste patru mii de 
kilograme produse alimen
tare; diri care jumătate 
lapte și produse lactate.

Nu este aceasta prima 
măsură pe care a luat-o în 
ultimul timp Centrul sani
tar antiepidemic al Capi
talei. Numai in răstimpul 
care a trecut diri acest 
an, inspectorii săi au apli
cat 2 700 amenzi contraven
ționale si au dispus închi
derea — pînă la salubriză

rii, centre de legume-fruc- 
te și centre de pîine) pină 
la 24 de controale pe an în 
restaurante, unități „Gos
podina", cofetării. Ținînd 
seama de faptul că unele 
nereguli reapar și după a- 
plicarea unor sancțiuni 
contravenționale, care nu 
au fost suficient de stimu
lative pentru instaurarea 
ordinii, curățeniei și igie
nei — se impune o frec
vență mai mare a controa
lelor. Pentru ca acestea să

se repete, în primul rind, 
acolo unde necesitățile Je 
reclamă, cetățenii înșiși au 
datoria să sesizeze abate
rile de la normele de 
igienă. (Pentru a sprijini 
acțiunile de control a in
spectorilor sanitari adu
cem la cunoștința celor 
care au sesizări de făcut 
în legătură cu igiena ali
mentară, că dispeceratul 
Centrului sanitar antiepi
demic al Capitalei, cu se
diul in strada Mihai Vodă 
nr. 4, funcționează zilnic 
între orele 7 și 22 și răs
punde la telefon 16 10 31). 
Orice sesizare vine direct 
în sprijinul medicilor și 
asistenților sanitari ai cen
trului, care au misiunea să 
controleze . peste 3 600 de 
unități cu profil alimentar 
(inclusiv cele de produc
ție). Tot pentru întărirea 
intervenției sanitare și a 
sporirii frecvenței con
troalelor, conducere-a Mi
nisterului Sănătății, prin
tr-un ordin special (2 823/ 
1976) a atras La această 
activitate și cadrele medi- 
eo-sanitare din circum
scripții, care se ridică la 
peste 1 000. Dar. in tot 
acest an. cele 1 000 de cadre 
medicale din circumscrip
ții n-au depistat decît 16 
cazuri de încălcări ale nor
melor igienico-sanitare. 
Una din două : ori nu au 
controlat, ori au controlat 
și n-au văzut nimic.

Am consemnat aici doat 
citeva aspecte ale modulul 
în care se exercită contro
lul sanitar. Dar problema 
esențială este aceea a răs
punderii cu care șefii de 
unități, forurile tutelare 
comerciale, inspecția co
mercială asigură respecta
rea obligațiilor legale pri
vind asigurarea condițiilor 
de cu-rățeriie și igienă per
fectă in toate unitățile pu
blice cu profil alimentar. 
Aceasta nu presupune doar 
folosirea accidentală a 
măturii și a unor cîrpe da 
șters praful, ci îndeplini
rea riguroasă a tuturor 
activităților de curățenia 
generală, de dezinfecție șl 
dezinsecție periodice, de 
utilizare a săpunului și a 
de-tergenților, ori de cîte 
ori este necesar. Sint acti
vități ce nu pot fi lăsate 
doar pe seama personalu
lui necalificat de serviciu 
pentru curățenie. Ele tre
buie organizate cu întregul 
personal al unităților de 
alimentație publică și su
pravegheate direct de șefii 
de unități, chemați să la 
acorde cel puțin aceeași 
importantă, ca si activității 
de aprovizionare. Este 
inadmisibil să te complaci 
în așteptarea medicului ca 
să vină să-ți atragă aten
ția că trebuie să faci ordina 
în casa ta.

Al. PLAIEȘU ,
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Un salut călduros din partea locuitorilor Oradiei

Toastul tovarășului
Nicolae Ceaușescu

Toastul tovarășului 
Jănos Kădăr

Cu privire la întîlnirea prietenească 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 

al Partidului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, și tovarășul 

Jânos Kâdâr, prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

(Urmare din pag. I)
rării culturale, de Intensificarea 
schimburilor în domeniul artei și li
teraturii, al presei si radioteleviziu- 
nii. precum și în alte domenii ale 
vieții spirituale. Fără îndoială că este 
necesar șă ne preocupăm mult mai 
mult de activitatea politico-ideologi- 
că — parte inseparabilă a operei de 
construcție socialistă, de întărire a 
prieteniei și colaborării.

Așa cum am arătat și în toastul 
meu de ieri, existenta în Ungaria a 
cetățenilor de naționalitate română, 
cit si existenta în România a cetă
țenilor de naționalitate maghiară 
constituie un factor important de a- 
propiere și conlucrare trainică între 
partidele si popoarele noastre. Desi
gur. solutionarea problemelor națio
nalităților într-o tară sau alta este 
o sarcină a partidelor și statelor res
pective. constituie o parte insepara
bilă a construcției socialiste și co
muniste.

Totodată. în cadrul convorbirilor 
noastre am ajuns la concluzia si ho
tărârea comună de a intensifica co
laborarea și conlucrarea politică din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar. contactele și schimbul de ex
periență în construcția noii orînduiri" 
dintre organizațiile de partid, de 
Btat și obștești din țările noastre.

Am semnat o serie de înțelegeri 
si convenții. între care si cea cu pri
vire la consulatele de la Cluj-Napoca 
și Debrețin, precum și la așa-zisul 
mic trafic de frontieră care, de fapt, 
este un mare trafic, pentru că pri
vește sute de mii de oameni. Eu am 
convingerea că întâlnirile, contactele 
și vizitele mai largi la diferite ni
veluri îndeosebi între oamenii mun
cii din România si Ungaria, au o im
portantă deosebită pentru întărirea 
prieteniei si colaborării dintre sta
tele si popoarele noastre. Iată de ce 
putem spune, dragă tovarășe Kâdâr, 
că în aceste zile am stabilit împreu
nă un amplu program de colaborare 
multilaterală, care, fără îndoială, va 
fi salutat cu satisfacție de popoarele 
noastre, profund interesate să înain
teze în colaborare Pe calea progresu
lui. a bunăstării lor. a edificării orân
duirii socialiste.

As dori să exprim convingerea că 
această întâlnire și , înțelegerile la 
care am ajuns se vor încheia cu ho
tărâri de seamă pentru relațiile din
tre popoarele noastre, pentru servi
rea intereselor socialismului, a cauzei 
păcii si progresului în lume.

Astăzi am început schimbul de ve
deri cu privire la problemele inter
naționale. Pornim și aici de la do
rința de a întări conlucrarea noastră 
în scopul de a contribui mai activ la 
solutionarea marilor probleme care 
preocupă lumea contemporană, de a 
spori aportul partidelor si popoare
lor noastre la cauza securității in 
Europa si în întreaga lume.

Profundele schimbări revoluționa
re ce se petrec în lume determină 
schimbarea rapidă a raportului de 
forte în favoarea socialismului, păcii 
și prieteniei între popoare. Este o 
caracteristică esențială a epocii noas
tre că popoarele îsi afirmă cu tot 
mai multă putere voința de a pune 
capăt politicii imperialiste si colo
nialiste. de a deveni stăpine pe bo
gățiile naționale, pe destinele pro
prii. de a-si făuri o viată nouă. în 
mod liber, âsa cum o doresc ele.

România, partidul nostru comunist 
vor conlucra si în viitor tot mai 
strlns cu toate țările socialiste, cu 
forțele iubitoare de progres si pace 
din întreaga lume, pentru solutiona
rea. cu forte unite, a marilor proble
me ce confruntă omenirea contem
porană.

Salutăm începerea reuniunii de la 
Belgrad consacrate securității euro
pene. Ne exprimăm speranța că ea 
va răspunde așteptării popoarelor, 
că va da un nou impuls luptei pen
tru înfăptuirea documentelor de la 
Helsinki și, în primul rlnd, pentru 
dezangajarea militară pe continentul 
nostru. In acest sens, considerăm că 
propunerile țărilor socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșovia, 
idoptate la reuniunea de anul trecut 
le la București, reprezintă o bază 
ună pentru conlucrarea țărilor noas- 
e în vederea realizării securității 
Europa.

Doresc șă menționez din nou ne- 
îitatea intensificării eforturilor 
itru lichidarea subdezvoltării și 

‘.aurarea unei noi ordini econo- 
e Internationale, pentru democra- 
■ea reală a vieții internaționale 
șezarea raporturilor dintre state 
ază de deplină egalitate și echi- 
pentru creșterea rolului O.N.U. 
altor organisme Internationale

în înfăptuirea unei lumi mal drepte 
și mai bune pe planeta noastră.

Participînd activ la viata interna
țională, Partidul Comunist Român 
întărește continuu colaborarea și so
lidaritatea cu celelalte partide co
muniste și muncitorești, pe baza 
principiilor deplinei egalități in 
drepturi, a respectării dreptului fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică, strategia și 
tactica revoluționară în conformitate 
cu condițiile concrete, specifice din 
fiecare tară.

Acordăm o mare atenție colabo
rării și solidarității cu partidele so
cialiste și social-democrate, cu alte 
forțe revoluționare, progresiste și 
antiimperialiste de pretutindeni în 
lupta pentru promovarea unei poli
tici noi în viața internațională.

Aș dori să menționez faptul că, 
mai mult ca oricînd. este necesară 
întărirea unității și conlucrării țări
lor socialiste, a forțelor antiimperia
liste și progresiste. Totodată. este 
necesar ca masele populare, popoa
rele de pretutindeni să acționeze cu 
mai multă fermitate pentru a im
pune o politică nouă de pace șl co
laborare.

Deși nu am terminat încă schim
bul de păreri asupra problemelor in
ternaționale, am convingerea că și 
asupra acestor probleme vom ajunge 
la concluzii comune privind întărirea 
conlucrării dintre partidele și po
poarele noastre, pentru a contribui 
împreună cu celelalte țări și partide 
revoluționare la solutionarea proble
melor complexe ale lumii de azi.

Dragă tovarășe Kădăr,
Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc. în încheiere, să exprim 

Încă o dată satisfacția noastră de
plină pentru desfășurarea acestor 
convorbiri, pentru rezultatele pe care 
le așteptăm. Fără nici o îndoială că 
aceasta se va înscrie ca un moment 
nou în evoluția relațiilor româno-un
gare, va impulsiona puternic colabo
rarea și conlucrarea dintre partidele 
și popoarele noastre, în interesul 
deplin al celor două popoare, al cau
zei generale a socialismului și păcii.

Aș dori încă o dată, de aici, de pe 
pămintul României, să adresez po
porului prieten maghiar urări de 
succese tot mai mari în realizarea 
hotărîrilor Congresului al XI-lea, 
în construcția socialistă, în ridicarea 
bunăstării sale materiale și spiri
tuale.

Vă rog, dragi tovarăși și prieteni, 
■ă toastăm :

Pentru prietenia și colaborarea 
dintre țările, partidele și popoarele 
noastre 1

Pentru bunăstarea și fericirea po
porului ungar prieten !

în sănătatea tovarășului Jănos 
Kâdâr, a tuturor oaspeților noștri 
din Republica Populară Ungară 1

Pentru pace și colaborare în lumea 
Întreagă I (Aplauze).

(Urmare din pag. I)
Dragi tovarăși,
în cursul tratativelor am putut con

stata, de comun acord, că relațiile 
maghiaro-române au o bază solidă. 
Colaborarea dintre cele două țări, 
pe baza principiilor marxism-leni- 
nismului și internaționalismului pro
letar, în spiritul Tratatului de prie
tenie. colaborare și asistentă mutu
ală, reînnoit în 1972, poate deveni 
și mai fructuoasă în toate domeniile, 
în munca noastră comună depusă în 
acest sens ne putem sprijini pe re
zultatele ’ obținute. Actualul nostru 
plan cincinal prevede o dezvoltare 
înaltă a relațiilor economice ma
ghiaro-române. Am încheiat un acord 
privind lărgirea zonei de mic trafic 
de frontieră, sporind numărul trece
rilor anuale. Am căzut de acord să 
deschidem reciproc consulate la De
brețin, respectiv la Cluj-Napoca — 
așa cum a amintit și tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. Interesele po
poarelor noastre ne Impun să depu
nem eforturi comune pentru dezvol
tarea relațiilor dintre cele două țări 
și adincirea prieteniei popoarelor 
noastre. Dispunem, pentru aceasta, 
de condiții favorabile. Vecinătatea 
noastră oferă posibilități bune. pen- 

. tru lărgirea colaborării edononllce @ 
' în special în privința formelor mo

derne de colaborare — pentru .spe
cializarea și cooperarea în produc
ție. pentru intensificarea contactelor 
directe dintre cetățenii țărilor noas
tre. pentru o continuă colaborare în 
zonele de frontieră.

în cadrul convorbirilor noastre 
ne-am format impresia că de ambe
le părți există dorința ca. în spiri
tul prieteniei, colaborării si interna

PLECAREA DIN ORADEA
Joi seara a luat șfirșit, la Oradea, 

întîlnirea prietenească dintre tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul Jânos Kâdâr, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar.

Desfășurată într-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie, această 
nouă întîlnire dintre cei doi condu
cători de partid se înscrie, prin im
portanta și semnificația ei, prin do
cumentele semnate si măsurile sta
bilite. ca un moment însemnat în 
evoluția relațiilor româno-ungare, ca 
o contribuție de preț la accelerarea 
dezvoltării colaborării și conlucrării 
dintre partidele și țările noastre, in 
interesul celor două popoare, al cau
zei generale a socialismului și păcii.

De la sediul Comitetului județean 
Bihor al P.C.R. — unde au continuat 
și s-au încheiat convorbirile oficiale 
— tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jănos Kâdâr s-au îndreptat. într-o 
mașină deschisă, spre gara munici
piului Oradea. Populația orașului a 
făcut din nou o manifestare de cal
dă simpatie tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Jânos Kâdâr, expresie 

ționalismului, să se acorde atenția 
necesară problemelor care trebuie 
rezolvate în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor noastre. Sîntem ferm con
vinși că munca noastră depusă pen
tru adincirea în continuare a prie
teniei. alianței si colaborării noastre 
slujește deopotrivă intereselor po
poarelor noastre, precum și intere
selor comune ale țărilor socialiste 
frățești, contribuie la succesul luptei 
desfășurate pe plan mondial pentru 
victoria socialismului, a progresului 
și păcii.

Dragi tovarăși si prieteni.
Ne întoarcem în taxă cu încrede

rea si speranța că această întîlnire 
a noastră și tratativele avute slujesc 
bine aspirațiile noastre comune.

Vă putem asigura, dragă tovarășe 
Ceaușescu, că, în ceea ce ne privește, 
vom face totul si în viitor, ca si pînă 
acum, astfel încît colaborarea dintre 
țările noastre să devină tot mai 
eficace. în toate domeniile, pentru ca 
să se întărească în continuare prie
tenia dintre popoarele noastre.

Doresc să vă mulțumesc încă o 
dată, dragile noastre gazde, pentru 
primirea caldă și pentru ospitalitate.

Dorim noi succese Partidului Co
munist Român. poporului, tuturor 
oamenilor muncii din Republica So
cialistă România !

Ridic paharul în sănătatea 
tovarășului Nicolae Ceausescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, și în sănătatea 
colaboratorilor săi 1

Pentru colaborarea lnternationa- 
listă și prietenia între partidele, ță
rile și popoarele noastre 1

Pentru cauza noastră comună, pen
tru socialism si pace 1 (Aplauze) 

a bunelor relații care s-au statorni
cit și se dezvoltă între țările noastre 
socialiste, vecine și prietene.

La plecare erau de fată tovarășii 
Ilie Verdet, Stefan Andrei, repre
zentanți ai organelor locale de par
tid și de stat, alte persoane oficiale. 
Erau prezenti. de asemenea, amba
sadorul României la Budapesta și 
ambasadorul Ungariei la București.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jânos Kâgâr își iau un cordial ră
mas bun, își string îndelung mîinile, 
ee îmbrățișează cu căldură.

Și aici, ca pe întreg parcursul zi
lei, cînd Oradea a avut ca oaspeți 
de onoare pe tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Jănos Kădăr. mii de 
localnici au aplaudat cu căldură, cu 
însuflețire pe cei doi conducători de 
partid, manifestîndu-și încă o dată 
satisfacția fată de noul dialog la 
nivel înalt româno-ungar.

Tovarășul Jânos Kâdâr a fost în
soțit. pînă la frontieră, de tovarășii 
Ilie Verdet. membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., Gheorghe Blaj, membru al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului județean Bihor al P.C.R., 
Victor Bolojan, ambasadorul Româ
niei la Budapesta.

între tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Spcialiste România, și tovarășul Jâ
nos Kâdâr, prim-secretar al Comite
tului Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, în zilele de 15—

COMUNICAT
Partea română a informat despre 

înfăptuirea hotărîrilor Congresului al 
XI-lea al Partidului Comunist 
Român, a Programului partidului de 
construire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate si de înaintare a 
României spre comunism, despre ac
tivitatea de politică externă a parti
dului si statului român.

Partea ungară a dat o înaltă apre
ciere realizărilor remarcabile obținu
te de poporul român, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, in 
construcția societății socialiste multi
lateral dezvoltate si i-a urat să ob
țină noi realizări în îndeplinirea ho
tărârilor Congresului al XI-lea al 
Partidului Comunist Român.

Partea ungară a informat despre 
traducerea în viată a hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar de con
struire a societății socialiste dezvol
tate în Republica Populară Ungară, 
despre activitatea internațională a 
partidului si a Republicii Populare 
Ungare.

Partea română a dat o înaltă apre
ciere marilor succese obținute de po
porul ungar, sub conducerea Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, 
în construcția societății socialiste 
dezvoltate si i-a urat să obțină noi 
realizări în îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al XI-lea al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar.

Părțile au subliniat că interesele 
poporujui român si poporului ungar 
sînt comune, scopurile lor în munca 
de construire a socialismului. în con
solidarea păcii si securității si în 
lupta pentru progres social sînt iden
tice. Prietenia dintre cele două țări 
si relațiile dintre ele. care se dez
voltă continuu, au baze solide.

S-a evidențiat cu satisfacție că 
prietenia și colaborarea dintre Parti-' 
dul Comunist Român și Partidul 
Muncitoresc Socialist Ungar, dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Ungară se dezvoltă 
cu succes, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului, internaționalismu
lui proletar și solidarității, suvera
nității și independentei naționale, e- 
galitătii în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, respectului și a- 
vantajului reciproc. întrajutorării to
vărășești. în spiritul Tratatului de 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală încheiat în 1972.

S-a subliniat importanța hotărîtoa- 
re a relațiilor .de partid în dezvolta
rea pe mai departe a raporturilor 
politice, economice și culturale din
tre cele două țări. Ținînd seama de 
aceasta, a fost reafirmată hotărîrea 
celor două partide de a acționa și în 
viitor pentru extinderea și adincirea 
legăturilor pe linie de partid.

In cursul convorbirilor s-a consta
tat că relațiile economice dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară cunosc o dez
voltare remarcabilă, îndeosebi în do
meniul schimburilor de mărfuri, care, 
potrivit prevederilor actualului plan 
cincinal, vor crește de peste două ori 
față de cincinalul precedent. S-au 
obținut rezultate în coordonarea pla
nurilor de dezvoltare a economiilor 
naționale. S-au obținut rezultate și 
în domeniul cooperării și specializă
rii în producție. La aceasta a con
tribuit si activitatea Comisiei mixte 
guvernamentale româno-ungare de 
colaborare economică.

S-a subliniat că există încă mari 
posibilități pentru lărgirea relațiilor 
economice bilaterale. Se consideră 
necesar să șe folosească avantajele 
oferite de prevederile ..Programului 
complex" al C.A.E.R. S-au relevat în 
mod deosebit importanta formelor 
mai moderne ale colaborării econo
mice. ca și sarcinile intensificării șl 
realizării posibilităților de specializa
re și cooperare în producție.. S-a ex
primat hotărîrea ca, în scopul dezvol
tări;. economice a Republicii Socia
liste România și Republicii Populare 
Ungare, să se depună noi eforturi 
pentru mai buna folosire a avantaje
lor ce decurg din vecinătatea celor 
două țări.

Sub semnul Intîlnirii la nivelul 
cel mai înalt, a avut loc semnarea 
protocolului privind lărgirea schim
burilor de mărfuri, acordului privind 
colaborarea în domeniul poștelor și

NICOLAE CEAUȘESCU JĂNOS KĂDĂR
Secretar general Prim-secretar al Comitetului Central

al Partidului Comunist Român, al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar
Președintele Republicii Socialiste România

Sosirea la Oradea
(Urmare din pag. I)

în intîmpinare se aflau, de aseme
nea. tovarășul Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
membri ai birourilor comitetelor ju
dețean si municipal de partid, alte 
persoane oficiale.

De la punctul de frontieră Borș, 
primul secretar al C.C. al P.M.S.U. 
a fost condus, pînă la intrarea în 
oraș, de tovarășul Ilie Verdet. mem
bru al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.. Gheorghe 
Blaj, membru al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean Bi
hor al P.C.R.. precum si de Victor 
Bolojan. ambasadorul României la 
Budapesta.

împreună cu tovarășul Jânos 
Kâdâr au sosit tovarășii Gyenes An

16 iunie 1977 a avut loc o întîlnire 
prietenească în Republica Populară 
Ungară, la Debrețin, și în Republica 
Socialistă România, la Oradea.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șî Jâ
nos Kâdâr au fost salutați cu multă 
cordialitate de oamenii muncii, de 

telecomunicațiilor. înțelegerii referi
toare la modificarea convenției pri
vind micul trafic de frontieră, înțe
legerii privind înființarea, pe bază 
de reciprocitate, de consulate, proto
colului privind prelungirea conven
ției hidrotehnice.

Părțile au apreciat că lărgirea și 
dezvoltarea în continuare a relațiilor 
culturale au un rol important în în
tărirea prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul ungar. în adincirea 
cunoașterii și încrederii lor recipro
ce, în prețuirea tradițiilor lor istori
ce progresiste.

S-a convenit să fie extinsă, în 
continuare, colaborarea în domeniile 
ideologiei, culturii, invățămîntului, 
științei și artei, pentru promovarea 
prieteniei și conlucrării româno-un
gare. In acest cadru, s-a apreciat ac
tivitatea pe care o desfășoară Comi
sia mixtă de colaborare culturală și 
Comisia mixtă de istorici.

De comun acord, părțile au apre
ciat că existenta naționalității ungare 
in Republica Socialistă România și a 
naționalității române in Republica 
Populară Ungară este rezultatul dez
voltării istorice, al vecinătății multi
seculare și constituie un factor im
portant pentru dezvoltarea prieteniei 
dintre cele două țări.

Soluționarea justă marxist-lenlnis- 
tă a problemei naționale în cele 
două țări, asigurarea drepturilor 
egale și de dezvoltare multilaterală 
a minorităților constituie un factor 
important în edificarea socialismului 
în România și Ungaria, în întărirea 
prieteniei româno-ungare. Cele două 
părți consideră că o astfel de rezol
vare este în spiritul marxism-leni- 
nismului și al normelor internațio
nale adoptate de O.N.U. privind pro
movarea și apărarea drepturilor 
minorităților naționale.

Rezolvarea problemei naționalită
ților, cetățeni ai țării respective, con
stituie o chestiune internă, de com
petența fiecăreia dintre cele două 
țări. Părțile apreciază că existența 
naționalităților în cele două țări tre
buie să devină într-o măsură tot 
mai mare punți de apropiere între 
poporul român și poporul ungar.

S-a constatat de comun acord că 
există solicitudine și hotărîre fermă 
de a întări pe mai departe colabora
rea dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar. dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Un
gară, de a întări și mai mult rela
țiile dintre ele în toate domeniile, 
în interesul popoarelor lor si al cau
zei socialiste comune.

S-a efectuat un larg schimb de 
păreri cu privire la situația interna
țională și s-a constatat cu satisfacție 
că. în ultimii ani, tortele socialis
mului. ale progresului social și păcii 
au crescut continuu și exercită o in
fluentă tot mai mare asupra desfă
șurării evenimentelor. S-a subliniat 
că este de importantă deosebită lup
ta pe care țările socialiste o duc 
pentru pacea lumii, pentru progres 
social și socialism. Totodată, s-a e- 
vidențiat importanta contribuție pe 
care forțele antiimperialiste. demo
cratice și progresiste, țările în curs 
de dezvoltare și nealiniate o au în 
procesul transformărilor largi revo
luționare. naționale și sociale. în mu
tațiile favorabile din raportul mon
dial de forte, în folosul destinderii 
și înțelegerii, securității si colaboră
rii internaționale.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară își rea
firmă hotărîrea de a continua efor
turile lor în direcția proceselor in
ternaționale pozitive, ca acestea să 
devină, ireversibile, pentru dezvolta
rea prieteniei și colaborării dintre 
popoare, pentru adincirea destinderii, 
asigurarea păcii și securității în Eu
ropa și în întreaga lume.

S-a subliniat că evoluția evenimen
telor internaționale confirmă juste
țea aprecierilor și pozițiilor exprima
te în Declarația adoptată la Consfă
tuirea de la București a Comitetului 
Politic Consultativ al țărilor parti
cipante la Tratatul de la Varșovia. 
S-a relevat că realizarea propuneri
lor cuprinse în Declarație si în cele
lalte documente adoptate de Consfă
tuire va contribui la consolidarea 
păci] și securității pe continentul nos

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. Katona Istvăn. mem
bru al C.C. al P.M.S.U.. șef de sec
ție la C.C. al P.M.S.U., Sikula Gyor- 
gy. prim-secretar al Comitetului ju
dețean Hajdu-Bihar al P.M.S.U., 
Varga Istvan, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.M.S.U.. Roska Istvan, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. și Biczo Gyorgy. ambasadorul 
Ungariei la București.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu șl 
Jânos Kâdâr iau loc într-o mașină 
deschisă. Coloana oficială străbate 
artere principale ale orașului, trans
formate în această frumoasă dimi
neață de vară într-un adevărat cu
loar viu. Zeci de mii de orădenl — 
oameni al muncii din marile unităti 

activiști de partid și de stat din cele 
două orașe.

între tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jănos Kâdâr au avut loc convor
biri, care s-au desfășurat într-o at
mosferă sinceră, cordială, tovărășeas
că. Drept rezultat al convorbirilor a 
fost adoptat, un comunicat.

tru și, totodată, va duce la Îmbună
tățirea atmosferei internaționale.

România și Ungaria se pronunță 
ferm pentru adoptarea de măsuri 
concrete si eficiente de dezarmare 
si. îndeosebi, de dezarmare nucleară, 
pentru reducerea cheltuielilor mili
tare. a trupelor și armamentelor. A 
fost reafirmată poziția celor două 
state privind desființarea concomi
tentă a blocurilor militare opuse. 
S-a salutat rezoluția Adunării Ge
nerale a O.N.U. referitoare la nece
sitatea încheierii unui tratat mon
dial privind nefolosirea forței în re
lațiile internaționale. Cele două țări 
sprijină, totodată, convocarea sesiu
nii extraordinare a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Unite 
consacrată dezarmării și își exprimă 
speranța că această sesiune va re
prezenta un pas important în dome
niul dezarmării și va contribui la 
convocarea conferinței mondiale de 
dezarmare.

Cele două țări acționează pentru 
respectarea principiilor si recoman
dărilor Actului final de la Helsinki, 
care constituie un tot unitar. Ele au 
reafirmat hotărîrea de a participa 
activ la lucrările reuniunii de la 
Belgrad, astfel ca aceasta să ducă la 
progrese efective pe calea întăririi 
securității, consolidării și adînciril 
colaborării reciproc avantajoasa pe 
continentul european.

Cele două partide șl țărj își expri
mă solidaritatea cu popoarele care 
luptă pentru independentă națională, 
împotriva imperialismului, colonia
lismului si neocolonialismului. a 
discriminării rasiale, pentru progree 
social.

S-a subliniat că reglementarea 
justă și statornicirea unei păci trai
nice în Orientul Mijlociu pot fi rea
lizate numai dacă Israelul Își re
trage trupele din toate teritoriile 
arabe ocupate în 1967, se asigură 
drepturile legitime ale poporului 
palestiriean. inclusiv dreptul la con
stituirea unui stat propriu, inde
pendent. se garantează independen
ta si securitatea tuturor statelor din 
zonă.

Cele două state sprijină reglemen
tarea justă, pe cale pașnică, a dife
rendelor internaționale si din alta 
regiuni ale lumii.

Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară se 
pronunță pentru creșterea rolului și 
eficientei Organizației Națiunilor 
Unite în soluționarea problemelor 
internaționale fundamentale, in spi
ritul Cartei O.N.U.

In cadrul convorbirilor, părțile au 
constatat creșterea forței și influen
tei mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale. A fost reafirmată vo
ința fermă a P.C.R. și P.M.S.U. de a 
contribui la întărirea continuă a uni
tății partidelor comuniste și muncito
rești, pe baza principiilor marxism- 
leninismului. solidarității internațio
nale, colaborării tovărășești liber con
simțite, egalității depline în drepturi, 
respectării dreptului fiecărui partid 
de a alege diferite căi în lupta pen
tru transformări sociale progresiste 
și socialism. S-a relevat importanta 
deosebită a Conferinței de la Berlin 
a partidelor comuniste și muncito
rești pentru unirea eforturilor în 
lupta pentru pace, securitate, colabo
rare și progres social.★

întîlnirea prietenească șl convorbi
rile de la Debrețin și Oradea, care 
s-au desfășurat intr-o atmosferă sin
ceră, cordială și tovărășească, au con
tribuit la dezvoltarea conlucrării 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, 
dintre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară, adu- 
cînd o contribuție prețioasă la adin
cirea colaborării în toate domeniile, 
la întărirea prieteniei și solidarității 
dîntre poporul român și poporul un
gar, constructoare ale socialismului.

Cu prilejul convorbirilor a fost 
reînnoită invitația ca o delegație da 
partid și de stat a Republicii Socia
liste România să' efectueze o vizită 
oficială de prietenie în Republica 
Populară Ungară. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.

Oradea, 16 iunie 1977

industriale, din instituții, elevi, pio
nieri — au ieșit în întîmpinarea celor 
doi conducători de partid cu stegule- 
te. cu buchete de flori. Urale și ova
ții prelungi dau expresie dragostei 
si stimei pe care întregul nostru 
popor le poartă tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. adeziunii totale la politica 
internă si externă a partidului si sta
tului nostru. Pe traseu se scandează 
..Ceaușescu—Kâdâr" — dovada sen
timentelor prietenești pe care si le 
nutresc reciproc cele două popoare, 
manifestare a relațiilor de bună ve
cinătate. prietenie si colaborare dintre 
România si Ungaria.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu și 
Jânos Kâdâr răspund cu prietenie 
acestei calde manifestări pe care 
populația municipiului Oradea a fă
cut-o celor doi conducători de partid.
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„La București, muzicieni 

din 25 de țări dau strălucire 

valorilor muzicii, transmițind

Artiștii lirici 
sovietici 

și actualitatea

I n proces cu sens unic - 
autoperfecționarea neîntreruptă

prin arta lor un nobil mesaj de pace și colaborare"

Festivalul european al 
prieteniei Înscrie in agen
da vieții muzicale Inter
nationale concerte, reci
taluri de o aleasă tinută. 
Se Intilnesc mari muzi
cieni. maestri ai baghetei, 
cunoscuți soliști vocali. 
Instrumentiști, ansambluri 
folclorice de renume. Pu
blicul românesc ia con
tact cu arta soliștilor de 
operă din R.S.S. Ucrai
neană, cu dansatori spa
nioli. cu arta ansamblului 
de balet din Grecia... In 
aceste zile Bucureștiul a 
devenit o capitală a muzi
cii.

„Este o cinste pentru 
mine să particip la întil- 
nirea reprezentanților mu
zicii de pretutindeni — 
apreciază Ritva Auvinen, 
Finlanda. Este o bucurie 
pentru oricare muzician 
să se afle în fata unui 
public cunoscător, exi
gent. asa cum este recu
noscut publicul românesc". 
„Noi — ne spune Se- 
bestyen Maria din R. P. 
Ungară — sîntem și cule
gători de muzică populară: 
am călătorit mult, din Ja
ponia si ptnă In Scandi
navia, din Spania și pină 
în estul Europei. Vorbim 
în cîntecele noastre des
pre prietenie, despre dra
goste și înțelegere. De 
data aceasta, mesajul nos
tru este adresat prin in
termediul acestui festival 
organizat de România, 
exemplară inițiativă bine
venită". ..Despre marea 
dragoste a românilor pen
tru artă, pentru muzică 
in special, am aflat de la 
celebrul Dinu Llpattl — 
declara pianista elvețiană 
Fernanda Kaeser — cu 
care am avut onoarea, cu 
ani în urmă, să studiez la 
recomandarea Clarei Has
kill. La București în a- 
cest început de vară, noi, 
muzicieni veniti din cele 
mai diferite colturi ale 
lumii, ne dăm seama mai 
bine de acest adevăr : de 
faptul că românii respectă 
valorile spirituale 00 a- 
partin patrimoniului uni
versal, că aplică Prin ac
țiuni concrete, cum este 
acest festival, o politică a 
colaborării, a contactelor 
dintre oamenii de artă, in

scopul cunoașterii si pre
țuirii reciproce. Arta este 
un instrument de apro
piere si în ea sînt întru
chipate aspirațiile cete 
mai înalte nutrite de oa
meni si popoare. Partici
parea la schimbul mon
dial de valori este semnul 
unei atitudini umaniste 
ce-și clștigă tot mai mult 
teren în viata internațio
nală. Trebuie spus că Ro
mânia are o contribu
ție marcantă la imprima
rea acestui curs, la inten

craineană — «Cintecăl și 
istoria alcătuiesc mormin
tele părinților noștri». 
Fără a ne cunoaște istoria, 
fără a iubi muzica, nu pu
tem să ne socotim oameni 
cu adevărat. Sintem mu
zicieni. lucrăm luni de 
zile să aducem la lumi
na rampei o pagină ne
muritoare. Si toate aces
tea pentru oameni. Lor le 
este adresat mesajul mu
zicii. Mă gîndesc la ope
rele lui Musorgskl, Glin
ka... Publicul care le as

OPINII
ALE PARTICIPANȚILOR:
Violonistul Ion VOICU, regizoarea Irina 

MOLOSTOVA, artistă a poporului a R. S. S. 
Ucrainene, pianista elvețiană Fernando 
KAESER, Ritva AUVINEN — Finlanda, solis
ta de muzică folk Sebestyen MARIA — R. P. 
Ungară, muzicologul George SBÎRCEA, violo
nistul turc Tunț UNVER.

sificarea contactelor pe 
toate planurile".

Firește, misiunea mu
zicianului. a artistului au
tentic este de a face larg 
cunoscută bogăția de idei 
a marilor creații umaniste 
capabile să impresioneze, 
să ajute la formarea, la 
educarea oamenilor. Din 
acest punct de vedere re
pertoriul festivalului este 
elocvent. ..Ascultăm în 
acest festival — opina 
Ion Volcu — simfoniile a 
VII-a și a IX-a de Beet
hoven, simfonia a IV-a 
de Brahms, pagini precla
sice. paginile marilor ro
mantici. opere celebre, o- 
pere de primă mărime din 
creația universală. Apoi 
este o mare satisfacție să 
ne întîlnim cu mari mu
zicieni slujitori ai unei 
nobile arte. Cu ajutorul 
unei astfel de muzici, oa
menii privesc viata mai 
profund, cu mai multă 
responsabilitate". „Aș a- 
minti cuvintele lui Go
gol — ne spunea regi
zoarea sovietică Irina 
Moiostova, artistă a po
porului din R.S.S. U-

cultă înseamnă nu nu
mai locuitorii orașului 
meu sau cei din tara mea. 
ci oameni de pretutindeni 
care iubesc muzica. As a- 
minti si o zicală popu
lară care spunea că e bine 
să lăsăm cântecul să 
meargă peste graniță, că 
odată cu el va merge si 
solia de pace. Este misiu
nea pe care ne-o împli
nim și aici la București 
într-un festival european, 
într-o manifestare ce face 
să strălucească valorile 
muzicii, ce subliniază cu
vintele pace, prietenie".

„Particip în aceste zile 
la un mare festival, este 
părerea violonistului turc 
Tunț Unver. In concer
tele simfonice se audiază 
pagini de Brahms. Beet
hoven ; este vorba de con
certul orchestrei italiene 
..Santa Cecilia" : orches
tra simfonică a Radiotele- 
viziunii române prezintă 
Ceaikovski ; un cvartet 
românesc a avut In pro
gram Enescu. Se va as
culta simfonia a IX-a de 
Beethoven. Este o gală a 
creațiilor ce aparțin pa

trimoniului universal. Si. 
dincolo de concerte, 
schimburi de păreri, de 
opinii ; cunoaștem artiști 
de pretutindeni. Ne bucu
răm că muzica ce se pro
pune la București spre 
audiție este muzică de 
substanță, o muzică ce 
dezvoltă nobile idei. Este 
o încununare a excelen
tei inițiative pe care a 
avut-o România de a da 
posibilitatea oamenilor de 
artă să se întîlnească în- 
tr-un Festival al priete
niei. Muzicieni din 25 de 
țări dau astfel la Bucu
rești strălucire valorilor 
muzicii, transmițind lumii, 
prin arta lor, un nobil me
saj de pace și colaborare". 
„Am stat de vorbă cu 
oaspeți austrieci, ameri
cani. cehi, maghiari, spa
nioli — declară muzicolo
gul George Sbîrcea ; opi
niile lor despre această 
manifestare sînt deosebit 
de elogioase. Este In
tr-adevăr impresionant să 
participi la o reuniune 
ținută sub semnul unui 
climat de pace și colabo
rare".

Popoarele descoperă tn 
cintec o cale firească 
de a stabili un circuit 
universal al înțelegerii. 
Festivalul european al 
prieteniei este o demon
strație, în perimetrul de 
farmec al muzicii, cânte
cului, dansului, că lumea 
are nevoie de pace, de 
armonie, pentru a face 
pași siguri spre progres.

Prin muzică — mesaje 
de pace, mesaje de priete
nie. Festivalul european 
al prieteniei are — așa cum 
au declarat interlocuto
rii noștri — valoarea unei 
inițiative mondiale. în a- 
ceste zile. In capitala 
României. în concerte si 
spectacole, în recitaluri 
strălucesc creații ale 
maeștrilor literaturii mu
zicale universale, se des
lușesc surse ale încrede
rii între oameni, ale mai 
bunei cunoașteri șl cola
borări.
Smaranda OȚEANU

operei clasice
Prezență impresionantă în fes

tival, colectivul Teatrului Aca
demic de Stat de Operă și Balet 
„T.G. Sevcenko" din Kiev este 
caracteristic pentru arta lirică 
sovietică al cărei nivel universal 
recunoscut se bizuie pe calitatea 
vocală a soliștilor și ansamblu
lui coral, pe o execuție instru
mentală precisă și funcțională, 
pe o interpretare scenică rea
listă. Repertoriul a cuprins două 
capodopere ale literaturii clasi
ce : HOVANSCINA, copleșitoa
re și complexă frescă a preface
rilor fundamentale ale societății 
ruse din vremea lui Petru I, 
prin care Musorgski iși afirmă 
originalitatea si creează drama 
muzicaCă. populară și astăzi, la 
peste 100 de ani, și ZAPORO- 
JEANUL DE PESTE DUNĂRE 
de Semion Gulak-Artemovski, 
prima operă ucraineană, datînd 
din anii 60 ai veacului trecut, e- 
locventă pentru firea și aspira
țiile acestui popor. Realizarea 
artiștilor kievieni este cu ade
vărat antologică ; în ambele sint 
distribuiți cintăreți de rară ge
nerozitate vocală (ar merita să 
fie citate distribuțiile în întregi
me, alcătuite din V. Grițiuk, A. 
Zagrebelnîi, S. Dubrovin, L. Iur- 
cenko, V. Gurov, V. Skubak. V. 
Liubimova, G. Țipola, D. Gna- 
tiuk, G. Krasulia și mulți alții), 
capabili să creioneze veridic ti
puri diverse, convingătoare și 
suculente, intr-o regie bine cum
pănită și lipsită de artificial (I. 
Moiostova și, respectiv. V. Sklia- 
renko), în cadrul scenografic 
clasicizant (F. Nirod, A. Volnen- 
ko). Tot de excepție sînt și per
formanțele orchestrei, a cărei 
curbă dinamică și coloristică este 
entuziasmantă, ale corului, în
zestrat și el cu voci de calitate, 
ale baletului (mai cu seamă în 
Zaporojean, unde vedem o suită 
de dansuri culminînd cu gopakul 
specific, executată cu admirabilă 
tehnicitate). Conducerea muzi
cală pune in lumină pe de o 
parte grija pentru exactitate 
tehnică, pe de alta un echilibru 
de invidiat între voci și instru
mente. ca și, în genere, capaci
tatea da transmitere a bogăției 
de sensuri muzicale ale partitu
rii. Dirijorii S. Turceak (in Ho- 
vanscina) și I. Gamkalo (Zapo
rojean) au vădit meticulozitate 
și înaripare, coordonând eficace 
un aparat sonor amplu. Mesa
gerii kievieni ai artei sovietice 
au contribuit astfel substanțial 
la reușita unui festival a cărui 
deviză âr ' putea fi : prin artă 
spre cunoaștere și prietenie, prin 
artă spre pace.

Petre CODREANU

Formații artistice participante la „Festivalul european al prieteniei": ansamblul folcloric „Kolo" din R.S.F. Iugoslavia (stingă) și Orchestra de camerâ 
din Wallonia — Belgia (dreapta)
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...O sală obișnuită. De ședințe, sau 

mai degrabă, de cursuri, cum părea 
s-o dovedească existența băncilor cu 
pupitru. Numai manifestarea la care 
asistam nu era una obișnuită. Nici 
ședință, nici predarea unei lecții, deși, 
se vedea limpede, sala in care ne 
aflam slujea tocmai unor asemenea 
scopuri. De această dată, sala din 
localul circumscripției de miliție nr. 
8 din Capitală avea o destinație inso
lită — găzduia o întilnire cu tineri 
recent puși în libertate din peniten
ciare și domiciliat! în raza teritorială 
a acestei circumscripții. Se clarificau 
aspecte legate de întocmirea actelor 
de identitate, de viza de domiciliu, li 
se atrăgea atentia asupra unor nor
me de conduită și prevederi ale legii 
pe care trebuie să le cunoască și să 
le respecte cu strictețe.

Aveam să constatăm însă că lu
crurile nu se opreau aici : pentru a 
da acestei întîlniri o finalitate prac
tică. la masa prezidiului era prezent 
și un delegat al Oficiului forțelor de 
muncă din sector. Astfel incit, după 
întrebările de rigoare („Ce meserie 
cunoști ? Ai vreo calificare, ai mai 
lucrat undeva ?“) se înmina pe loc și 
cuvenita repartizare în muncă. După 
aptitudini, calificare ori după posi
bilitățile și dorința celui in cauză de 
a se califica într-o anumită meserie. 
Si mai ales cu grijă și tact, cu .preo
cuparea vădită de a face ca tinărul 
să simtă în cît mai scurt timp in
fluența unui colectiv de muncă, să fie 
cit mai curînd în preajma acelor oa
meni care și-au asumat cu generozi
tate răspunderi pentru soarta lui.

Dar într-un asemenea loc ? Cum se 
acționează, cum prind viată aceste 
îndatoriri ? Ciim si-au început misiu
nea lor de educare și reeducare co
lectivele muncitorești ? Iată ce răs
punsuri. ce fapte ne-au fost relevate 
în această privință in secția prelu
crări mecanice a întreprinderii „Tim
puri Noi".

— Avem șl noi in secție cîțiva tineri 
din această categorie — ne-a spus 
tovarășul Constantin Chingaru, șef 
de atelier și secretarul organizației 
de partid din secție. Ce pot să vă 
spun deocamdată ? Sîntem convinși 
cu toții. Întreg colectivul din atelier, 
că vor deveni cu vremea oameni de

In instituțiile de învățămînt superior din întreaga țară s-au desfășurat 
recent ample analize ale procesului de integrare, menite să evidențieze atît 
realizările, cît și noile posibilități de întărire a facultăților ca centre de învă- 
țămînt, cercetare si producție. Am solicitat. în această privință, tovarășului 
Gheorghe TACHE, adjunct al ministrului educației și invățămintului, să

acestor analize.
chiar ca aceasta să genereze conse
cințe nedorite asupra pregătirii stu
denților.

— In legătură cu asemenea conse
cințe, consiliile si senatele universi
tare au remarcat că ele se răsfring 
îndeosebi asupra studenților din anii 
mici, mai ales in ceea ce privește 
realizarea unei autentice sinteze intre 
cunoștințele științifice și deprinderile 
activităților practice. Pe ce căi vedeți 
posibilă preîntîmpinarea unor aseme
nea „Vicii ascunse" din pregătirea vii
torului specialist ?

— Cind asemenea deficiente se fac 
simțite, ele pot fi eliminate rapid.

Cum poate crește rolul instituțiilor de invățămint superior 
ca centre de creație, de cercetare, de activitate productivă

ne împărtășească unele concluzii ale
— Sarcinile formulate sistematic de 

tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru 
integrarea organică a învătămîntului 
superior sînt astăzi unanim însușite 
și aplicate de întregul corp profe
soral, de toți studenții. Institutele șl 
facultățile și-au amplificat considera
bil rolul, ca nuclee de creație, de ac
tivitate productivă, capabile să con
tribuie la dezvoltarea economiei ro
mânești, prin realizarea unui plus de 
bunuri, reducerea termenelor de exe
cuție a unor obiective, suplimentarea 
forței de muncă. Chiar și fără inten
ția unui bilanț, nu poți să nu eviden- 
țiezi faptul că. în cursul anului 1976, 
bunăoară. învăță
mântul superior 
minier a produs, 
în procesul inte
grării sale, 2 937 
tone cărbune. 
11 290 tone mine
reuri. 32 tone ma
teriale de con
strucții ; integrarea învătămîntului 
superior de construcții s-a materiali
zat în realizarea a 50 apartamente 
convenționale, 4 100 mc elemente pre
fabricate. 6 000 mp hale industriale,
6 000 mp terasamente etc. Iar a- 
semenea exemple ar putea fi 
aduse și din alte domenii ale învătă- 
mintului superior.

In acest context, pregătirea viitori
lor specialiști se efectuează acum pe 
măsura exigențelor tehnico-știintifice 
și sociale. Rezultatele studenților la 
învățătură sint edificatoare in acest 
sens (procentul mediilor situate intre
7 și io a ajuns la 85,6 la sută), iar 
trecerea din facultate în producție nu 
va mai reprezenta, ca in trecut, un 
salt, ci un proces firesc, gradat, care 
determină rapida acomodare a proas
pătului absolvent.

— Cu -prilejul acelorași analize au 
fost amintite și o seamă de neim
pliniri, unele dintre ele destul de se
rioase, care au făcut ca procesul in
tegrării să nu fi marcat pretutindeni 
cotitura radicală menită să asigure 
participarea nemijlocită și activă a 
tuturor cadrelor didactice și studen
ților in producție, cercetare și proiec
tare. Dintre asemenea neimpliniri, 
care sint cele mai frecvente și cum 
se explică persistența lor ?

— Mai întîi se impune o precizare : 
asemenea neimpliniri, chiar dacă, in
tr-adevăr, înregistrează încă o frec
vență deloc neglijabilă și se răsfring 
negativ asupra întregului proces de 
învățămînt. au un caracter local și se 
datoresc colaborării sporadice dintre 
unitățile de învățămînt, producție si 
cercetare. Așa, bunăoară, în do- 
mSniui - invățămintului superior <eha 
nic și economic s-au făcut simțite 
cazuri de corelare insuficientă între 
complexitatea activităților productive 
și conținutul planurilor de învățămînt, 
cu repercusiuni nedorite asupra ca
racterului unitar al pregătirii studen
ților. In alte cazuri, atelierele pro
prii ale facultăților au înregistrat go
luri în producție si. ca atare, apor
tul lor economic și didactic s-a si
tuat sub posibilități, deoarece facul
tățile și unitățile economice nu s-au 
ocupat suficient pentru asigurarea cu 
documentații de execuție sau de apro
vizionare ritmică cu materiale. Pe a- 
locuri, activitatea de proiectare-cer- 
cetare a studenților nu a fost organi
zată prin utilizarea integrală a noilor 
structuri, în unele dintre orele afec
tate acestui scop conti.nuîndu-se exe
cutarea de lucrări de laborator si pro
iecte didactice fără legătură directă 
cu nevoile producției. In alte sectoa
re, cum ar fi cel medical, s-a remar
cat că rezultatele valoroase ale acti
vității științifice a studenților si ca
drelor didactice sînt transpuse in 
practică cu o mare intirziere, fapt 
ce le uzează sub raport moral. 
Chiar și din aceste citeva exem
ple rezultă limpede că stă în pu
terea unităților de învățămînt să so
luționeze pe calea colaborării nemij
locite și permanente cu producția si 
cercetarea orice problemă. înainte

tocmai prin măsurile adaptate de că
tre consilii si senate, in componenta 
cărora intră în mod democratic re
prezentanți ai invățămintului, ai pro
ducției etc. Pentru că, dacă. într-a- 
devăr, în învățămîntul tehnic se 
constată că lucrările de produc
ție efectuate de studenții primi
lor ani nu prezintă întotdeauna un 
grad corespunzător de complexitate și 
tehnicitate sau nu sînt corelate cu 
programul unic de pregătire practică, 
că atelierele-școală duc uneori lipsa 
unor comenzi adecvate din partea 
producției, asemenea carențe, cum a- 
rătam. se datoresc insuficientei cola
borări între factorii locali. Cind o a- 
semenea colaborare există — și ea 
există in multe locuri — nici iniția
tivele nu lipsesc și. odată cu ele. re
zultatele practice sint remarcabile.

— în etapa imediat următoare, ce 
măsuri preconizează Ministerul Edu
cației și Invățămintului pentru ca in
tegrarea să înregistreze pretutindeni 
un salt de calitate ?

— Mai întîi, vrem să-i imprimăm 
acestui proces o perspectivă mult mai 
largă, astfel incit acțiunile de colabo
rare dintre învățămînt, producție si 
cercetare să vizeze obiectivele mari, 
fundamentale ale economiei româ
nești și, totodată, să poată fi finali
zate intr-un timp scurt și cu o înaltă 
eficientă practică. în acest scop, na 
propunem ca pentru fiecare facultate 
și catedră să se elaboreze un pro
gram de integrare cu obiective si 
teme majore pe o perioadă de mini
mum 3 ani. în strînsă corelare cu pre
vederile planurilor de învățămînt, 
pentru a se asigura cuprinderea tu
turor studenților. Concomitent, acțio
năm pentru ca potențialul de creația 
și proiectare specific învătămîntului 
superior să poată fi mai bine valori
ficat in acțiunile declanșate de revo
luția tehnico-științifică. în acest scop, 
activitatea de producție din structura 

instituțiilor de în
vățământ superi
or va fi orienta
tă în mai mara 
măsură spre rea
lizarea de unica
te și prototipuri 
de serie mică, 
capabile să pro

moveze rapid cele mai noi cuceriri 
tehnico-științiflce. Pentru aceasta, tu
turor cadrelor didactice și studenților 
le vor fi repartizate sarcini și respon
sabilități precise in procesul integră
rii, iar în scopul creșterii rolului in
structorului de practică se va treca 
la perfecționarea profesională a teh
nicienilor, maiștrilor și muncitorilor. 
In planurile anuale de producție, cer
cetare și proiectare ale unităților eco
nomice și de cercetare vor fi stabilite 
clar activitățile care se realizează cu 
forța de muncă suplimentară a stu
denților și cadrelor didactice.

Prin aplicarea acestor măsuri, ca șl 
a altora, avem convingerea fermă 
că în toate instituțiile de Învățământ, 
cadrele didactice și studenții, sub 
conducerea organizațiilor de partid, 
iși vor perfecționa neîntrerupt acti
vitatea.

Mihai IORDANESCU

ispravă, că munca si modul nostru 
muncitoresc de a face educație le va 
reda adevărata demnitate.

— Cum i se pare unui muncitor 
această misiune de pedagog ? De 
unde v-ați propus să începeți ?...

— Păi. de unde sâ începem ? De 
fapt, nici nu începem, continuăm — 
a venit răspunsul șefului de echipă 
Ion Urețu. Continuăm de unde rămă
sesem și îndreptăm ceea ce ne-a scă
pat din mină cîndva, fiindcă trebuie 
sâ ne gîndim că și noi avem vina 
noastră, de vreme ce nu știam cît 
trebuia despre prieteniile acestor bă
ieți, de s-au trezit în anturaje nefe
ricite. Așa că n-am așteptat să ne 
Îndemne cineva : de cum am citit 
decretul de amnistie și am înțeles că 
Nicu. băiatul care lucrase in echipa 
mea. va fi pus în libertate, am tri
mis un băiat după el. să-i spună să 
vină a doua zi la uzină, ca de obicei.

— Și a venit ?
— A venit. Aici însă altă poveste, 

că trebuia — ni s-a spus că așa sint 
formalitățile — să facă întii toate 
formele de lichidare (că nu se des
făcuse contractul de muncă) și pe 
urmă să le facă pp cele de anga
jare. în circuit invers. Ar fi durat 
zile în șir și nu-mi plăcea să se 
vinture de colo colo cu o hirtie in 
mină. I-am zis : „Nicule. băiete, fă 
bine șl te îmbracă, uite salopeta colea 
și hai că avem treabă. Faci tu și for
mele alea, da’ printre picături, că e 
de lucru și am nevoie de tine". Și... 
asta-i tot. Deocamdată. Restul tre
buie făcut cu tact, pe nevăzute. Că 
pentru un muncitor — degeaba mi-ați 
pus întrebarea, așa. ca să mă 
„încurcați" — misiunea asta de peda
gog nu e deloc nouă. Trece de la 
unul la altul, așa cum ne lăsăm men
ghina si dulapul de scule.

— Nu sinteți cumva prea încre
zător ?

— Nu. Știu bineînțeles că nu e o 
floare la ureche să faci un tinăr să 
calce drept în viată. Chiar și fără 
să fi greșit el ceva grav. Dar se poa
te. O spun, dacă vreți, și din expe
riență. Cine de Ia noi nu-1 știe pe 
„Valută" 1 Vedeți, nici nu mai avea 
nume, iar porecla vă închipuiți de 
unde-i venea. Umbla cu de toate, 
ceasuri, țigări, brichete. N-a fost ușor,

eu sînt dintr-o bucată, am făcut si 
ceva box și-mi venea uneori să scot 
untul din el. Dar încet. încet, a ieșit 
la suprafață ce era bun în el. Acum 
e om la casa lui, însurat, cu copii șl 
un meseriaș de mîna-ntîi...

— Și în ce ar consta secretul ?
— V-am spus, fără rețete. Cu fie

care om e altfel. Să-1 faci să știe șl

drept, nu m-au primit cu flori, dar 
nici nu m-au arătat cu degetul : ho- 
țule ! De asta mi-era frică si cred că 
dacă s-ar fi întâmplat, deși aveau tot 
dreptul s-o facă, a doua zi n-aș mai fi 
avut curajul sâ mă întorc printre ei...

Tactul de care au dat dovadă co
legii lui de muncă l-a ajutat pe Ma
rian să depășească neîncrederea in el.

ritatea. dar ni se pare foarte umană 
măsura luată de partid ca acești ti
neri care intr-un moment de slăbi
ciune. de imaturitate. au săvirșit a- 
bateri. să fie încredințați spre reedu
care colectivului. Să le acordăm o 
șansă...

Marian este acum din nou printre 
oameni cinstiți. Merge împreună cu

EXIGENȚELE CODULUI ETIC
Tineri reveniți la munca, 

tineri pe care munca 
îi așteaptă

Factorii răspunzători trebuie să se angajeze cu toate forțele 
la îndeplinirea obligațiilor ce le revin din Hotărîrea Comitetului 
Politic Executiv cu privire la educarea și reeducarea prin muncă

de respect, să-1 stîrnești să învețe, 
să-l îndrepți spre ceea ce e bun in 
el și cite altele... Dar mai bine veniți 
pe aici după o vreme și mai stăm de 
vorbă. Poate ne mai vin și alti băieți 
din ăștia „problematici".

La secția de tratament termic din 
cadrul întreprinderii de ace de trico
tat din Capitală am stat de vorbă cu 
tinărul Marian R. :

— Am ..lipsit" trei luni de zile, dar 
mă simt de parcă n-as fi lipsit deloc: 
lucrez la aceeași mașină, cu aceiași 
colegi, care m-au primit cu încrede
re. Mi-era rușine să mă întorc prin
tre ei după ce-i făcusem de ris. E

— Pe noi ne-a surprins fapta sa, 
ne spune tovarășa Georgcta Chivu, 
muncitoare, secretara biroului orga
nizației de partid din secție. A cres
cut si s-a calificat la noi. era harnic, 
participa la activitățile culturale. 
N-am știut insă nimic despre antu
rajul lui din timpul liber. Pe toți 
ne-a durut cind am aflat că.e învi
nuit de furt. Ciștiga foarte bine, nu-i 
trebuiau lucruri străine. De altfel, 
nici nu si-a însușit nimic, ci pur și 
simplu după ce a băut cu niște așa- 
zisi prieteni, s-a „distrat" forțând 
portiera unor mașini. Noi r.u-i găsim 
o scuză, l-am judecat cu toată seve-

colegii la acțiuni patriotice, la acti
vități cultural-sportive. Asemeni lui, 
si alti tineri care au rătăcit la un 
moment dat drumul drept simt ală
turi sprijinul si încrederea colegilor.

...Mihai N. are 24 de ani. A săvir- 
sit o faptă gravă, fiind condamnat la 
4 ani închisoare. După ce a fost pus 
in libertate, in urma' decretului de 
amnistie si grațiere, s»a reîntors la 
întreprinderea de mașini electrice 
București.

— Initial a fost repartizat la o altă 
secție, dar când am aflat că s-a reîn
tors. noi. foștii lui colegi, am cerut 
să ne fie nouă încredințat, ne-a spui

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare) : Peripețiile bravului soldat 
Svejk — 19,30, (sala mică) ; îm
blânzirea scorpiei — 19,30.
• Teatrul de operetă : Spectacol
prezentat de formația De Flamen
co. . din Sparta -o n- t,
• Teatrul. Qlulești : Regele Iq/m,, 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (grădina Boema) : E nemai
pomenit — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" (la Stu
dioul tinerei generații, strada 
Pictor Verona nr. 15) : Lupta cu 
inerția — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (la Casa 
de cultură „Petofi Săndor") : 
Șoricelul și păpușa — 10.
• Circul București : Cu circul... 
nu-i de glumit — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Peer Gynt — 10,30, Casa Bernardei 
Alba — 19,30.

cinema
• Beethoven — file de viață : 
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Pușca veche : PATRIA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VICTO
RIA — 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 l FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 8,45; 10,45; 12,45; 
14,45; 17; 19,15, GRADINA TITAN
— 20,30.
• Cartea junglei : DOINA — 9,30; 
11,15; 13; 14,45; 16,30.
• Șatra î DOINA — 18; 20, GRA
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; 
i«; 20. . - .
• în 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. â
• Mica Ondina t FLAMURA — 9.
• Potopul (seriile I—II) : EFORIE
— 9; 12,30; 16; 19,15.
5 Călătoriile lui Gulliver : MO-

ERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 
20,45, la grădină — 20,15.
• O bandă aparte — 9,45, Călăreții 
— 11,45, Jungla de asfalt — 14, 
Afacerea maimuțelor — 16,15, Pro
gram de documentare românești — 
18,30, A doua existență — 20,30 : 
CINEMATECA.
• Gloria nu cîntă : COTROCENI 
— 16; 18; 20, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45: 18; 20,15, ARTA — 18; 
20, la grădină — 20,30.
• Benji : FLOREASCA — 9; 11; 
13; 15,30; 18; 20, GRADINA FESTI
VAL — 20,15.
• Pintea : BUZEȘTI — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Ora spectacolului : BUCEGI — 
9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, la 
grădină — 20.30, FLACARA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18; 20, la grădină 
— 20,30.
• Oaspeți de seară t DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Diavolii din Spartivento : LIRA 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, la 
grădină — 20,15.
• Locotenent Colombo — 9,30;
11,30; 13,30, Timpul dragostei și al 
speranței — 15,45; 18; 20,15 : MUN
CA.

■ ■ a e ■ n
tovarășul Nicolae Tiră. responsabilul 
grupei de mișcare de la secția I. Ni
meni nu-1 cunoștea mai bine ca noi, 
si dacă e vorba de ajutor, apăi noi 
sîntem cei îndreptățiți si datori să 
1-1 dăm.

Tovarășul Constantin Bădilă, ad
junct al secretarului comitetului de 
partid din întreprindere, ne-a infor
mat că Hotărîrea Comitetului Politic 
Executiv privind creșterea rolului 
maseior în apărarea legalității și 
reeducarea prin muncă a celor care 
comit abateri de la normele de com
portament si legile tării a fost dez
bătută cu multă responsabilitate de 
muncitorii din întreprindere.

— Muncitorii care au luat cuvîntul 
au scos în evidentă semnificația pro
fund umanistă a acestui act politic, 
faptul că el reflectă tăria societății 
noastre, capabilă să-și rezolve în 
acest mod profund democratic și 
■uman problema reeducării prin mun
că a celor ce comit abateri. Pină 
acum ni s-au încredințat doi aseme
nea tineri. Noi am format totuși mai 
multe colective speciale, pentru că 
sintem încredințați că putem primi 
mai multi. Nu va fi o treabă ușoară, 
rezolvabilă în 2—3 luni. Dar dacă am 
pune problema prin prisma comodi
tății, sigur că s-ar putea spune că e 
o bătaie de cap în plus, ar fi numai 
de competenta organelor de specia
litate : miliție, procuratură, justiție. 
Dar nu putem fi comozi, pentru că 
sintem comuniști, revoluționari. Con
cepția noastră muncitorească nu ad
mite rebuturile in producție si cu atît 
mai mult nu le poate admite Pe pla
nul educației. De acum încolo, noi 
vom judeca abaterile si vom stabili 
măsurile de reeducare, bucurîndu-ne. 
evident, de sprijinul calificat al or
ganelor de specialitate. Alta va fi 
forța educativă a sancțiunilor si mă
surilor luate de colectiv, in mod de
mocratic.

— Aveți argumente ?
— Cum să nu I Argumentul fapte

lor. Noi, de cîțiva ani, în comisiile 
de judecată, judecăm și rezolvăm cu 
rezultate foarte bune o serie de ca
zuri care înainte erau de competenta 
tribunalelor. De asemenea, în cazul 
unor pedepse, executarea s-a făcut 
nu in penitenciare, ci la locul da

muncă, asupra acestor oameni ac- 
tionind din plin influenta pozitivă a 
colectivului.

— Unii se întrebau — continuă to
varășul Bădilă — dacă ceea ce fa
cem acum nu este cumva un pas 
prea curajos, prea devreme făcut. E 
bine că s-au pus și astfel de între
bări. pentru că ne-a dat prilejul să 
ne clarificăm, să ne analizăm posi
bilitățile si să ne putem da un răs
puns foarte ferm : este un pas cu
rajos. dar nu este făcut devreme, ci 
la timp! Sîntem puternici, sîntem 
uniți și ne putem rezolva noi înșine 
toate problemele, ca adevărati comu
niști. Am mai spus-o. sîntem con
știent! că nu va fi ușor, dar nimic 
nu e ușor la început.

Păreri asemănătoare am auzit si 1 
-alte colective de muncă. Ele deno 
responsabilitatea cu care oame 
muncii au primit recentele mă? 
ale conducerii de partid si de sta* 
linia creșterii rolului maselor în 
rarea legalității Si reeducarea 
muncă a celor care încalcă 
tării, hotărârea lor fermă de 
duce în viată aceste măsuri.

Nu putem încheia aceste 
fără a nu supune atenției o 
competente un aspect des’ 
parcursul investigației noa 
regulă, cei ce s-au rein 
muncă sint tineri care ar 
înainte in aceste întrepri 
insă destui tineri dintre 
suferit condamnări pen' 
deși au fost puși in liber 
cretele de amnistie sau 
nu s-au prezentat la 
au fost repartizați. C" 
necesar să se ia măsu 
pentru ca. în timpul 
toți tinerii care se 
ceste măsuri să be 
de ele. in sensul d 
cit mai repede spr 
educare unor co 
Acest lucru este > 
văzut de actul w 
Hotăririi Corni* 
cutiv.

Asupra acest
r
j
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Vizita președintelui Consiliului Executiv 
al Adunării R. S. Bosnia și Herțegovina

Președintele Consiliului Executiv 
al Adunării Republicii Socialiste 
Bosnia si Herțegovina. Milanko Re- 
novica. a vizitat în cursul zilei de 
joi obiective economice din dome
niile construcțiilor de mașini, chi
miei si metalurgiei din orașele Plo
iești și Tîrgoviște.

Oaspetele a avut astfel posibilita
tea să ia cunoștință de realizările 
obținute în aceste unități reprezen
tative ale industriei noastre, de 
preocupările colectivelor de muncă 
în direcția sporirii si diversificării

Cronica
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România. George 
Macovescu. a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Islanda. Einar 
Agustsson. cu ocazia Zilei naționale 
a acestei tari.

★

Joi. 16 iunie a.c.. a sosit la Bucu
rești Tran Thuan, noul ambasador 
extraordinar si plenipotențiar al Re
publicii Socialiste Vietnam în Repu
blica Socialistă România.★

Joi. 16 Iunie a.c., a părăsit Capi
tala delegația Asociației de priete
nie si relații culturale cu străinăta
tea din R.S.S, Kazahă, condusă de 
Baltagulov Isbarar Baltâgulovici, 
•.‘'Smbru supleant al C.C. al Parti
dului Comunist din Kazahstan. se
cretar al Comitetului regional Alma- 
Ata al Partidului Comunist din Ka
zahstan. care, la invitația Consiliu
lui General ARLUS. a făcut o vizi
tă în tara noastră.

SPORT O SPORT e SPORT ® SPORT

ÎNCEPÎND DE AZI, LA CONSTANȚA

O mare competiție pionierească 
de minibaschet

Baschetul este — după fotbal, care 
are în continuare cea mai mare 
popularitate și în rîndul copiilor — 
sportul ' cu cea mai largă bază de 
masă în școli. Festivalul național 
pionieresc de minibaschet, care se 
deschide astăzi la Constanța, consti
tuie o edificatoare exemplificare în 
acest sens. Pînă la 22 iunie, cînd vor 
fi desemnați noii campioni, în fiecare 
si vor juca între ele cele peste 80

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
RVGBls Duminică, 
meciuri interesante 
pe stadionul Steaua

Duminică, pe stadionul Steaua din 
Capitală sînt programate. în cuplaj, 
două meciuri de rugbi -foarte intere
sante. Astfel, de la ora 9. se va juca 
partida derbi a campionatului națio
nal dintre echipele Steaua si Farul, 
echipe situate pe locurile intîi și, 
respectiv, secund în clasamentul ge
neral. După acest meci derbi se va 
juca finala campionatului național 
de juniori, aspirante la titlu fiind 
echipele scolii sportive Locomotiva și 
Școlii sportive nr. 2, ambele din 
București.

De asemenea, duminică, de la ora 
9 pe stadionul Giulești, este progra
mată partida Rapid — Olimpia, iar 
în alte orașe din tară se vor juca 
meciurile : Știința Petroșani — R. C. 
Grivița roșie ; Politehnica Iași — 
Rulmentul ; C.S.M. Sibiu — Dinamo ; 
Universitatea Timișoara — Agrono
mia Cluj-Napoca : Gloria Buzău — 
Gloria București.

ATLETISM: Rezultate 
valoroase în turneul de Ia 

Berlin
Proba de 3 000 m obstacole din ca

drul concursului international de a- 
tletism desfășurat la Berlin a fost 
ciștigată de sportivul român Gheor
ghe Cefan, cu timpul de 8'30”20/100. 
Pe locul al doilea s-a clasat Nordwig 
(R.D.G.) cu 8’31”20/100. Alte rezul
tate : greutate bărbați : Beyer
(R.D.G.) 20,56 m : 800 m plat băr
bați : Juantorena (Cuba) — 1’46” 
10/100 ; lungime bărbați : David Gi- 
rault (Cuba) 8,12 m ; 800 m plat fe
mei : Liebtraut (R.D.G.) — 1’59” 
60/100 ; suliță femei : Fuchs (R.D.G.) 
— 63.64 m — cea mai bună perfor
mantă mondială a sezonului.

• în turneul de tenis de la Queens 
Park din Londra Ilie Năstase l-a în
vins cu 6—3, 8—6 pe vic Amaya 
(S.U.A.), în timp ce englezul John 
Feaver s-a calificat prin neprezenta- 
rea lui Jimmy Connors, acesta din 
urmă avînd o întindere musculară la

Tragerea excepțională Pronoexpres
Administrația de Stat Loto 

Pronosport organizează la 26 
iunie 1977 o nouă tragere excep
țională Pronoexpres. Se atribuie 
autoturisme „Dacia 1300" și 
„Skoda S 100", excursii în 
U.R.S.S., Italia. Polonia, precum 
și numeroase ciștiguri în bani de 
valoare fixă si variabilă. Se vor 
efectua 8 extrageri repartizate 
pe 2 faze. Prima — de 4 extra
geri, fiecare de cite 6 numere 
din 45 (efectuate separat și nu 

producției, a Creșterii continue a ca
lității si eficientei economice.★

în aceeași zi. ambasadorul Iugo
slaviei la București. Petar Dbdik, a 
oferit un dineu în onoarea președin
telui Consiliului Executiv al Adună
rii R. S. Bosnia și Herțegovina.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Oprea, viceprim-ministru al guver
nului. Nicolae Ștefan, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
alte persoane oficiale. (Agerpres)

zilei
La invitația Consiliului național 

pentru educație fizică și sport, în 
Capitală a sosit o delegație a Comi
tetului pentru cultură fizică și sport 
din R. P. Chineză, condusă de Li 
Min-hoa, membru al conducerii a- 
cestuia.

La aeroport, delegația a fost întîmpi- 
nată de Lia Manoliu, vicepreședintă 
a C.N.E.F.S., Emil Ghibu. secretar al 
CN.E.F.S., activiști ai U.A.S.C.R. și 
ai mișcării sportive. A fost de față 
Li Tin-ciuan, ambasadorul R. P. 
Chineze la București, și membri ai 
ambasadei. ★

în cadrul planului de colaborare 
culturală dintre țara noastră și R.D. 
Germană. Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra" va prezenta. în perioada 
18—22 iunie, la Berlin și Leipzig, 
spectacole cu piesele „Interviu" de 
Ecaterina Oproiu și „Leonce și Lena" 
de George Biichner.

Cu aceleași spectacole, teatrul bu- 
cureștean va fi prezent la manifes
tările prilejuite de „Zilele culturii 
românești", care vor avea loc între 
22 și 29 iunie în orașul Dortmund 
din R.F. Germania. (Agerpres) 

de formații ce reprezintă 46 de orașe 
și comune. Fiind un festival com
plex, cei peste 800 de pionieri îndră
gostiți de baschet se vor întrece tot
odată și la o serie de probe cultural- 
artistice: creație literară, desen, mu
zică etc.

La ediția din anul trecut — găz
duită de Botoșani — campioni pe 
echipe au ieșit bucureștenii (de la 
Școala sportivă nr. 2), 

braț. Alte rezultate din turul al doi
lea : Ramirez — Tom Gullikson 
6—4. 8—9, 6—2 ; Tanner — Dent 
6—2. 6—3 ; Fairlie — Alexander 
9—8, 3—6. 6—4 ; Panatta — Stewart 
3—6. 6—3, 7—5 ; Warwick — D. Lloyd 
0—6. 6—3, 13—11 ; Stockton — Mar
tin 6—3, 8—9. 8—6.

Cîteva rezultate din turul al trei
lea : Pfister (S.U.A.) — Ilie Năstase 
(România) 6—2. 6—3 ; Tanner — 
Bertram 7—5, 6—2 ; Ramirez — 
Stockton 3—6. 6—3, 9—7 ; Gottfried 
— Lutz 7—5, 6—1.

• în cadrul alocuțiunii ținute la 
deschiderea sesiunii C.I.O. de la 
Praga. lordul Killanin. președintele 
forului olimpic, a declarat, referin- 
du-se la gigantismul ultimelor ediții, 
că „amploarea Jocurilor Olimpice se 
datorează succesului lor fără prece
dent. dar în același timp nu trebuie 
ca aceste întreceri să fie lăsate să se 
dezvolte in așa fel incit să existe 
numai spectacolul în sine, iar ideile 
de prietenie si pace ale olimpismului 
să fie uitate". în ceea ce privește for
mula de organizare a viitoarelor 
olimpiade. Killanin a spus că sînt 
în studiu trei propuneri : atribuirea 
J.O. unor mari orașe care au mai or
ganizat aceste întreceri si care dis
pun de instalațiile necesare, asocie
rea mai multor tari pentru organi
zarea J.O.. in sfîrșit. găsirea unui 
loc permanent care să găzduiască 
viitoarele olimpiade, soluție propusă 
de Grecia.

• în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Argentina 
echipa de fotbal a Poloniei a jucat 
în orașul Mendoza cu formația Go
doy Cruz. Partida s-a terminat la 
egalitate : 1—1 (1—0). Au marcat 
Deyna, respectiv Pereira.
• Desfășurată în orașul vest-ger- 

man Duisburg. întîlnirea de .gimnas
tică dintre echipele feminine ale 
R. F. Germania si Ungariei s-a în
cheiat cu scorul de 185.10—182.90 
puncte în favoarea oaspetelor. La 
individual compus, pe primul loc în 
clasament s-a situat Eva Czany 
(Ungaria). • cu un total de 37,70 
puncte.

în continuare) și a doua, tot de 
4 extrageri, flecare de cite 5 
numere din 45 (efectuate sepa
rat si nu în continuare). Se vor 
extrage în total 44 numere cîș- 
tigătoare. Participarea se face 
pe bilete de 6 și 15 lei varianta 
simplă; biletele de 15 lei iau 
parte la toate extragerile.

Agențiile Loto-Pronosport pun 
la dispoziția participanților 
prospectele acestei trageri ex
cepționale Pronoexpres care 
conțin date suplimentare.

Reînnoiți-vă 
abonamentele 

la revista
„ERA

SOCIALISTA"
revistă teoretică 
și social-politică 

a Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român

Prețul unui abonament este 
de 72 de lei anual (24 de nu
mere) și 36 de lei semestrial.

Abonamentele se fac la ofi
ciile și agențiile P.T.T.R., fac
torii poștali și prin difuzării de 
presâ din întreprinderi, institu
ții șl de la sate.

Rețineți: în mod excepțional, 
numai în această lună se pot 
face abonamente, pînâ la 30 
iunie.

MUREȘ

Produse peste plan 

livrate de cooperația 

meșteșugărească
Unitățile din rețeaua cooperației 

meșteșugărești din județul Mureș au 
obținut rezultate notabile în spo
rirea producției de bunuri materia
le. sarcinile de plan pe primele 5 
luni ale anului fiind substanțial de
pășite. In această perioadă, pe piața 
internă au fost livrate, suplimentar, 
produse în valoare de 13.4 milioane 
lei. iar angajamentul anual de a 
livra la export peste plan produse 
in valoare de 2 milioane lei-valută 
a fost îndeplinit integral. Depăși
rile cu peste 20 milioane lei ale 
planului producției globale și cu a- 
proape 17 milioane lei a producției 
marfă reflectă, de asemenea, efi
ciența mai bunei organizări a pro
ducției și a muncii, folosirea rațio
nală a capacităților de producție si 
creșterea productivității muncii. La 
obținerea acestor succese contribuții 
deosebite au adus cooperativele 
„Metalul" si ..Textila Mureș" din 
Tg. Mureș. „Nirajul" din Miercurea 
Nirajului și „Progresul" din Reghin. 
(Cornel Pogăceanu).

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10.00 Telecinemateca
11.40 Corespondenții Județeni transmit...
11,55 Telex
12,00 închiderea programului
16,00 Telex
16,05 Teleșcoală
16,35 Curs de limba franceză
17,05 Emisiune în limba germană
18.50 Tragerea Loto
19,00 Agenda Festivalului europeahii®! 

. prieteniei ... ,
19,05 pe teme Internaționale
19,20 1001- de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Imaginea de azi a patriei socia

liste. Evoluția procesului de urba
nizare

20,00 Anchetă socială : „Nu numai un 
fapt divers"

20.30 Film artistic : „Acest fel de dra
goste". Premieră TV. Producție a

„ROMÂNIĂ-FILM1' prezintă:

VACANȚĂ LA JAKOBSFELD

Producție a studiourilor iugoslave. Cu: Slavko Stimac, 
Svetislav Goncic, Slobodan Perovic. Regia: Branko Bauer.

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII ISLANDA

Excelenței Sale Domnului KRISTJAN ELDJARN
Președintele Republicii Islanda

REYKJAVIK
Ziua națională a Republicii Islanda îmi oferă plăcutul prilej de a vă 

adresa sincere felicitări și cele mal călduroase urări de sănătate și fericire 
personală, de bunăstare pentru poporul islandez. *

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GEIR HALLGRIMSSON
Primul ministru al Republicii Islanda

REYKJAVIK
Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Islanda, am deosebita plăcere să vă 

adresez sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate si fericire 
personală.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

De la primii pași pe 
meleagurile islandeze 
vizitatorul înțelege că 
denumirea de „tara de 
gheată", sub care este 
cunoscută Republica 
Islanda, pare oarecum 
improprie. Oriunde vei 
călători — la Reykja
vik, Akureyri, Hafnar- 
fjordur, Isafjordur. ca 
și în celelalte părți 
ale Islandei — contac
tul cu realitățile aces
tei mici țări, situată 
în apropierea Cercului 
Polar de Nord, cu os
pitalitatea proprie is
landezilor. îți confir
mă adevărul vechii 
zicale islandeze că te 
afli în „țara cu frun
tea rece, dar cu inimă 
fierbinte".

Numai prin munca 
tenace a locuitorilor 
pentru a infringe as
peritățile climei sep
tentrionale, îndulcite 
doar de îmbrățișarea 
caldă a Golfstreamu- 
lui, ca și condițiile vi
trege ale unui sol aco
perit in cea mai mare 
parte de lavă vulcani
că și ghețari, se poate 
explica cum au supra
viețuit urmașii acelui

temerar viking Ingol- 
fur Arnarson care, 
plecat de pe meleagu
rile norvegiene a de
barcat în anul 874 pe 
țărmul unde astăzi se 
înaltă capitala țării — 
Reykjavik. La Isafjor
dur, cind traulerele de 
pescuit intră în port și 
aduc cantități mari de 
pește, întreaga popu
lație — de la vîrstnici 
pină la cei mai mici — 
dau ajutor la curățire 
și sortare. In perioada 
de vîrf a pescuitului 
se închid și școlile ; 
profesorul de liceu de
vine hamal, învățăto
rul manipulează măr
furile, iar copiii deco- 
jesc creveții. Cunos- 
cîndu-i îndeaproape pe 
islandezi înțelegi ho- 
tărîrea lor de a-și clădi 
o economie diversifi
cată. de a-și apăra și 
consolida suveranita
tea și independenta, 
cucerită pe deplin la 
17 iunie 1944. In a- 
ceasta rezidă și atașa
mentul Profund al is
landezilor față de ca
uza păcii — reflectat 
și în politica înfăptui

studiourilor italiene, distinsă cu 
Premiul principal la Karlovy Vary. 
1972. In distribuție : Ugo Tognazzi, 
Jean Seberg, Ewa Aulin, Fernando 
Rey, Angelo Infanti, Marisa Belli. 
Regia : Alberto Bevilacqua. Pre
zintă Călin Căllman

22.10 Festivalul european al prieteniei 
22,35 Telejurnal

PROGRAMUL II

17,00 Festivalul european al prieteniei. 
Spectacolul ansamblului „Rapsodia 
română"

18,00 Dobrogea In arta plastică — film 
documentar

18.10 Ora veselă
18.50 Publicitate
19,00 Radar pionieresc bucureștean
19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Moment coregrafic
20,00 Film serial pentru copil : „Prinț 

și cerșetor"
20.30 Creatorul și epoca sa : Al., Dima 
21,00 Blocnotes — Informații utilitare 
21,25 Telex
21.30 Treptele afirmării
22,00 Cărți șl idei 

tă în ultimul timp de 
largă deschidere spre 
diferitele state ale 
lumii.

Pornind de Ia aces
te realități și în con
formitate cu poziția 
țării noastre de dez
voltare a colaborării 
cu toate statele lumii, 
indiferent de orîndu- 
ire, între România și 
Islanda s-au stabilit 
relații prietenești. A- 
cestea au cunoscut în 
ultimii ani o evoluție 
ascendentă pe multi
ple planuri, în mod 
deosebit sub impulsul 
puternic al vizitei 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, la invitația 
președintelui Kristjan 
Eldjarn. pe meleagu
rile islandeze.

Dezvoltarea și adîn- 
cirea pe multiple pla
nuri a relațiilor dintre 
cele două țări, in ca
drul fertil creat de a- 
ceastă vizită, cores
pund intereselor am
belor popoare, cauzei 
păcii. securității și 
progresului în Europa 
și în lume.

N. PLOPEANU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 18,

19 și 20 iunie. In^țarA : Vremea, în ge
neral instabilă, va continua să se ră
cească ușor la începutul intervalului. 
Cerul va fi temporar noros. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter de 
averse însoțite de descărcări electrice, 
mai frecvente în prima parte. Izolat, 
cantitățile de apă vor depăși 15 litri pe 
metru pătrat în 24 de ore. Vîntul va pre
zenta intensificări locale, de scurtă du
rată. Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 10 șl 18 grade, mai coborîte 
în estul /Transilvaniei, iar cele maxime 
între 20 $i 28 0e grade, local mai ridi
cate, la început în sud-est. Izolat, con
diții de grindlnă.în București : Vremea 
va fi instabilă, mai ales în cursul după- 
amiezilor. Cerul va fi temporar noros. 
Ploi sub formă de averse însoțite de 
descărcări electrice se vor semnala în
deosebi după-amiaza. Vîntul va prezen
ta intensificări de scurtă durată. Tem
peratura aerului în scădere ușoară, 

i Condiții favorabile căderii de grindină.
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BULETIN RUTIER
Recomandări de la Inspectoratul general al miliției - Direcția circulație

Ce arată 
microstatistica 

duminicii trecute
în condițiile Sporirii în ritm rapid 

a efectivului posesorilor de autove
hicule proprietate personală (auto
turisme, motociclete, motorete), în zi
lele de duminică are loc o intensi
ficare a traficului pe șoselele 
de legătură cu zonele turistice 
și de agrement. Duminică, 12 
iunie, statisticile au consemnat o si
tuație nedorită : 22 accidente de cir
culație soldate cu 11 morți și 32 ră
niți. Iată deci cîteva recomandări pe 
adresa automobiliștilor, pentru a cir
cula duminica în deplină siguranță :

• Viteză moderată pe tot parcursul 
rulării și reducerea ei de îndată ce 
se circulă pe ijn drum umed, situa
ție ce poate apărea des in împrejură
rile atmosferice ale acestor zile. 
Subliniem din nou că nereducerea 
vitezei pe suprafața udă a șoselelor 
constituie cauza cea mai frecvent ge
neratoare de evenimente rutiere, din 
pricina derapării autovehiculelor.

In cursul duminicii trecute, exce
sul de viteză și pierderea controlului 
asupra conducerii autovehiculului, 
in această împrejtirare. a generat 7 
accidente grave, de pe urma cărora 
4 persoane și-au pierdut viata și 16 
au fost rănite. In apropiere de co
muna Feldioara. județul Brașov, au
tomobilistul O. Biro, circulînd cu 
viteză excesivă, nu a mai putut stă- 
pîni mașina (2—BV—5737), care a 
părăsit partea carosabilă și s-a iz
bit de un copac. Șoferul a murit, iar 
ceilalți trei pasageri au fost răniți 
grav ;

• Menținerea distantei optime in
tre autovehicule în cursul rulajului 
în coloană — situație frecventă în

■talia Spre o platformă comună 
de guvernare

Scena politică italiană este domi
nată in ultimul timp de convorbirile 
dintre partidele politice din arcul 
constitutional în vederea stabilirii 
unei platforme comune de acțiune a 
unui guvern care să poată face față 
multiplelor probleme ce confruntă 
în prezent Italia. După cele trei run
de de convorbiri bilaterale dintre 
conducătorii Partidului Democrat- 
Creștin și liderii celorlalte forțe poli
tice democratice, atenția observatori
lor este îndreptată în prezent spre 
„reuniunea colegială" a acestor par
tide, programată a avea loc in cursul 
acestei săotămini.

Deosebit de semnificativ în cadrul 
acestei intense activități politice este 
faptul că la recenta reuniune a direc
țiunii Partidului Democrat-Creștin a 
fost acceptată ideea trecerii la o fază 
nouă, superioară a convorbirilor — 
prilej cu care pentru prima dată se 
vor reuni la aceeași masă conducă
torii tuturor partidelor politice demo
cratice, inclusiv ai partidului comu
nist. pentru a discuta probleme de 
fond ale situației politice și de per
spectivă a tării.

Așa cum este cunoscut, progresul 
considerabil înregistrat de către Par
tidul Comunist Italian în alegerile 
parlamentare de la 20 iunie 1976, cind 
s-a situat la o diferență de numai pa
tru procente de Partidul Democrat- 
Creștin, a pus în evidență nu numai 
rolul în continuă creștere al P.C.I. pe 
scena politică a tării, dar si faptul 
că nici o formulă de guvernare nu 
poate fi concepută fără a se tine sea
ma de poziția partidului comunist. Pe 
de altă parte, poziția constructivă a 
partidului comunist si-a găsit expre
sie in faptul că. împreună cu celelal
te partide democratice, acesta s-a 
abținut cu prilejul votului de învesti
tură. ceea ce a permis formarea și 
menținerea pînă în prezent a noului 
guvern monocolor al partidului de- 
mocrat-crestin.

în această fază nouă în politica 
italiană, activitatea de guvernare și 
parlamentară s-a materializat în mod 
deosebit in discutarea unor proiecte 
de legi, aflate în prezent în curs de 
aprobare, referitoare la domenii im
portante cum ar fi : reconversiunea 
producției industriale, atît în ce pri
vește ramurile, cit si geografic, prin 
dezvoltarea ei cu precădere in regiu
nile rămase în urmă, crearea de pos
turi de muncă pentru tineri — pri
mele victime ale șomajului care a 
cuprins Italia — și altele. Dar această 
activitate, apreciată, in genere, ca 
pozitivă de forțele politice democra
tice. n-a putut să tină pasul cu pro
blemele si dificultățile ce s-au ac
centuat cu trecerea timpului.

Este vorba. în primul rînd. de si
tuația economică, agravată de spirala 
ascendentă a inflației, de creșterea

„Șomajul - plagă socială intolerabilă"
BRUXELLES 16 (Agerpres). — La 

Bruxelles a avut loc o conferință de 
presă la care au participat reprezen
tanții delegațiilor partidelor comu
niste si muncitorești din țări ale Eu- a, 
ropei occidentale Întrunite timp de 
două zile pentru a dezbate probleme 
privind „lupta clasei muncitoare pert- 
tru apărarea condițiilor sale de viață 
si muncă si soluțiile antimonopoliste 
în vederea depășirii crizei". în ca
drul conferinței de presă s-a subli
niat că un prim obiectiv al acestor 
partide îl constituie „lupta împotriva 
șomajului, plagă socială intolerabi
lă". Creșterea șomajului, au relevat 

zilele de duminică, cu deosebire în 
orele de dimineață și după-amiază — 
pentru a se evita lovirea autovehi
culului din fată, in caz de oprire 
bruscă a acestuia;
• Respectarea restricțiilor de vi

teză și de interdicție a depășirilor, 
instituite pe sectoarele unde astfel 
de măsuri sînt reclamate de desfă
șurarea in siguranță a circulației. 
Angajarea hazardată, fără asigu
rare prealabilă. în depășire s-a sol
dat cu un accident de pe urma căruia 
și-au pierdut viata trei persoane 
(conducătorul auto, soția sa și un 
pasager), pe șoseaua Adjud — Mă- 
rășești : automobilistul L. Iosif, cu 
autoturismul 1—BC—7310, s-a tam
ponat frontal cu automobilul 1—BZ— 
693. în timp ce depășea un autoca
mion cu remorcă;
• Grijă deosebită in luarea curbe

lor, avînd în vedere că multi auto- 
mobiliști ignoră particularitățile de 
conducere pe care le reclamă rulajul 
în siguranță pe porțiuni sinuoasa 
ale drumurilor.

în același timp, se constată o frec
vență ridicată a accidentelor săvirșite 
de conducătorii de motociclete si mo
torete. de cele mai multe ori din 
cauza pierderii echilibrului în con
diții de mers cu prea mare viteză. 
Duminică, de pildă, 4 accidente, cu 
1 mort și 5 răniți grav, s-au comis 
din vina acestei categorii de con
ducători auto.

Tot duminică. 12 iunie, au fost 
depistate o serie de autovehicule 
proprietate socialistă, a căror depla
sare nu era cu nimic justificată. Șo
ferii respectivi, scanați de sub con
trolul șefilor de garaje și efectuind, 
de regulă, curse clandestine, ade
seori sub influenta alcoolului, con
stituie surse generatoare de acciden
te. Așa de pildă. în comuna Bogata, 
județul Brașov, tractorul nr. 41—BV 
—1768 era condus intr-o cursă nele

șomajului, deficitul cronic al balan
ței de plăti, scumpirea costului vie
ții. cu consecințe dintre cele mai se
rioase mai ales asupra păturilor de 
oameni ai muncii. O vie preocupare 
trezește, de asemenea, situația în do
meniul ordinii publice, datorită în
mulțirii actelor de violentă comise 
de forțele neofasciste, creșterii de
lincventei si răpirilor de persoane.

Firește, pozițiile de la care se por
nește in tratative sînt distincte și de 
aceea negocierile nu sînt deloc les
nicioase — factor subliniat si de se
cretarul general al partidului comu
nist. Enrico Berlinguer. care, după 
întîlnirea cu liderii P.D.C.. declara 
că „intre cele două partide persistă 
încă multe dezacorduri". „Adevăratul 
nod care trebuie rezolvat — sublinia 
în acest sens ziarul „Corriere della 
Sera" — se referă, dincolo de punc
tele din program care să fie Duse de 
acord, la perspectiva acestor convor
biri". In ce o privește, democrația 
creștină a făcut cunoscut în mai mul
te rînduri că nu este dispusă să con
simtă decit cel mult la o înțelegere 
limitată — în legătură cu o serie de 
puncte concrete privind chestiunile 
presante legate de apărarea ordinii 
publice, combaterea crizei economi
ce. a șomajului si altele. Conducă
torii democrat-creștini s-au pronun
țat însă împotriva oricărui tip de 
acord de natură să ducă la schim
barea actualului echilibru politic din 
tară.

Partidul comunist, partidul socia
list si alte partide susțin. în schimb, 
necesitatea depășirii situației prezen
te, lărgirea actualei majorități prin 
intrarea în rîndurile sale a tuturor 
forțelor politice democratice. „Stabi
lirea unei înțelegeri programatice — 
scrie în. această privință ziarul 
„L’UNITA" — oricît ar fi de impor
tantă și necesară, nu este totuși su
ficientă in fata acuității si urgentei 
problemelor care ne stau in fată. 
Doar un guvern care să se nască pe 
o bază politică clară si care să poată 
conta pe sprijinul convins al maselor 
va fi in măsură să înfrunte sarcinile 
deosebit de grele ale relansării eco
nomice si productive pe noi baze, ale 
apărării ordinii democratice, va oferi 
garanțiile concrete pentru transpu
nerea în fapt a înțelegerilor ce ur
mează a fi puse de acord".

In aceste condiții continuă să sa 
desfășoare convorbirile dintre parti
de. rezultatul lor depinzind de voința 
politică a părților de a ajunge real
mente la înțelegeri care să corespun
dă cerințelor actualului moment po
litic. necesității de a se realiza o uni
tate de acțiune — condiție sine qua 
non pentru solutionarea problemelor 
care confruntă societatea italiană.

Radu BOGDAN

vorbitorii, pune milioane de persoa
ne într-o situație dramatică, „oame
nii muncii fiind cei care suportă în
treaga duritate a consecințelor crizei 
în care se află Europa capitalistă".

Reprezentanții delegațiilor prezente 
la Bruxelles a,u arătat.,, de asemenea, 
că în fiecare dintre țările lor ..se in
tensifică lupta unitară pentru apăra
rea nivelului de trai, pentru a răs
punde atacurilor marelui capital na
tional și transnational". Delegații au 
subliniat că devine din ce în ce mal 
urgentă necesitatea unor profunde 
transformări antimonopoliste.

gală de Mihai Sirbu, care nu posedă 
permis și se afla sub influența alcoolu
lui. Cel în cauză a răsturnat tracto
rul, accidentîndu-se mortal. Se im
pune instituirea unui control riguros 
de către factorii de resort asupra 
modului cum sînt garate autovehi
culele in zilele de duminică, pentru 
a se preveni folosirea lor ilicită, iar 
pentru cele care trebuie utilizate în 
interesul serviciului să se verifice 
îndeaproape modul cum se compor
tă șoferii în cursul deplasării lor.

A sosit vacanța!
Dispunînd de timp liber, copiii s« 

joacă în curți, parcuri și. din păcate, 
uneori furați de farmecul jocului, a- 
jung și pe stradă. De multe ori, de aici 
și pină la accidentul de circulație nu 
mai este nici măcar un pas. Zilnic, 
se produc trei-patru accidente, cu 
tot atîția copii răniți sau morți, din 
cauza apariției bruște a copiilor pe 
drum. Pericolul sporește în timpul 
vacantei, cînd copiii sînt și mai mult 
pe-afară. Se cere. în primul rînd, 
conducătorilor auto să circule cu 
multă prudentă la depășirea oricărui 
autovehicul stationat sau la trecerea 
pe lingă cele oprite pe partea opusă 
de mers, pentru că. de regulă, copiii 
apar instantaneu din fata sau spatele 
acestor autovehicule. La trecerea 
prin localitățile rurale și chiar în 
apropierea acestora să se acorde a- 
tentie copiilor aflati în apropierea 
drumurilor, pentru a se putea pre
veni lovirea celor care fug din nea
tenție pe șosea. Este necesar ca și 
părinții, la rîndul lor. să se îngri
jească și să supravegheze joaca 
fiilor lor. Un sprijin eficient pot 
oferi în acest sens și pensionarii 
care, fiind mai mult pe-acasă, au 
posibilitatea să supravegheze copiii 
și să-i retină de la ieșirea pe stradă.

© PROTEINE VALO
RIFICATE. Pornind de la res
turile de carne și oase, pină In 
prezent nevalorificate, ale fabri
cilor de conserve de carne și de 
pește, cercetătorii de la In- 
știtutul Batelle din Geneva au 
elaborat o metodă de revalorifi
care superioară a acestor pro
teine. Noile produse obținute 
printr-un procedeu special se 
prezintă sub formă fie de gra
nule ori cuburi deshidratate, fie 
de „fileuri", în compoziția lor 
intrînd o proporție însemnată de 
extract de oase. Cu un preț de 
cost scăzut și cu un gust agrea
bil, se apreciază că produsele au 
toate premisele să se bucure de 
căutare.

• UN JUCĂTOR CARE 
REUȘEȘTE IMPOSIBI
LUL. Așa îl caracterizează în 
ultimul său număr săptămînalul 
parizian „Paris Match" pe Ilie 
Năstase, căruia îi consacră un 
reportaj ilustrat. Dacă tribunele 
de la Roland Garros au fost ar
hipline — 15 000 de spectatori, 
cifră fără precedent — aceasta 
se datorează. în primul rînd, 
prezentei campionului român. 
Chiar dacă nu a izbutit să cîști- 
ge, Năstase a realizat ceea ce 
nu s-a întîmplat pină acum ni
ciodată : să-i ridice in picioare 
pe spectatorii de la Roland Gar
ros, cunoscuți pentru impasibi
litatea lor. Ori de cite ori joacă 
Năstase. indiferent dacă ciștigă 
sau nu, există totuși cu certitu

dine un cîștigător : tenisul — 
încheie „Paris Match".

© INFORMAȚII PROM
PTE. ..ANTIOP" este numele 
unui sistem televizat de trans
mitere a informațiilor, prin in
termediul căruia orice abonat 
poate primi la domiciliu datele 
cele mai variate de larg interes : 
mersul trenurilor, buletinul me
teorologic și altele. Autorii săi, 
specialiști francezi, îl compară 
cu un ziar televizat, accesibil in 
orice moment. Pentru a benefi
cia de acest util mod de infor
mare, abonatul trebuie să-și 
procure din comerț un mic ta
blou de comandă pe care-1 ra
cordează la televizor. Apăsînd 
pe clapa tabloului de comandă, 
el selecționează „pagina" care 11

DE PRETUTINDENI
interesează și care apare citeț 
pe ecran.

© JUCĂRIE MULTI
FUNCȚIONALĂ. ° între- 
prindere britanică de mase 
plastice a lansat o ingenioasă 
„jucărie modulată" destinată 
parcurilor. Datorită unei struc
turi originale, se pot adăuga sau 
scoate elemente componente cu 
funcții diferite. Astfel, fixîndu- 
i-se un pivot, dispozitivul devi
ne un scrînciob ; adăugîndu-i-se 
niște miniplatforme speciale, se 
transformă într-un veritabil ca
rusel ; dacă se îndepărtează pi
votul, 6e obține un fel de că

rucior. Tot așa se pot alcătui 
un podeț sau o sanie. Lungă dg 
doi metri, această jucărie mul
tifuncțională cîntărește 1Q kg.

@ „PIRAMIDĂ A E- 
POCII CONTEMPORA
NE". La 20 iunie a.c., primele 
cantități de petrol vor începe să 
curgă din golful Prudhoe Bay 
(Oceanul Atlantic) prin conduc
ta „Trans-Alaska-Pipeline". For
mată din țevi cu un diametru de 
1,20 metri, conducta are o lun
gime totală de 1 300 km și se 
termină în portul Valdez, pe 
țărmul Oceanului Pacific. Ea 

străbate pămintul veșnic înghe
țat al tundrei din Alaska, trei 
lanțuri muntoase, 80 cursuri 
de apă. Construcția a durat 3 
ani. Conducta poate rezista Ia 
mișcări seismice puternice, pre
cum și la o temperatură de mi
nus 50 grade Celsius. Scurgerea 
petrolului este dirijată de insta
lații electronice, care pot fi. la 
rîndul lor. comandate cu ajuto
rul sateliților artificiali. Datori
tă dificultăților întimpinate in 
timpul construcției, conducta a 
fost denumită și „o piramidă a 
epocii contemporane".

© EXPOZIȚIE ORIGI
NALĂ. Recent, la Assisi, in 
Italia, s-a organizat o originală 
expoziție de obiecte de antica
riat, la care au fost expuse ta

blouri, sculpturi, piese de mo
bilă etc., din secolele XIII și ur
mătoarele. Printre operele de cel 
mai mare interes prezentate 
s-au remarcat picturi pe lemn 
din provinciile Umbria și Tos
cana, din secolele XIV—XV, 
sculpturi în lemn, piese din ce
ramică și argint, figurine de te
racotă — toate aruneînd o lumi
nă semnificativă asupra măies
triei artistice atinse de artizanii 
italieni din perioada Evului Me
diu.

© NUMAI O SINGU
RĂ DATĂ. După pixurile, 
brichetele și mașinile de raș 
care se aruncă după întrebuin
țare a venit acum rîndul și a- 
paratelor de fotografiat. între
prinderile Rank au pus la punct 

un aparat de fotografiat in mi
niatură. realizat în întregime din 
plastic, pe a cărui peliculă pot 
fi înregistrate 16 imagini. După 
developarea filmului, aparatul 
este reținut de atelierul respec
tiv care furnizează clientului, 
contra unei sume modice, altul 
gata încărcat.

© PREMIERĂ FEMI
NINĂ. Pentru prima dată în 
istoria filmului, o femeie, cele
bra artistă Bette Davis, a pri
mit distincția „Pentru realizări 
de o viață", decernată de Insti
tutul cinematografic din S.U.A. 
Pină acum, distincția a fost atri
buită numai unui număr de pa
tru persoane, toți bărbați : cu- 
noscuții regizori John Ford. Or
son Welles, William Wyler șl 
actorul James Cagney.
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„Actuala intilnire trebuie să asigure 
cea mai bună pregătire posibilă 

viitoarei reuniuni general-europene" 
Prima ședință de lucru dominată de spirit constructiv

în marea sală de la Centrul Con
greselor din Belgrad au continuat 
Ieri lucrările întîlnirii pregătitoare a 
reuniunii general-europene consacra
te securității și cooperării pe con
tinent. Primele declarații oficiale ăla 
unor șefi de delegații, primele co
mentarii In cercurile reprezentan
ților presei internaționale pun în 
evidentă spiritul constructiv în care 
au debutat lucrările reuniunii.

De fapt, chiar din prima zi, lu
crările s-au desfășurat în baza „re
gulilor confirmate" ale Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa, normelor de procedură de
mocratice. care au favorizat încheie
rea cu s.ucces a istoricului forum 
european. Astfel, în baza acestor 
reguli, lucrările reuniunii sînt con
duse potrivit principiului rotației. 
Prin tragere la sorți, după ședința 
inaugurală, dezbaterile au fost pre
zidate de reprezentantul Olandei, 
urmînd ca. In ordine alfabetică, cei
lalți șefi de delegații să conducă lu
crările. Există, de asemenea, o una
nimitate în ce privește aplicarea 
principiului consensului în adoptarea 
oricărei hoțărîri — principiu profund 
democratic, care asigură condițiile 
pentru exprimarea și respectarea 
punctelor de vedere și intereselor 
tuturor participanților. Acest prin
cipiu. ca și toate celelalte reguli 
democratice au o importantă cu atît 
mai mare cu cit și în prezent 
mai continuă să se manifeste unele 
tendințe de abordare a problemelor 
de la bloc la bloc, contrar documen
telor de la Helsinki, care prevăd că 
cele 35 de state reprezentate la reu
niune participă ca state independente 
si suverane. în afara alianțelor.

Ședința de joi a fost consacrată. 
In principal, dezbaterii aspectelor or
ganizatorice care privesc activitatea 
acestei Intîlniri pregătitoare. A re
ținut atenția, în acest , sens, propu
nerea prezentată de delegația Spa
niei. referitoare la ordinea de prio
ritate a problemelor de pe agenda 
reuniunii, și anume înscrierea, în 
prim plan, a definirii ordinii de zi 
a reuniunii propriu-zise. care ar 
urma să aibă loc în toamnă — pro
babil la sfîrșitul lunii septembrie sau 
începutul lunii octombrie — si abia 
ulterior să se discute chestiunile de 
ordin organizatoric, respectiv data, 
durata si modalitățile de desfășurare 
a reuniunii. Această idee este îm

părtășită $1 de , alte delegații.. Intre 
care delegațiile României, Elveției, 
Iugoslaviei, Suediei, Austriei, Portu
galiei, Greciei etc., pornind de la 
considerentul că atenția principală 
trebuie acordată problemelor esen
țiale. fundamentale din Actul final 
de la Helsinki, și in acest cadru 
elaborării de măsuri concrete pentru 
traducerea in viață a. obiectivelor 
stabilite de Conferința general-eu- 
ropeană.

O idee constructivă ce se degajă 
din propunerile prezentate pină în 
prezent este aceea că. avindu-se in 
vedere caracterul armonios al Actu
lui final de la Helsinki, în cadrul 
dezbaterilor este necesar să fie a- 
bordate in mod aprofundat toate 
capitolele documentului, ca un tot 
unitar.

Ceea ce a caracterizat majoritatea 
Intervențiilor din prima ședință de 
lucru a fost exprimarea dorinței de 
a se evita polemicile și confruntă
rile. de a se acționa în mod construc
tiv. in vederea realizării unui con
sens asupra principalelor probleme 
de care depind dezvoltarea, proce
sului de destindere. înfăptuirea unei 
reale securități în Europa.

In acest spirit. în intervenția «a, 
șeful delegației române, ambasado
rul Valentin Lipatti. subliniind im
portanta deosebită pe care România 
o acordă reuniunii general-europene 
de la Belgrad, a declarat: Guvernul 
român consideră că reuniunea de la 
Belgrad va trebui să marcheze, prin 
rezultatele sale, un pas decisiv pe 
calea edificării securității, a dezvol
tării cooperării si progresului, des
tinderii în Europa, că ea va trebui, 
prin aceasta, să. continue si. să dez
volte rezultatele pozitive ale Confe
rinței general-europene. pentru ca 
popoarele, continentului să se poată 
dezvolta, liber, la adăpost de orice 
amenințare sau atingere a securității 
lor. Intîlnifea pregătitoare va trebui 
să se achite de sarcinile ce i-au fost 
încredințate prin Actul final și să 
asigure cea mai bună pregătire po
sibilă a reuniunii propriu-zise. Ne 
revine să acționăm pentru găsirea 
soluțiilor acceptabile tuturor țărilor, 
în spiritul respectului reciproc, ast
fel incit să ne îndeplinim în cele 
mai bune condiții misiunea în
credințată.

Dumitru ȚINU

Oamenii de știință în favoarea destinderii 
și dezarmării

LONDRA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Federației Mondiale a Oa
menilor de Știință, prof. E. Burhop, 
a trimis un memoriu reuniunii de la 
Belgrad a reprezentanților statelor 
participante la Conferința pentru 
securitate și cooperare în Europa.

In memoriu se subliniază că, re- 
tiectînd speranțele unui număr de 
400 000 de mefnbifl-al' unor organiza
ții științifice și tehnice din 30 de 
țări, Federația Mondială a Oameni» 
lor de Știință a salutat semnarea

Actului final de la Helsinki și do
rește, in prezent, să reafirme că li
chidarea pericolului de război prin 
destindere și înțelegere reciprocă ră- 
mine' singura cale sigură spre pro
gresul tuturor popoarelor.

Necesitatea unor noi progrese pe 
calea spre destindere și dezarmare 
răinîne vitală pentru toate țările șl 
de aceea spiritul* destinderii trebuie 
să pătrundă dincolo, de hotarele Eu
ropei, cuprinzînd întreaga lume, se 
s-pune lh memorandum.

egipt ; Reglementarea activității partidelor politice
CAIRO 16 (Agerpres). — Parla

mentul egiptean a aprobat legea care 
reglementează constituirea si activi
tatea partidelor politice în Egipt, 
Printre altele, legea prevede că un 
partid politic poate fi creat numai în 
cazul cînd printre membrii consti
tuant! sînt cel puțin 20 de deputați 
ai Adunării Poporului. Această limi
tă este provizorie si va fi anulată 
Înaintea încheierii termenului actua
lei legislaturi a Adunării Poporului. 
Prevederea de mai sus nu se aplică

celor trei partide politice deja exis
tente în Egipt, care nu vor putea fi 
dizolvate nici in cazul cînd la viitoa
rele alegeri nu ar întruni numărul 
de voturi necesar fie si unui singur 
loc de deputat. Se interzice crearea 
partidelor politice dizolvate în urma 
revoluției din iulie 1952.

Legea consfințește rolul conducă
tor al, C.C. al’Uniunii Socialiste Ara
be in cadrul sistemului politic din 
Egipt, ea avînd dreptul să controleze 
activitatea altor partide într-o serie 
de domenii.

Primul secretar al C. C. al P. C. Bulgar 
a primit pe reprezentantul P.C.R.

SOFIA 16 (Agerpres). — Joi după- 
amiază. tovarășul Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R.. care 
se află într-o vizită de prietenie în 
R. P. Bulgaria, a fost primit de to
varășul Todor Jivkov, prim-secretar 
al C.C. al P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria.

Cu acest prilej, tovarășul Cornel 
Burtică , a transmis din partea to
varășului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, un salut prietenesc și 
cele mai bune urări de sănătate și 
fericire tovarășului Todor Jivkov, 
iar poporului bulgar urări de noi 
succese în făurirea societății socia
liste dezvoltate.

Mulțumind, tovarășul Todor Jivkov 
a transmis, la rîndul său. tovarășului 
Nicolae Ceaușescu călduroase urări 
de sănătate și fericire, iar poporului 
român noi și tot mai importante 
realizări pe drumul construirii socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate.

La Intilnire au participat Alexan- 
dăr. Lilov.. membru al Biroului Poli
tic. secretar al C.C. al P.C. Bulgar, 
si Trofin Simedrea, ambasadorul ro
mân la Sofia.

★
în aceeași zi, tovarășul Cornel 

Burtică a avut o nouă intilnire de 
lucru cu tovarășul Alexandăr Lilov, 
în cadrul căreia a fost semnat Pla
nul de colaborare in domeniul acti
vității ideologice între P.C.R. și 
P.C.B. pe anii 1977—1980.

MOSCOVA

Convorbiri economice româno-sovietice
MOSCOVA 16 — Corespondentul 

Agerpres .transmite : în cadrul ac
tualei vizite de lucru pe care o efec
tuează în Uniunea Sovietică, tova
rășul. Ion Pățan, viceprim-ministru 
al Guvernului Republicii Socialiste 
România, ministrul comerțului exte
rior si cooperării economice interna
ționale. împreună cu Mihail Flores- 
cu, ministrul industriei chimice, au 
avut convorbiri cu M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi

niștri al U.R.S.S.. precum si cu S. A. 
Skacikov. președintele Comitetului 
de Stat al Consiliului de Miniștri 
pentru relații economice externe, și 
L, A. Kostaridov. ministrul indus
triei chimice.'

Au fost discutate. î.ntr-o atmosfe
ră de lucru., prietenească, probleme 
privind dezvoltarea in continuare a 
relațiilor de colaborare si Cooperare 
economică dintre tara noastră Și 
Uniunea Sovietică.

Manifestări consacrate aniversării
Independenței de stat a României

La Universitatea Sorbona a avut 
loc o adunare solemnă dedicată ani
versării centenarului Independenței 
de stat a României. prezidată de 
Alain Poher, președintele Senatului. 
A,u luat cuvintuî Pierre-Christian 
Taittinger. secretar de stat pentru 
afacerile străine. în numele guvernu
lui francez, prof. Alphonse Dupront, 
președinte de onoare al Universității, 
generalul Fernand Gambiez. membru 
al Academiei de științe morale și 
politice, prof. Alain Guillermou, di
rectorul Institutului de studii româ
nești de la Sorbona.

Subliniind valorile spirituale defi
nitorii ale poporului român, simțul 
său profund de dreptate și demnitate, 
do unitate si independentă naționa
lă. personalitățile franceze, care au 
luat cuvintuî au adus un emotionant 
omagiu luptei de secole duse de ro
mâni pentru crearea statului lor uni
tar și independent. Vorbitorii au in
sistat asupra faptului că prietenia 
dintre popoarele român si francez, 
călită in încercări grele ale istoriei, 
este astăzi în plină afirmare a semni
ficațiilor sale tradiționale. De aseme
nea. a fost relevat faptul că efortu
rile în care -România socialistă ș-a

angajat pentru dezvoltarea sa econo
mică. socială și culturală se înscriu 
pe linia asigurării condițiilor nece
sare manifestării sale depline ca 
țară liberă, independentă si suvera
nă. Vorbitorii au subliniat că politi
ca externă a statului român, a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu perso
nal este. în acest sens, o 
întruchipare a tradițiilor 
românești.

Din partea -română la 
au luat cuvîntul acad. 
Ursu, membru supleant al
lui Politic Executiv al C.C. ai P.C.R.. 
președintele Consiliului National 
pentru Știință și Tehnologie, si Cor- 
neliu Mănescu. ambasadorul tării 
noastre la Paris.

strălucită 
de luptă

ceremonie 
prof. Ion 
Comitetu-

La Berlin, capitala R. D. Germane, 
a avut loc o seară literară româ
nească consacrată aniversării cente
narului Independentei de stat a tării 
noastre.

La Societatea din Dortmund a 
landului Renania de Nord — Westfa- 
lia (R.F. Germania) s-a deschis o 
expoziție jubiliară consacrată ani
versării Independenței de stat a 
României.

LISABONA

Conferința mondială împotriva apartheidului
LISABONA 16 (Agerpres). — în 

capitala Portugaliei au început joi 
lucrările Conferinței mondiale Îm
potriva apartheidului, rasismului și 
colonialismului în Africa australă. 
La lucrări iau parte reprezentanți 
din peste 40 de state ale lumii, ai 
unor organizații internaționale care 
își exprimă solidaritatea cu mișcă
rile de eliberare națională angajate 
in lupta împotriva regimurilor ra
siste și coloniale din sudul continen
tului african, precum și ai mișcări
lor de eliberare națională.

Prima reuniune plenară a Confe
rinței mondiale a fost consacrată 
memoriei victimelor terorii rasiste

din 1976 de la Soweto, căzute în lup
ta pentru, drepturile omului în Afri
ca de Sud. pentru eliberarea națio
nală. împotriva fărădelegilor siste
mului de apartheid instaurat în a- 
ceastă parte a Africii.

La propunerea deputatului socia
list Raul Rego. Adunarea Republicii 
a adoptat în unanimitate o rezolu
ție în care exprimă un protest ener
gic împotriva tuturor formelor de 
manifestare a apartheidului, rasis
mului si colonialismului. împotriva 
asupririi naționale si înăbușirii drep
turilor omului, practică întâlnită mai 
ales in Africa de Sud.

Congresul 
Frontului Patriei 

din R. P. Bulgaria
SOFIA 18 (Agerpres). — Joi la 

Sofia s-au încheiat lucrările celui 
ăe-al VlII-lea Congres al Frontului 
Patriei din Republica Populară Bul
garia.

Participantii au adoptat o rezolu
ție în care se subliniază' că al 
VlII-lea Congres al Frontului Patriei 
a constituit încă o expresie.grăitoare 
a unității politico-ideologice si a co
eziunii întregului popor bulgar in 
jurul programului de edificare a so
cietății socialiste dezvoltate, elaborat 
de Congresul al XI-lea al P.C. Bul
gar.

Congresul a adoptat unele modifi
cări și completăți la statutul Frontu
lui Patriei și a ales noile organe de 
conducere. In funcția de președinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Patriei a fost reales Pencio Kuba- 
dinski, membru ' al Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Bulgar.

Din România la congres a partici
pat o delegație condusă de tovarășul 
Iosif Uglar, membru al Comitetului 
Politic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste.

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. S. Albania

TIRANA 16 (Agerpres). — A șasea 
sesiune a celei de-a opta legislaturi 
a Adunării Populare a Republicii 
Populare Socialiste Albania a luat 
sfîrșit la Tirana — informează agen
ția A.T.A.

In cursul lucrărilor, la care au 
participat Enver Hodja, prim-secre- 
tar al C.C. al Partidului Muncii din 
Albania, alți conducători de partid 
și de stat, au fost examinate și pro
mulgate două principale legi în do
meniul dreptului și al apărării, a fost 
adoptat un nou Cod penal, precum 
și legea asupra serviciului militar in 
cadrul Forțelor armate ale Republicii 
Populare Socialiste Albania.

încheierea Conferinței 
Commonwealthului

LONDRA. — In comunicatul final 
al Conferinței la nivel înalt a Com
monwealthului, care a avut loc la 
Londra, participantii — reprezentînd 
cele 35 state membre — au făcut 
un apel pentru o colaborare la nivel 
internațional în vederea adoptării de 
sancțiuni si mai severe împotriva gu
vernului . minoritar rhodesian,

Șefii de stat Si guvern prezenți au 
arătat că sprijină* încercările repe
tate privind găsirea unei soluții ne
gociate problemei preluării puterii de 
către reprezentanții poporului Zim
babwe în Rhodesia, dar subliniază 
că „lupta armată a devenit o solu
ție complementară".

Documentul arată, totodată, că 
acțiunile sud-africane în Africa de 
Sud si' în exterior constituie o ame
nințare gravă, pentru securitatea ti 
stabilitatea "din această zotiS și ex
primă neliniștea șefilor de stat Și 
guvern privind posibilitățile Că 're
gimul sud-african să fabrice arma
ment atomic, cerînd tuturor statelor 
să înceteze colaborarea în acest sena 
cu regimul de la Pretoria.

Pe de altă .parte, documentul re
levă că în cadrul dialogului Nord- 
Sud de la Paris nu au fost obținute 
rezultate care să constituie o con
tribuție la înfăptuirea unei noi or
dini economice internaționale. In a- 
celași timp, este relevată cu satis
facție realizarea unui acord privind 
crearea unui fond comun regulator 
al materiilor prime.

Referindu-se la situația din O- 
.rientul Mijlociu comunicatul afirmă 
că participantii și-au exprimat spe
ranța în legătură cu reluarea negocie
rilor de pace în Orientul Mijlociu cu 
participarea deplină a reprezentan
ților autentici și legitimi ai poporu
lui palestinean.

SESIUNEA SOVIETULUI SUPREM AL U.R.S.S.

L1. Brejnev ales președinte al Prezidiului
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

MOSCOVA 16 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția T.A.S.S.. la 16 
iunie, la Moscova, s-a deschis sesiu
nea Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Sesiunea a adoptat următoarea or
dine de zi : Cu privire la președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. ; cu privire la îmbunătă
țirea continuă a protecției pădurilor, 
folosirea rațională a resurselor fo
restiere si proiectul Bazelor legisla
ției forestiere a U.R.S.S. ; ratificarea 
decretelor emise de Prezidiul Sovie
tului Suprem al U.R.S.S.

La primul punct al ordinii de zii 
sesiunea a satisfăcut cererea lui 
N.V. Podgomîi de a fi eliberat din 
funcția de președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.. în le
gătură cu pensionarea sa.

La propunerea Comitetului Centrai 
al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului 
Suprem și Consiliilor decanilor da 
virstă ai Sovietului Uniunii si Sovie
tului Naționalităților ale Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., L.I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S., 
a fost ales președinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

ALEGERILE DIN SPANIA
Vot masiv in sprijinul 

continuării procesului democratic
Desfășurate într-o atmosferă da 

liniște și ordine, pe întreg terito
riul Spaniei, alegerile parlamentare 
— primul scrutin liber din ultimii 
40 de ani — s-au caracterizat prin 
participarea, masivă la vot — pesta 
80 la sută din cei înscriși în listele 
electorale — ceea ce atestă interesul 
maselor largi fată de acest impor
tant eveniment, voința lor de a par
ticipa Ia viata politică a tării.

Rezultatele parțiale oficiale, după 
numărătoarea a aproximativ 75 la 
sută din voturile exprimate, indică 
următoarea repartiție : Uniunea 
Centrului Democratic — 34,59 la 
sută din voturi ; Partidul Socialist 
Muncitoresc. Spaniol (P.S.M.S.), — 
26,26 la sută ; Alianța Populară — 
8.18 la sută ; Partidul Comunist — 
7,51 la sută. Se prefigurează tot
odată următoarea 
repartizare a ce
lor 350 de man
date din Congre
sul . Deputaților : 
Uniunea Centru
lui Democratic — 
170 locuri ; P.S.M.S. — 115 locuri ; 
Partidul Comunist din Spania — 20 
locuri ; Alianța Populară — 15 
locuri ; Partidul Naționalist Basc — 
10 locuri ; Partidul Naționalist Ca
talan — 10 locuri.; alte formațiuni 
politice — 10 locuri.

Confirmînd previziunile, rezulta
tul alegerilor demonstrează suc
cesul forțelor care se pronunță pen
tru continuarea procesului demo
cratic. inițiat In ultima vreme. 
Uniunea Centrului Democratic, for
mație condusă de premierul Adolfo 
Suarez, care, după cum se știe, a 
acționat îri perioada de cînd se află 
în fruntea guvernului în direcția 
dezvoltării noului curs democratic, 
a obținut. împreună cu Partidul So
cialist Muncitoresc Spaniol. Parti
dul Comunist din Spania. Uniunea 
Socialistă. Centrul . Democratic, de 
Stînga. Federația Democrat-Crești- 
nă și alte cîteva grupări, peste trei 
sferturi din numărul voturilor.

In ce privește Partidul Comunist, 
rezultatele obținute pot fi aprecia
te ca normale, ținîndu-se seama de 
condițiile istorice concrete, de spe
cificul situației din Spania ; in
tr-adevăr. nu se poate face abstrac
ție de faptul că Partidul Comunist 
a fost de curînd legalizat, că a dis
pus de un interval de timp extrem 
de scurt pentru activitate politică 
deschisă — după peste patru dece
nii de regim franchist șl intensă 
propagandă și îndoctrinare antico
munistă ; practic, în viața socială a 
Spaniei a apărut o generație nouă, 
care nu i-a putut cunoaște pe co
muniști decît în culorile zugrăvite 
de propaganda oficială.

Secretarul general al P.C. din 
Spania. Santiago Carrillo, s-a pro
nunțat joi. în cadrul unei confe

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL LA MADRID

rințe de presă, pentru constituirea, 
după alegerile generale de la 15 
iunie, a unui guvern de coaliție 
format din partidele de centru și 
stînga. Inclusiv P.C.S., apreciind că 
aceasta reprezintă ..soluția cea mai 
rezonabilă". Dacă coaliția guverna
mentală — a spus el — va fi li
mitată la partidele de centru și 
cele socialiste și in cazul în care 
programul guvernamental se va do
vedi acceptabil. P.C.S. va adopta „o 
atitudine de opoziție constructivă". 
Santiago Carrillo a salutat succe
sele obținute in alegeri de candi
dați! Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol si a calificat drept 
pozitivă evoluția procesului demo
cratic din Spania.

Aspectul cel mai important al 
alegerilor generale din Spania — 

a menționat el — 
îl reprezintă eșe
cul total al for
țelor favorabile 
tranchismului.

„Rezultatele a- 
legerilor — a a- 

dăugat el — nu reflectă nici rădăci
nile adinei pe care P.C. din Spania 
le are în rîndul poporului, nici e- 
forturile pline de abnegație ale ac
tiviștilor comuniști în timpul cam
paniei electorale".

Chiar $1 în aceste condiții Insă. In 
centrele muncitorești și în unele 
districte comuniștii au obținut pro
centaje ridicate de voturi, ceea ce 
ilustrează implantarea solidă în 
rîndurile clasei muncitoare, ca și ale 
altor pături sociale. Voturile reali
zate de comuniști, alături de cele 
ale Partidului Socialist Muncitoresc 
și ale altor formațiuni socialiste, 
demonstrează pozițiile puternice ale 
stingii.

O altă concluzie fundamentală a 
consultării electorale este eșecul 
drastic al grupărilor de extremă 
dreaptă, care au întrunit procentaje 
ihfime, sub 1 la sută, ceea ce le pri
vează de posibilitatea chiar și de a 
fi reprezentate în Cortesuri. A sufe
rit un eșec. și demagogia neofran- 
chiștilor din „Alianța populară", de 
sub conducerea fostului ministru 
Fraga lribarne, cu toate mijloacele 
financiare vaste de care au dispus 
și manevrele la care s-au dedat 
pentru a se impune pe eșichierul 
politic In vederea înfrinării proce
sului de Înnoiri democratice.

înainte de închiderea centrelor de 
vot, regele Juan Carlos a procedat 
la numirea juristului independent 
Antonio Hernandez Gil ca președin
te al Cortesurilor șl a desemnat pe 
cei 41 de senatori care completează 
lista celor 207 senatori aleși ; între 
senatorii numiți se numără si unii 
miniștri ai actualului guvern care 
nu și-au prezentat candidatura.

V. OROS

„Punk-rock" sau „cultul putreziciunii totale11
" Su- 
': „să 

„Johnny 
înseamnă 

©

de șomeri sub

• „Apostolii" instinctelor bestiale : „Gorilele 
grumătorii", „Damnații" ® Un „credo artistic 
nimicim totul, să distrugem totul" ® Pentru 
cel putred" posibilitatea de a se „exprima" 
...a se tăvăli pe scenă printre cioburi de sticlă 
Realitățile sociale pe terenul cărora proliferează „gru 
purile putreziciunii": 3 milioane

25 de ani.
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agențiile de presă transmit:

Pe haina sa ponosită, 
Patrick a scris cu 
vopsea violetă cuvin
tele : „No future" (Nici 
un viitor). Cu părul 
tuns in ..stil nazist", 
după moda lansată de 
filmul „Damnații" — 
care evocă epoca mili
tarismului prusac si a 
hitlerismului. urmă
rind destinul unei fa
milii de „negustori de 
tunuri" — cu fata pa
lidă. cu cămașa brună, 
de tristă memorie, cu 
pantalonii făcuti ferfe
niță. împodobiți cu 
zvastici, iși scoate cu 
mișcări mașinale oche
larii negri, dezvăluin- 
du-și privirea fixă, 
fără expresie, apoi ti-i 
pune la loc.

„Nici un viitor" — 
aceasta este deviza ul
timului curent la modă 
în țările occidentale, 
așa-numitul curent al 
„putreziciunii totale". 
Cuvintuî „punk". pro
venit din limba engle
ză. însemna in secolul 
al XVI-lea vagabond, 
haimana, sau. dacă se 
aplica unei femei, 
prostituată, tn limba
jul argotic american 
este echivalent astăzi 
cu „epavă umană", 
„ratat". „putreziciu
ne". „ființă mizerabilă, 
vrednică de plins". As
tăzi fenomenul „punk-

rock", care a mocnit 
mai bine de un dece
niu. răbufnește, după 
cum scrie săptăminalul 
„Nouvel Observateur" 
ca „un animal sălba
tic". în multe din ca
pitalele occidentale. A- 
deptii săi sint apostoli 
ai violentei, ai drogu
lui. ai dezlănțuirii in
stinctelor celor mai 
bestiale. Genul de 
„muzică" pe care il cul
tivă (care se mai nu
mește și „muzică de ga
raj", pentru că „repeti
țiile" au loc In unghere
le sordide ale parkingu- 
rilor subterane) se Ca
racterizează prin sune
tele asurzitoare ale 
chitarelor electrice, 
prin răpăitul infernal 
al bateriilor, prin ur
letele animalice ale 
„cintăreților". Dar și 
mai izbitoare este cos
tumația și ținuta „mu
zicanților" : murdari, 
zdrențuiți, desculți — 
tocmai pentru a sugera 
cit mai deplin noțiu
nea de putreziciune. 
Adesea își prind pe
ticele hainelor cu ace 
mari de siguranță, de 
care atirnă lame de 
ras. Uneori. fetele 
își străpung urechi
le. pleoapele si chiar 
organele sexuale cu a- 
semenea ace de sigu-

rantă. reamintind ast
fel de practicile gru
purilor aflate pe treap
ta cea mai de jos a 
dezvoltării umane. De
numirile acestor „for
mațiuni muzicale" sint 
grăitoare prin ele 
insele..Gorillas", 
„Stranglers" (Sugru
mătorii). „Stinky Toys" 
(Jucării urit mirosi
toare). „Treponem Pal" 
(denumire prescurtată 
a agentului patogen al 
sifilisului!). Cit despre 
texte, acestea sint și 
ele mai mult decit e- 
locvente : „Sînt împo
triva tuturor, nu știu 
ce vreau, dar știu cum 
să ajung acolo, vreau 
să nimicesc totul, să 
distrug totul", lansea
ză pe scena unui tea
tru londonez strigătul 
său de luptă grupul 
autodenumit „Sex Pis
tols" („Pistoalele sexu
ale"). denumire, de a- 
semenea, s-o recunoaș
tem, cit se poate de 
sugestivă. „Cintăreții" 
se zvtrcolesc pe scenă 
ca niște pisici electro
cutate, apoi se pră
bușesc ca niște mane
chine dezarticulate, in 
timp ce spectatorii, in 
majoritate tineri sub 
20 de ani, urmăresc 
,-,concertul putreziciu
nii" — scrie, in conti

nuare, „Nouvel Obser
vateur",

„Concertele" de a- 
cest fel, care proli
ferează la Paris și 
la Londra, degajă o a- 
păsătoare tristele. Pro
babil. scrie revista a- 
mintită. din pricina ti
nereții publicului — in
tre 15 și 20 de ani — 
virstă care contrastea
ză violent cu fetele 
livide, cu gesturile ri
gide. cu hainele rupte 
și murdare, cu ochii 
goi și lipsiți de ex
presie".
. „Sintem la marginea 

celor mai de la margi
ne. Mai bine zis sin
tem in însuși miezul 
putred al societății" — 
cuvintele acestea apar- 
ținind unui adept al 
curentului nu mai au 
nevoie de nici un co
mentariu. Iar Johnny 
Rotten (cel putred), u- 
nul din virfurile... ar
tistice ale noului cu
rent — care a devenit 
„celebru" pentru fap
tul că se tăvălește in 
timp ce-și execută nu
mărul prin cioburi da 
sticlă presărate pe sce
nă și pentru alte „is
prăvi" pe care hiftia 
aproape nu le poate 
suporta (intre altele, in 
timpul unei conferințe 
de presă a... vomitat 
intenfionat) — se fă
lește in fata audito
riului : „nu mă spăl 
niciodată pe dinți pen
tru că imi place ca a- 
ceștia să aibă o culoa
re galben-verzuie"...

lncercind să dea o 
explicație la acest fe
nomen al descompune
rii morale dusă pină 
la ultima ei expresie. 
„L’Express" vorbește 
despre „marile profi
turi ale caselor de 
discuri, care lansează

„Johnny cel putred" cu membri 
ai orchestrei sale Sex Pistols"

latâ adepții noului model de „culturâ" lansat 
în Occident. în fața unor asemenea fenomene 
de descompunere moralâ nu poate exista decît 

o singurâ replied: respingerea totalâ

«muzică putredă», ale 
fabricanților de tri
couri cu însemne ale 
„putreziciunii" ș.a. Iar 
„Nouvel Observateur" 
adaugă : „In Europa 
occidentală există 3 
milioane de șomeri sub

0
25 de ani. Ținind sea
ma de aceasta, feno
menul „punk" desem
nează cu totul altceva 
decit ceea ce pare la 
prima vedere".

R. C.

LO Pekin a 80514 Louis Sylvain 
Goma, al doilea vtoepresednite al 
Comitetului Militar al Partidului 
Congolez al Muncii, primul ministru 
al Republicii Populare Congo. La so
sire, oaspetele a fost întîmpinat de 
Hua Kuo-fen, președintele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de Stat 
al R. P. Chineze, si de alte persoane 
oficiale.

în comunicatul de presa 
dat publicității la Moscova la înche
ierea vizitei lui Hans-Dietrich Gen
scher, vicecancelar federal, ministru 
de externe al R.F.G., se relevă că 
cooperarea dintre U.R.S.S. șf R.F.G. 
continuă să se perfecționeze și să se 
adîncească. Părțile și-au exprimat 
dorința ca reuniunea de la Belgrad 
să se desfășoare într-un spirit de 
lucru, constructiv, pentru a servi la 
adîncirea procesului de destindere, 
de înțelegere reciprocă și de coope
rare în Europa.

Convorbiri finlandezo- 
ungare. Helsinki au început 
convorbirile între primul ministru, 
Kalevi Sorsa, și Gybrgy Lazar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al
R. P. Ungare. Convorbirile se referă 
la lărgirea relațiilor bilaterale, ca si 
la probleme inetrnaționale de interes 
comun. îndeosebi cele referitoare la 
desfășurarea reuniunii de la Belgrad 
pentru securitate și cooperare în 
Europa.

Comisiile economice
S. U.A.-R.D.G. și R.D.G.-S.U.A. 
s-au întrunit, pentru prima dată. în 
sesiune comună la Washington, re
latează agenția A.D.N. Sesiunea este 
prezidată de Gerhard Beii, nrim-ad- 
junct al ministrului comerțului exte
rior al R.D.G.. și de Jerome Ottmar, 
președintele concernului american 
„Amtel Inc.". Sint examinate ches
tiuni referitoare la extinderea coope
rării economice dintre cele două țări, 
în interesul reciproc.

La Sofia, TodOT Jivkov- prim* 
secretar al C.C. al P. C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al R. P. 
Bulgaria, i-a primit pe Clodomiro Al- 
meyda, secretar executiv al Partidului 
Unității Populare în străinătate, 
membru al Secretariatului din străi
nătate al Partidului Socialist din 
Chile, și pe Orlando Millas, membru 
al Comisiei Politice a C.C. al P. C. 
din Chile.

Atac terorist împotriva 
misiunii Iugoslaviei la 
O.N.U. Un grup de emigranți tero
riști fascist! au pătruns cu forța In 
sediul misiunii permanente iugoslave 
la Națiunile Unite, rănind grav pe 
unul dintre membrii acesteia — 
anunță agenția Taniug. Atacatorii, 
care s-au blocat apoi în clădire, s-au 
predat, după circa două ore. poliției 
newyorkeze. Secretariatul pentru 
afacerile externe al R.S.F.I. a pro
testat energic, pe lingă însărcinatul 
cu afaceri al Ambasadei S.U.A. la 
Belgrad. împotriva acestui act pro
vocator. Secretarul general al O.N.U., 
Kurt Waldheim — relatează Taniug 
— a condamnat actul terorist si a 
adresat o cerere energică țării-gazdă 
de a asigura protecția tuturor mem
brilor misiunii Iugoslaviei la Națiu
nile Unite. La rîndul său. Departa
mentul de Stat al S.U.A. a condam
nat atacul teroriștilor croați.

Tratative între R.D.G. si 
R.F.G. La Bonn au continuat, 
miercuri, tratativele dintre delegați
ile Republicii Democrate Germane si 
Republicii Federale Germania în ve
derea încheierii unui acord de co
laborare în domeniile stiintei si teh
nicii. După cum precizează agenția 
A.D.N., în cursul tratativelor au fost 
înregistrate progrese. Următoarea 
rundă de tratative va avea loc in 
septembrie 1977. in capitala Republi
cii Democrate Germane.

Dejucarea unui complot 
în Republica Capului Verde. 
Potrivit unei știri date publicității la 
Lisabona, provenită de la Direcția

generală a securității Republicii Ca
pului Verde și reluată de agenția 
Inter Press Service, autoritățile din 
Republica Capului Verde au dejucat, 
săptămina trecută, un complot anti
guvernamental și împotriva conduce
rii Partidului African al Independen
ței din Guineea-Bissau și Insulele 
Capului Verde (P.A.I.G.C.), In capi
tala tării. Praia, au fost arestate mal 
multe persoane, acuzate de a fi ur
mărit „crearea unui climat de inse
curitate internă". De asemenea, com
plotiștii s-au pregătit să pună la 
cale acte de sabotaj împotriva punc
telor strategice și să elimine fizid 
conducătorii P.A.I.G.C.

Convorbiri franco-vest- 
germane.Joi au lncePut la Bonn 
convorbirile oficiale la nivel înalt 
franco—vest-germane. La actuala 
rundă de convorbiri participă pre
ședintele Valăry Giscard d’Estaing șl 
cancelarul Helmut Schmidt. Ei au 
examinat probleme referitoare la e- 
vOIuția situației economice și mone
tare internaționale, raporturile eco
nomice bilaterale si alte problem» 
de intere» comun.

Președintele Zambiei,Ken* 
neth Kaunda. a sosit la Roma într-o 
vizită de două zile, în cursul căreia 
va avea convorbiri cu președintele 
Italiei. Giovanni Leone, si cu pre
mierul Giulio Andreotti în legătură 
cu unele probleme de interes re
ciproc.

Forțe ale polițieiau făcut u* 
de bombe cu gaze lacrimogene pen
tru a dispersa, la Rio de Janeiro, o 
manifestație a studenților care cereau 
respectarea eliberării detinutilor po
litici.

Cazuri de holeră au fosl 
semnalate în Japonia. Numai în di
mineața zilei de 16 iunie au fost spi
talizați nouă locuitori ai orașului 
Arita. Ministerul Sănătății al Japo
niei a anunțat crearea unui stat ma
jor pentru preîntimpinarea extinderii 
bolii.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA t București, Plata Sctnteli. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale «1 dlfuzorll din întreprinderi șl Institut!!. In străinătate, abonamentele se fac prin ILEXIM — departamentul export-import 
presă, P. O. BOX 136—137 telex ; 11 226, București, str. 13 Decembrie nr. 3. Tiparul i Combinatul Poligrafic CASA SCINTEIX <o 360


