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Sub semnul dorinței comune de a intări relațiile de prietenie 

și cooperare româno-nigeriene, ieri au continuat, in aceeași 

atmosferă de cordialitate, înțelegere și stimă reciprocă 

Convorbirile oficiale dintre președintele 
Nicolae Ceaușescu și șeful Guvernului

Anul XLVII Nr. 11133 Miercuri 7 iunie 1978 6 PAGINI - 30 BANI militar federal uigerian, generalul

Ședința Comitetului Politic locotenent Olusegun Obasanjo

Executiv al C
Marți, 6 iunie 1978, sub președinția tovarășului Nicolae 

Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, a 
avut loc ședința Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R.

Comitetul Politic Executiv a examinat proiectul de Decret al 
Consiliului de Stat cu privire la calcularea, elaborarea și con
trolul utilizării fondului de retribuire a muncii în industrie. Co
mitetul Politic Executiv a indicat măsuri de îmbunătățire a proiec
tului în conformitate cu Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—23 martie a.c., care a stabilit introducerea ca indicator de 
bază al activității întreprinderilor valoarea producției nete, pre
cum și trecerea la calcularea și elaborarea fondurilor de retri
buire în industrie în funcție de îndeplinirea planului la acest 
indicator.

în continuare, Comitetul Politic Executiv a luat în discuție și 
a aprobat propunerile de modificare a Legii nr. 37 din 1975 pri
vind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circu
lație în localitățile urbane și rurale. Modificările ap/obate vor 
asigura condiții mai bune de desfășurare a traficului rutier în 
continuă creștere.

Comitetul Politic Executiv a dezbătut apoi unele probleme 
privind repartizarea în producție a absolvenților institutelor de 
învățămînt superior — cursuri la zi — promoția 1978. Măsurile 
adoptate de Comitetul Politic Executiv au în vedere asigurarea

. C. si P. C. R.
necesarului de specialiști pentru toate unitățile de producție și 
pentru celelalte domenii de activitate, în concordanță cu obiec
tivele dezvoltării economice și sociale a țării. în acest cadru, o 
atenție deosebită va fi acordată satisfacerii cu prioritate a cerin
țelor de cadre ale ramurilor de vîrf, cercetării științifice, ale jude
țelor și zonelor deficitare, printr-o utilizare cit mai judicioasă 
atît a cadrelor existente, cît și a tinerilor specialiști din promo
ția acestui an.

în cadrul ședinței, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a prezentat o informare despre vizita ofi
cială de prietenie pe care a efectuat-o împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, în fruntea unei delegații de partid și de stat, în 
Republica Popular^ Chineză, Republica Populară Democrată 
Coreeană, Republica Socialistă Vietnam, Republica Democrată 
Populară Laos și Kampuchia Democrată, precum și cu privire 
la convorbirile avute cu șahinșahul Iranului, Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr, și primul ministru al Indiei, Morarji Desai.

în legătură cu această vizită, Comitetul Politic Executiv a 
adoptat o hotărîre care se dă publicității.

în cadrul ședinței, Comitetul Politic Executiv a soluționat pro
bleme ale activității curente de partid și de stat.

HOTĂRÎREA
Cuiuiîetului Politic Executiv

al Comitetului Central al Partidului Cumunist Rumân 
cu privire la vizitele oficiale de prietenie 

ale tovarășului Nicolae Ceausescu in fruntea

întrunit în ziua de 6 iunie a.c., își exprimă 
profunda satisfacție pentru rezultatele deosebit 
de rodnice ale vizitelor Oficiale de prietenie pe 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, le-a 
făcut, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
în fruntea unei delegații de partid și de stat, 
între 15—30 mai 1978, în Republica Populară 
Chineză, Republica Populară Democrată Co
reeană, Republica Socialistă Vietnam, Repu
blica Democrată Populară Laos și Kampuchia 
Democrată.

Comitetul Politic Executiv aprobă pe deplin 
activitatea desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu in timpul acestei noi solii de pace 
și dă o înaltă apreciere contribuției sale 
inestimabile la fundamentarea și transpunerea 
în viată a politicii externe a partidului și sta
tului nostru, pusă in slujba idealurilor înain
tate ale poporului, a cauzei socialismului, pro
gresului, păcii și colaborării între toate 
națiunile. •

Comitetul Politic Executiv apreciază . rolul 
remarcabil pe care îl îndeplinește secretarul 
general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele țării, în dezvoltarea relațiilor de prie- 
eten'ie, solidaritate și colaborare cu toate țările 
socialiste, pentru depășirea divergențelor din
tre acestea, întărirea unității și coeziunii lor, 
pentru sporirea forțelor socialismului pe plan 
mondial.

Comitetul Politic Executiv subliniază, de 
asemenea, activitatea neobosită desfășurată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu pentru făurirea 
relațiilor de tip nou între țările socialiste, 
bazate pe egalitatea deplină în drepturi, stimă 
și respect reciproc, pe neamestecul în treburile 
interne și întrajutorarea tovărășească, relații 
menite să constituie un model pentru întregul 
ansamblu al raporturilor internaționale în 
epoca contemporană.

A fost relevată, totodată, activitatea intensă 
desfășurată de președintele României în slujba 
cauzei întăririi unității și solidarității militante 
a tuturor forțelor revoluționare, democratice, 
progresiste și antiimperialiste din întreaga 
lume pentru abolirea vechii politici de forță 
șî dictat, de asuprire a altor popoare, pentru 
asigurarea unor relații noi, de respect al 
dreptului fiecărui popor de â-și hotărî soarta 
conform intereselor și aspirațiilor proprii.

Comitetul Politic Executiv a reafirmat înalta 
prețuire pentru eforturile prodigioase pe care 
le desfășoară tovarășul Nicolae Ceaușescu pe 
plan mondial în vederea promovării unei po
litici noi, de deplină egalitate între toate na
țiunile, de înțelegere și colaborare pașnică 
între toate popoarele, politică ce a adus țării 
noastre nenumărați prieteni pe toate meridia-

României pe arena mondială.
Comitetul Politic Executiv evidențiază im

portanța deosebită a vizitelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru amplificarea și 
aprofundarea în continuare a raporturilor pri
etenești, de soljdaritate militantă și strînsă 
conlucrare Cu R.P. Chineză, R.P.D. Coreeană, 
Vietnam1, Laos, Kampuchia Democrată în fo
losul și spre binele popoarelor noastre, al 
prosperității lor continue, al edificării victo
rioase a noii orînduiri, al creșterii forței și in
fluenței socialismului în lume.

Recentele vizite ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu constituie un eveniment de cea mai 
mare însemnătate în politica externă a tării 
noastre, ca și în viața internațională, sînt o 
expresie a aplicării consecvente în viață a ho- 
tărîrilor Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale, a Programului Partidului Comunist 
Român.

Comitetul Politic Executiv relevă eu pro
fundă satisfacție că vizitele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu s-au bucurat de adeziunea 
entuziastă și aprobarea deplină a întregului 
nostru popor, care le apreciază unanim ca pe o 
strălucită solie de colaborare și pace, o ex
presie a politicii internaționaliste a României 
socialiste, care corespunde pe deplin intereselor 
fundamentale ale națiunii noastre, ca și cauzei 
dezvoltării libere și independente a tuturor 
națiunilor, unei largi cooperări internaționale, 
cauzei socialismului, progresului economic și 
social și bunăstării popoarelor.

Comitetul Politic Executiv apreciază în mod 
deosebit și exprimă cele mai vii mulțumiri 
pentru primirea cordială, prietenească, calda 
ospitalitate tovărășească cu care popoarele 
chinez, coreean, vietnamez, laoțian și kampu- 
chian au înconjurat tot timpul pe tova
rășul Nicolae Ceaușescu. pe tovarășa Elena 
Ceaușescu, pe ceilalți membri ai delegației de 
partid și de stat, văzînd în aceasta o expresie 
a sentimentelor de stimă, prețuire și solidari
tate ce leagă popoarele țărilor noastre.

Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. 
își exprimă ssrtisfacția deplină pentru succesele 
istorice obținute de popoarele țărilor vizitate 
în înfăptuirea idealurilor și aspirațiilor lor de 
libertate și independentă națională, în dezvol
tarea economico-socială, în construcția socia
lismului, în făurirea unui viitor liber și prosper 
și le adresează cele mai calde felicitări, precum 
și urări de noi și tot mai mari realizări pe 
calea progresului și bunăstării.

Comitetul Politic Executiv, evidențiază largul 
ecou international și înalta apreciere mondială 
de care s-au bucurat vizitele în aceste țări, 
convorbirile purtate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și documentele semnate, conside
rate ca o contribuție importantă la cauza înțe
legerii și cooperării între popoare, a unității

nou și important succes al politicii externe 
românești.

înțelegeri comune cu privire la dez- 
cooperării româno-chineze în diverse 
A fost evidențiată, în acest sens, im- 
semnării de către tovarășii Nicolae

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă pre
țuire rezultatelor vizitei în Republica Populară 
Chineză. Actualul dialog româno-chinez la 
nivel înalt a pus pregnant în evidență bunele 
relații dintre partidele, țările și popoarele noas
tre, puternic impulsionate de vizita efectuată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în anul 1971, 
în R. P. Chineză, de înțelegerile stabilite cu 
acel prilej cu președintele Mao Tzedun și pre
mierul Ciu En-lai.

Comitetul Politic Executiv consideră că re
centa vizită a tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Populară Chineză, convorbirile 
avute cu tovarășul Hua Kuo-fen și ceilalți 
conducători de partid și de stat chinezi se 
înscriu ca un nou moment de importanță isto
rică în cronica relațiilor româno-chineze, 
menit să dea un puternic imbold extinderii și 
aprofundării prieteniei și colaborării între 
partidele, popoarele și tarile noastre.

S-a apreciat cu deplină satisfacție faptul că, 
în cursul vizitei, al convorbirilor purtate, s-a 
ajuns la 
voltarea 
domenii, 
portanta
Ceaușescu și Hua Kuo-fen a Acordului privind 
colaborarea economică și tehnică pe termen 
lung între Republica Socialistă România și 
Republica Populară Chineză, document care 
deschide o largă perspectivă conlucrării 
româno-chineze în interesul dezvoltării mai 
accelerate a celor două tari, al progresului tot 
mai rapid al operei de construcție socialistă 
în România și R. P. Chineză.

Totodată, a fost reliefată importanta hotă- 
rîrilor adoptate privind intensificarea schim
burilor de experiență in toate sferele construc
ției socialiste, pornindu-se de la principiul 
aplicării creatoare a adevărurilor generale ale 
socialismului la condițiile specifice, concrete, 
din fiecare tară.

Comitetul Politic Executiv dă o deosebită 
apreciere hotărîrii comune exprimate în cadrul 
convorbirilor de a se întări conlucrarea dintre 
Partidul Comunist Român și Partidul Comu
nist Chinez — forțele politice conducătoare ale 
celor două națiuni — de a se realiza o colabo
rare tot mai strînsă între organele de stat, or
ganizațiile de masă și obștești, .instituțiile de 
știință și cultură, precum și între oamenii 
muncii din cele două țări.

Comitetul Politic Executiv subliniază, de 
asemenea, importanta schimbului de opinii 
dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul
(Continuare în pag. a IlI-a)

Președintele Republicii Socialiste 
România, t o va r ă ș u 1 Nicolae 
Ceaușescu. și șeful Guvernului mili
tar federal, comandant suprem al 
Forțelor armate ale Republicii Fede
rale Nigeria. generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo, au continuat, 
marți după-amiază, la Snagov,. con
vorbirile oficiale.

Au asistat Ștefan Andrei, minis
trul afacerilor externe, și general de 
brigadă Joseph Garba, membru al 
Consiliului Militar Suprem, minis
trul afacerilor externe al R.F. Nige
ria.

In aceeași atmosferă de prietenie 
Și cordialitate, de înțelegere și sti
mă a fost reluat schimbul de ve
deri în probleme principale ale ac
tualității politice internaționale. Cei 
doi șefi de stat au scos în evidență 
mutațiile profunde care au loc pe 
plan mondial, in favoarea forțelor 
progresiste, antiimperialiste si anti
colonialiste, ca rezultat al manifes
tării hotărite a voinței popoarelor 
de a deveni stăpine pe propriile des
tine, de a se dezvolta de sine stătă
tor pe calea progresului economic 
și social.

în mod firesc, problemele specifi
ce zonelor geografice in care sint si
tuate cele două țări au constituit 
teme prioritare ale convorbirilor in 
probleme ale vieții internaționale.

în acest cadru s-a dat o deosebită 
apreciere contribuției țărilor africane 
în lupta pentru instaurarea unor re
lații- noi. democratice intre state, ba
zate pe deplină egalitate si echitate, 
pentru continuarea și adincirea pro
cesului transformărilor revoluționare, 
naționale si sociale dip lumea con
temporană.

în același timp, s-a relevat' că în 
Africa persistă probleme complexe, 
nerezolvate, create de îndelungata 
dominație colonială, inclusiv proble
me teritoriale, care au fost speculate 
pentru a opune unele țări africane 
altora, pentru a agrava stările de 
tensiune. pină la izbucnirea unor 
confruntări militare. în cursul con
vorbirilor s-a apreciat că interesele 
vitale ale țărilor africane, dezvolta
rea lor independentă cer să se facă

totul pentru soluționarea probleme
lor existente intre țări africane pe 
calea tratativelor dintre ele sau in 
cadrul O.U.A.. care să excludă orice 
intervenție din afară.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo au subliniat că România si 
Nigeria sprijină activ întărirea uni
tății si solidarității dintre țările a- 
fricane in lupta Jor pentru consoli
darea independentei naționale si 
pentriț concentrarea tuturor eforturi- 
jor. pe plan național și regional, in 
scopul dezvoltării lor economice și 
sociale, al zădărnicirii politicii im
perialiste, colonialiste și neocolonia- 
iiste. pentru a asigura popoarelor a- 
fricane o viată liberă și demnă, la 
adăpost de presiuni și imixtiuni din 
afară, in deplină conformitate cu 
năzuințele lor legitime.

Totodată, s-a arătat că România și 
Nigeria sprijină lupta pentru lichi
darea dominației coloniale din Rho
desia si Namibia, pentru libertatea 
populației majoritare din Africa de 
Sud, împotriva politicii rasiste și de 
apartheid, pentru cucerirea dreptului 
la dezvoltarea independentă a aces
tor popoare.

în cadrul convorbirilor a fost exa
minată, de asemenea, evoluția situa
ției politice pe continentul european,

subliniindu-se necesitatea intensifi
cării eforturilor pentru realizarea 
unei securități trainice in Europa și 
în primul rind pentru trecerea la 
măsuri concrete in domeniul dezan
gajării militare, ceea ce corespunde 
intereselor popoarelor europene, pă
cii, colaborării și înțelegerii între 
toate națiunile.

Și in alte importante probleme in
ternaționale s-a manifestat o largă 
convergentă de vederi, reafirmindu-se 
voib.fa Românlej și Nigeriei de a 
contribui, prin eforturi și acțiuni co
mune, la instaurarea unor relații de
mocratice intre state, la lichidarea 
fenomenului subdezvoltării și instau
rarea unei noi ordini economice mon
diale. la înfăptuirea dezarmării.' si in 
primul rind a dezarmării nucleare, 
la făurirea unei lumi mai drepte și 
mai bune, care să asigure pacea, in
dependența și dezvoltarea liberă a 
fiecărei națiuni.

★
După convorbiri- președintele Re

publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a reținut Ia di
neu pe șeful Guvernului militar fe
deral. comandant suprem al Forțe
lor armate ale Republicii Federale 
Nigeria. generalul locotenent Olu
segun Obasanjo.

în pagina a lll-a : relatarea altor momente ale vizitei 
înaltului oaspete nigerian

ASTĂZI — TRANSMISII DIRECTE LA RADIO Șl TELEVIZIUNE:

• în jurul orei 10 — semnarea documentelor oficiale 
româno-nigeriene;

• în jurul orei 11,15 — ceremonia plecării șefului Guvernu
lui militar federal, comandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria, generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo, care, la invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a 
efectuat o vizită oficială în țara noastră.

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe ministrul hidraulicii, valorificării pămintului

și protecției mediului înconjurător
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit marți pe Ahmed Bencherif, 
membru al Consiliului Revoluției, mi
nistrul hidraulicii, valorificării pă
mintului și protecției mediului în
conjurător din Algeria.

La întrevedere a participat Tran
dafir Cocirlă, ministrul energiei elec
trice.

Cu acest prilej, oaspetele a transmis 
președintelui Nicolae Ceaușescu un 
salut frățesc din partea președintelui 
Houari Boumediene, a guvernului și 
poporului algerian.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat să se transmită 
din partea sa un călduros salut și 
cele mai bune urări președintelui 
Boumediene, guvernului și poporu
lui algerian prieten.

în timpul întrevederii a fost expri
mată satisfacția față de cursul as
cendent al relațiilor de prietenie și 
colaborare pe multiple planuri dintre 
România și Algeria, precum și dorin
ța de a dezvolta in continuare’aceste 
relații, inclusiv în domeniile îmbu
nătățirilor funciare și energiei elec
trice, in interesul popoarelor roman

din Algeria
și algerian, al cauzei păcii și înțele
gerii internaționale.

Abordindu-se unele probleme ale 
vieții internaționale, a fost subliniată 
necesitatea soluționării pe cale paș
nică a conflictelor și problemelor li
tigioase dintre state, fără nici un a- 
mestec din afară, a întăririi solida
rității și conlucrării dintre toate for
țele democratice' și progresiste în 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului, neocolonialismului și 
rasismului, pentru pace, securitate și 
progres social.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
ambianță caldă, prietenească.

Interviul acordat de primul ministru 
al Marii Britanii, James Callaghan, 

Agenției române de presă -Agerpres 
ÎN PAGINA A VI-A



PAGINA 2 SClNTEIA — miercuri 7 iunie 1978

Continuator neabătut al glorioaselor sale tradiții revoluționare, 

poporul nostru își consacră toate forțele măreței opere de făurire 

a societății socialiste multilateral dezvoltate pe pământul României 
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

de participants la adunări dedicate împlinirii a 130 de ani de la revoluția burghezo-democratică 
din 1848 și a trei decenii de la naționalizarea principalelor mijloace de producție

în telegrama de la ADUNAREA DIN 
BAIA MĂRE se spune : Vă adresăm din 
adincul inimii recunoștința noastră fier
binte pentru înalta simțire patriotică și 
revoluționară cu care cinstiți istoria mi
lenară a poporului nostru, pentru dărui
rea exemplară cu care acționați pentru 
propășirea continuă a națiunii noastre 
socialiste.

Maramureșul, aflat alături de întregul 
noștru popor In toate momentele fierbinți 
ale îndelungatei și zbuciumatei sale is
torii, a resimțit și el efectele binefăcă
toare ale politicii partidului de dezvoltare 
armonioasă a tuturor zonelor țării — po
litică la a cărei elaborare și Înfăptuire 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, aveți contribuția decisivă. Ală
turi de întreaga națiune, Maramureșul ve
nerează neîntrecuta pasiune patriotică, 
clarvăzătoarea gîndlre revoluționară cu 
care dumneavoastră, mult iubite și stimate 
tovarășe secretar general, conduceți po
porul nostru spre realizarea aspirațiilor 
de dreptate socială. libertate și unitate 
națională, de progres și bunăstare.

Dînd glas voinței unanime a celor ce 
trăiesc și muncesc in acest înfloritor colț 
de tară, ne angajăm ca, strins imiți în 
jurul partidului, al dumneavoastră, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, să nu 
precupețim nici un efort pentru Înfăp
tuirea Programului adoptat de Congresul 
al XI-lea al partidului, a hotărârilor 
Conferinței Naționale, conștienți că ast
fel cinstim cum se cuvine memoria înain
tașilor și contribuim la înflorirea conti
nuă a scumpei noastre patrii. Republica 
Socialistă România.

în telegrama adresată de nartlcipanții 
la ADUNAREA DIN GIURGIU se spune : 
Evocind cu mîndrie patriotică aceste mari 
momente revoluționare din istoria poporu
lui român, ne Îndreptăm gîndurile către 
dumneavoastră, conducătorul înțelept si 
clarvăzător al partidului nostru, care — ri- 
dicînd pe o treaptă superioară idealurile 
revoluționare ale patrioțllor de la 1848 — 
împlinește aceste idealuri, dă României 
o nouă strălucire, o perspectivă lumi
noasă.

în perspectiva celor trei decenii care au 
trecut de la înfăptuirea de către clasa 
noastră muncitoare, condusă de Partidul 
Comunist Român, a actului istoric al na
ționalizării principalelor mijloace de pro
ducție. este de netăgăduit că toate marile 
realizări obținute în acest răstimp de po
porul român le datorăm politicii științi
fice a partidului nostru.

Angrenat în dinamica dezvoltării econo- 
mico-sociale a patriei, si județul Ilfov be
neficiază din plin de roadele politicii 
științifice a P.C.R..politică prin care se 
asigură o justă repartizare teritorială a 
forțelor de producție și. ca urmare, dez
voltarea armonioasă a tuturor unităților 
administrativ teritoriale. Influențele fer
tile ale acestei politici, profunzimea mo
dificărilor din ultimii ani sînt deosebit 
de vizibile in structura economică si so
cială a orașelor si comunelor din Ilfov, 
constituind o grăitoare dovadă a justeței 
măsurilor Întreprinse de partid.

Folosind prilejul acestor aniversări, ex
primăm. in numele tuturor oamenilor 
muncii din Ilfov, hotărârea noastră de a 
face totul pentru înfăptuirea politicii 
Partidului Comunist Român, a indicațiilor 
si îndemnurilor dumneavoastră.

Asemenea întregului nostru popor, se

spune în telegrama participanților la 
ADUNAREA DE LA REȘIȚA, comuniștii, 
toți oamenii muncii din județul Caraș- 
Severin exprimă conducerii de partid, 
dumneavoastră personal, mult stimate și 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, hotă- 
rîrea lor de a cinsti aceste momente de 
importantă deosebită din istoria poporu
lui prin activitatea fără preget pentru în
făptuirea Programului partidului, a obiec
tivelor trasate de Congresul al XI-lea și 
de Conferința Națională ale partidului, 
pentru ridicarea patriei noastre pe noi 
culmi de civilizație șl bunăstare.

Dînd glas elanului patriotic și revolu
ționar de care sîntem animați, ne anga

• Năzuințele militanților revoluționari de la 1848 își găsesc împlinirea 
pe cele mai înalte trepte prin lupta unită a poporului, sub conducerea 
Partidului Comunist Român.

• Cuceririle revoluționare, marile izbînzi ale socialismului-rodul luptei și muncii 
înfrățite a tuturor fiilor patriei, fără deosebire de naționalitate.

• Proprietatea socialistă - temelia de granit a progresului multilateral al țării, 
a ridicării continue a bunăstării întregului popor.

jăm în fata conducerii partidului, a dum
neavoastră personal, și cu acest prilej, 
să acționăm cu toată energia ș; price
perea pentru a transpune în practică 
măsurile privind perfecționarea mecanis
mului conducerii, organizării și planifi
cării activității economice, contribuind la 
creșterea avuției naționale, a nivelului de 
trai material și spiritual al întregului 
nostru popor, la înfăptuirea întregii po
litici interne și internaționale a partidu
lui și statului nostru, pentru pace și în
țelegere intre popoare, pentru progres și 
prosperitate, pentru creșterea neîncetată 
a prestigiului României în lume.

Exprimăm în numele tuturor locuitori
lor județului nostru, români, maghiari, 
germani și de altei naționalități, cele mai 
calde și vii sentimente de dragoste și 
prețuire pentru modul minunat și înțe
lept în care ctitoriți astăzi, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, în fruntea partidului 
șl poporului român, edificiul mă
reț al socialismului șl comunismu
lui In scumpa noastră patrie, îm
plinind prin gindul si acțiunea dum
neavoastră cutezătoare cele mai înaripate 
idealuri de dreptate si progres social, de 
propășire a României, nutrite de genera
țiile trecute, de întreaga noastră națiune 
socialistă — se arată în telegrama parti- 
cioantilor la ADUNAREA DE LA SATU 
MARE.

Noi. oamenii muncii din județul Satu 
Mare. Înfrățiți în muncă si viață, ne vom 
spori necontenit eforturile pentru a reali
za hotărîrile Congresului al XI-lea și ale 
Conferinței Naționale ale partidului, avind 
convingerea fermă că numai in acest fel 
putem răspunde cum se cuvine grijii 
neslăbite a partidului si statului nostru 
pentru dezvoltarea economico-socială ar
monioasă a fiecărui colt al patriei, mă
surilor luate pentru • ridicarea continuă a 
nivelului de trai, pentru creșterea cali
tății vieții si afirmarea cu drepturi ega
le a fiecărui om al muncii, fără deose
bire de naționalitate.

Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae

Ceaușescu. că pentru noi nu este dorință 
mai arzătoare decît aceea de a vă urma 
întru totul îndemnurile si pilda măreață 
pe care ni le oferiți, avind certitudinea 
împlinirii idealurilor comuniste în patria 
noastră.

In telegrama de la ADUNAREA DE LA 
VASLUI se spune : Omagiind eroismul 
maselor populare în întreaga existentă a 
neamului nostru, lupta lor pentru inde
pendentă. neatîrnare si dreptate socială, 
evocînd evenimentele revoluționare de la 
1848 și actul istoric al naționalizării prin
cipalelor mijloace de producție, care a 
pus bazele industrializării socialiste a tă
rii. gindurile noastre se îndreaptă, cu 
profundă stimă, admirație și recunoștință, 
către Partidul Comunist Român, către 
dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Vă adresăm mulțumirile fierbinți ale 
tuturor vasluienilor pentru politica pă
trunsă de spiritul eticii și echității so
cialiste, prin aplicarea căreia se asigură 
o dezvoltare armonioasă tuturor jude
țelor țării. Vom face totul pentru reali
zarea exemplară a sarcinilor ce ne revin 
din hotăririle Congresului al XI-lea și 
Conferinței Naționale ale partidului, vom 
transpune neabătut în viață indicațiile 
dumneavoastră, îndrumările și sfaturile 
pline de înțelepciune, pentru a ne spori 
necontenit contribuția la înflorirea și dez

voltarea multilaterală a scumpei noastre 
patrii.

Cu rezonanțe mal adinei de două mi
lenii în trecut, Sălajul, străbuna vatră 
dacică a pămîntulul românesc, și-a în
scris numele în toate marile bătălii pur
tate de poporul român împotriva asupri
rii, pentru dreptate socială și libertate 
națională — se arată în telegrama parti
cipanților la ADUNAREA DE LA ZA
LĂU.

Sărbătorind împlinirea a 130 de ani de 
la revoluția din 1848 și a 30 de ani de la 
naționalizarea principalelor mijloace de 
producție, aducem prinos de dragoste și 
recunoștință eroilor neamului din toate 

timpurile, exprimăm omagiul nostru fier
binte Partidului Comunist Român, dum
neavoastră. scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru înțelepciunea cu care 
ne conduceți pe drumul edificării comu
nismului în România. De politica parti
dului, de numele dumneavoastră, noi le
găm organic realizarea deplină a egali
tății în drepturi a tuturor oamenilor mun
cii, fără deosebire de naționalitate.

Noi, participanții la adunarea din Zalău, 
români și maghiari, ne reinnoim, în nu
mele tuturor sălăjenilor, legăm intui de a 
stringe și mai mult rindurile în jurul 
partidului, de a apăra libertatea, inde
pendența și suveranitatea patriei neutre; 
de a face totul pentru sporirea neconte
nită a măreției României socialiste.

în telegrama adresată de participantii 
la ADUNAREA DE LA SUCEAVA se a- 
rată : Uniți în cuget si simțiri cu întrea
ga națiune română, ne îndreptăm gîndu
rile curate — mesagere ale celor mai 
nobile sentimente de dragoste, recunoș
tință si venerație — către dumneavoastră, 
mult iubite si stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. conducătorul partidului si sta
tului. patriotul înflăcărat, care aureolați 
prin crez și fapte comuniste năzuințele 
milenare ale bravilor înaintași.

în adunarea în care glorificăm faptele 
eroice ale înaintașilor, treptele de luptă 
si izbînzi ale Partidului Comunist Român, 

ne angajăm că vom urma cu fermitate 
pilduitorul exemplu de dăruire cu care 
înflăcărați harnicul nostru popor, spre în
florirea. prosperitatea si renumele patriei 
noastre străbune — Republica Socialistă 
România.

Locuitorii acestor străvechi și minunate 
plaiuri românești, uniți pentru totdeauna 
pe vatra tot mai înfloritoare a patriei co
mune, văd în sărbătorirea marilor mo
mente ale istoriei glorioase a poporului 
român o manifestare a înaltei prețuiri 
față de tradițiile eroice ale strămoșilor 
noștri, față de toți înaintașii care au lup
tat si s-au jertfit pentru păstrarea ființei 
noastre naționale și propășirea economi

co-socială a patriei — se arată în tele
grama participanților la ADUNAREA DE 
LA ARAD.

Mîndri de tradițiile bogate și glorioase 
ale istoriei poporului român, ne exprimăm, 
și cu acest prilej sărbătoresc, mulțumirea 
și admirația față de politica umanist-re- 
voluționară promovată cu atîta consec
vență de partidul nostru, personal de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. prin care tuturor fii
lor țării, fără deosebire de naționalitate, li 
se asigură drepturi și răspunderi egale in 
viața economică, politică și social-cultu- 
rală a țării. Sîntem convinși că relațiile 
social-politiee * din țara noastră, concreti
zate generos.și pe cuprinsul județului nos
tru. reprezintă cele mai convingătoare ar
gumente împotriva oricăror încercări ale 
reactiunii internaționale de reînviere a 
unor concepții și practici naționaliste, ire
dentiste. de cultivare a neîncrederii în
tre națiuni si popoare.

• Datorită creării șl dezvoltării

Animați de cele mai nobile gîndurl șl 
sentimente pe care le nutrim fată de con
ducerea de partid și de stat, față de 
dumneavoastră, mult stimate tovarășe 
secretar general, vă asigurăm că, în 
frunte cu comuniștii, oamenii muncii 
arădeni vor munci cu elan și abnegație 
pentru înfăptuirea exemplară a hotărâri
lor Congresului al XI-lea și Conferinței 
Naționale ale partidului, contribuind 

într-o măsură tot mai Însemnată la pro
gresul multilateral al patriei noastre 
scumpe — Republica Socialistă România.

în telegrama participanților la ADU
NAREA DE LA BOTOȘANI se spune, 
între altele : Exprimînd gindurile și sen
timentele comuniștilor, ale tuturor oame
nilor muncii din județul nostru, asigurăm 
conducerea partidului, pe dumneavoastră, 
mult iubite și stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, de profundul nostru atașa
ment fată de politica internă si exter
nă a partidului și statului, de hotărârea 
nestrămutată de a face totul pentru reali
zarea mărețului Program elaborat de Con
gresul al XI-lea, a hotărîrilor Conferinței 
Naționale a P.C.R., pentru triumful so
cialismului și comunismului pe pămîntul 
României.

Omagiind memoria luptătorilor pașop
tiști, momentele glorioase din istoria 
luptei pentru progresul și prosperitatea 
patriei, ne îndreptăm cu venerație gîn
durile către Partidul Comunist Român, 
care a preluat și continuat pe o treaptă 
superioară aceste minunate tradiții, îm- 
bogățindu-Ie și dezvoltîndu-le în noile 
condiții istorice, conducînd lupta maselor 
populare pentru realizarea aspirațiilor de 
libertate, independentă națională și pro
gres social.

Sîntem pe deplin conștient! că cea mai 
bună cinstire pe care o putem aduce me
moriei revoluționarilor de la 1848, tu
turor celor care și-au închinat viata luptei 
pentru libertatea si fericirea poporului 
este aceea de a ne înzeci eforturile pen
tru înfăptuirea minunatului program al 
partidului, care înmănunchează cele mai 
înaripate aspirații ale poporului nostru.

Dînd glas gindurilor celor mai fierbinți 
ale comuniștilor, ale oamenilor muncii, 
ale tuturor locuitorilor județului, însufle
țiți de mărețele realizări obținute în anii 
socialismului de către poporul român, sub 
conducerea partidului — se spune în te
legrama participanților la ADUNA
REA DIN GALAȚI — ne exprimăm 
cele mai profunde sentimente de recu
noștință si înaltă prețuire față de grija 
consecventă pe care dumneavoastră ati 
dovedit-o fată de dezvoltarea armonioa
să a tuturor zonelor tării, a județului 
nostru, care în ultimul deceniu a cunos
cut o înflorire fără precedent.

Mutațiile' petrecute în viața întregului 
popor constituie o urmare firească a po
liticii înțelepte a partidului nostru de in
dustrializare socialistă a tării, de ridica
re a României pe noi trepte de progres 
si civilizație, o fericită împlinire a vi
surilor revoluționarilor români de la 1848, 
ale încercatei noastre clase muncitoare, 
care. în iunie 1948. la îndemnul și sub 
conducerea partidului, a înfăptuit istori
cul act al naționalizării.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe secretar 
general, că vom acționa cu sporită ener
gie. fără preget, cu întreaga noastră pu
tere de muncă, cu dăruire si abnegație 
revoluționară pentru a duce la îndepli
nire în mod exemplar hotăririle Congre
sului al XI-lea și Conferinței Naționale 
ale partidului, că ne vom realiza cu 
cinste prevederile actualului cincinal si 
angajamentul asumat, pentru a ne aduce 
o contribuție tot mai valoroasă la înflo
rirea scumpei noastre patrii. România so
cialistă.

Așa cum Ilustrează graficele alăturate, In cele trei 
decenii care au trecut de la actul istoric revoluționar 
al naționalizării, înfăptuirea cu fermitate a politicii 
partidului nostru de industrializare socialistă, de creș
tere șl modernizare a bazei tehnlco-materlale a socie
tății, de dezvoltare echilibrată, armonioasă a tuturor 
țudețelor șl zonelor țării a determinat profunde trans
formări cantitative șl calitative în structura populației

CLASA MUNCITOAREA^ ?re ,a transformat
A

pe ocupații șl ramuri de activitate, creșterea pon

derii populației din ramurile neagricole șl, în special, 
a celei ocupate în industrie.

Făurind proprietatea socialistă, llchldind exploa
tarea șl asuprirea, clasa muncitoare a devenit o clasă 
nouă, producătoare de bunuri materiale, stăpînă pe 
ml|loacele de producție șl pe rodul muncii sale. Ea 
este clasa conducătoare în societatea noastră și are 
rolul hotăritor în întreaga dezvoltare economico-so
cială, in asigurarea progresului continuu al țării.

radical societatea românească
S-A TRANSFORMAT EA ÎNSĂȘI

Cifrele vorbesc elocvent despre 
marile transformări produse în si
tuația clasei muncitoare din Româ
nia în anii care au treout de la 
naționalizare:

• Dacă în anul 1948 numărul to
tal al muncitorilor era de 1 140 000, 
din care 590 000 în sectorul Indus
trial, în anul 1977 numărul munci
torilor a ajuns la 5 386 000, din 
cat» mai mult de |umătate în in
dustrie.

• Este semnificativ faptul că, în 
perioada 1948—1977, în economie 
au fost create 5 040 000 noi locuri 
de muncă, majoritatea covîrșitoare 
în ramurile producției materiale și, 
în primul rînd, în industrie.

• Ponderea muncitorilor în 
populația ocupată a crescut de la 
13,7 la sută în 1948, la 52,5 la sută 
în 1977.

• Numărul personalului munci
tor în județele care aveau un ni
vel mai redus de dezvoltare — 
printre care Argeș, Botoșani, Co- 
vasna, Dîmbovița, Ialomița, Tulcea, 
Bistrița-Năsăud, Gorj — a sporit 
în perioada 1948—1977 de 3,5—5 
ori.

Creșterea numerică a clasei 
muncitoare a fost însoțită de ridi
carea substanțială a gradului ei 
de pregătire tehnico-profesională, 
științifică șl culturală, lată cîteva 
date concludente în acest sens:

• Ponderea muncitorilor califi
cați din economie a crescut de la 
circa 45 la sută în anii 1948—1950 
la oproape 82 la sută în anul 1977.

unor noi sectoare de activitate, au 
apărut meserii noi ca: electrome-

talurglst, electronist, operator chi
mist, confecționer de tuburi cine

PONDEREA POPULAȚIEI OCUPATE
— în procente —

i'J 
•i

în industrie în agricultură

scoape, prelucrător de mase plas
tice, montator de elemente prefa
bricate din beton, electroconstruc
tor de metrou ș.a.

• în acest an sînt calificați circa 
350 000 de muncitori, față de 61 000 
în anul 1948.

NUMĂRUL 
PERSONALULUI 

MUNCITOR
— mii persoane — — mii persoane —

1948 1977 1948 . 1977

• 575 000 de oameni al muncii, 
din care aproape 84 la sută mun
citori calificați și personal opera
tiv asimilat acestora, au absolvit 
anul trecut cursuri de ridicare a 
calificării, policalificare, recalifi
care.

Rolul conducător al clasei mun-

DIN CARE
NUMĂRUL 

MUNCITORILOR

cltoare s-a adînclt șl perfecționat 
în ultimii ani prin realizarea cadru
lui instituțional, creat în scopul 
participării ei sporite și directe la 
întreaga activitate de conducere a 
întreprinderilor, a centralelor și mi
nisterelor — de la adunările gene
rale ale oamenilor muncii, consi

PONDEREA MUNCITORILOR 
IN POPULAȚIA OCUPATĂ

— în procente —

1948 1977

liile oamenilor muncii, pină la par
ticiparea celor ce lucrează nemij
locit in producție in organele de 
conducere ale ministerelor și ale 
altor organisme centrale, ceea ce 
a asigurat ridicarea pe o treaptă 
superioară a democrației muncito
rești.
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HOTĂRÎREA
Comitetului Politic Executiv

Comitetului Centrul ol Partioului Comunist Român 
cu privire Io vizitele oficiale de prietenie 

ale tovarășului Nicolae Ceausescu in fruntea
unei delegații de partid si de stat in unele tari din Asia

In același timp, Comitetul Politic Executiv 
subliniază însemnătatea dialogului purtat de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le Duan în pro
bleme actuale ale vieții internaționale, în ca
drul căruia a fost reafirmat acordul celor două 
partide și țări de a acționa cu consecvență pen
tru instaurarea unui nou tip de relații între 
state, întemeiate pe egalitate și respect al in
dependenței și suveranității naționale, pentru 
înlăturarea politicii de foiță și dictat, de imix
tiune în treburile interne ale altor state, pentru 
lichidarea oricăror forme de asuprire și domi
nație imperialistă, colonialistă și neocolonia- 
listă.

Comitetul Politic Executiv își manifestă de
plina satisfacție față de hotărîrea Partidului 
Comunist Român și Partidului Comunist din 
Vietnam, a României și Vietnamului, de a-și 
aduce pe mai departe contribuția activă la so
luționarea, prin mijloace politice, pe calea tra
tativelor directe între părțile interesate, a stă
rilor de încordare și conflict, la rezolvarea paș
nică a oricăror probleme litigioase.

Comitetul Politic Executiv subliniază impor
tanța deosebită a poziției afirmate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea de 
a se acționa ferm pentru depășirea divergen
țelor dintre țările socialiste, pentru promova
rea unor raporturi de tip nou, care să consti
tuie un model de relații internaționale — a- 
ceasta avînd astăzi o importanță de prim or
din pentru cauza progresului, a socialismului 
și păcii.

Comitetul Politic Executiv își exprimă în
crederea că, prin traducerea în viață a înțe
legerilor convenite, relațiile dintre partidele și 
țările noastre se vor extinde și adînci tot mai 
mult, în interesul celor două popoare, al cau
zei socialismului și progresului social, al pro
movării unei politici noi, de pace și colaborare 
între națiuni.

Comitetul Politic Executiv a luat act cu sa
tisfacție de rezultatele vizitei pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a făcut-o, în fruntea dele
gației de partid și de stat a Republicii Socia
liste România, în Republica Democrată Popu
lară Laos și apreciază că această vizită, con
vorbirile purtate cu conducătorii laoțieni vor 
determina întărirea relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre partidele, țările și popoarele 
noastre, care au bogate tradiții manifestate 
prin solidaritatea și sprijinul activ al poporu
lui român față de lupta dreaptă a poporului 
laoțian împotriva dominației imperialiste, pen
tru cucerirea libertății și independenței națio
nale, pentru dreptul sacru de a fi stăpîn pe 
propriile destine.

Comitetul Politic Executiv apreciază că, în 
condițiile istorice noi, create ca urmare a cu
ceririi de către Laos a independenței națio
nale, precum și datorită trecerii poporului lao
țian la construirea socialismului, cele două țări, 
animate de aceleași aspirații de progres și bu
năstare, sînt profund interesate în promovarea 
unei largi colaborări în toate domeniile de aci 
tivitate, în folosul lor reciproc, al socialismu
lui și păcii în lume.

Totodată, Comitetul Politic Executiv a ex
primat convingerea că, în spiritul înțelegerilor 
stabilite cu ocazia dialogului la nivel înalt, al 
convorbirilor cu tovarășul Kaysone Phomvi- 
hane, secretar general al C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Laoțian, prim-ministru 
al Guvernului Republicii Democrate Populare 
Laos, și tovarășul Sufanuvong, membru al Bi
roului Politic al C.C. al partidului, președin
tele republicii, se va adînci conlucrarea din
tre partidele și țările noastre în domeniul vie
ții internaționale, pentru abolirea definitivă a 
politicii imperialiste, colonialiste și neocolonia- 
liste, pentru instaurarea unor raporturi cu a- 
devărat echitabile între state, care să ducă la 
lichidarea subdezvoltării și la statornicirea unei 
noi ordini economice mondiale, la făurirea 
unei lumi mai drepte și mai bune.

ComitetuL Politic Executiv subliniază cu sa
tisfacție că vizita delegației de partid și de 
stat a Republicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, în Kampuchia 
Democrată, convorbirile avute cu tovarășul Pol 

Pot, secretarul Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Kampuchia, prim-minis
tru al Guvernului Kampuchiei Democrate, și 
tovarășul Khieu Samphan, președintele Prezi
diului de Stat al Kampuchiei Democrate, se 
înscriu ca un moment istoric în dezvoltarea 
relațiilor dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist din Kampuchia, dintre 
România și Kampuchia, dintre cele două po
poare.

Evocînd sprijinul activ manifestat de poporul 
român față de lupta dîrză, eroică a poporului 
kampuchian împotriva imperialismului, colo
nialismului și neocolonialismului, pentru eli
berarea națională și socială, pentru apărarea 
dreptului de a fi stăpîn în propria sa țară, 
pentru întărirea independenței și suveranității 
de stat, Comitetul Politic Executiv a reafir
mat solidaritatea țării noastre față de efortu
rile pe care le depune în prezent poporul 
kampuchian pentru înfăptuirea obiectivelor 
noii etape istorice prin care trece țara, față 
de munca consacrată reconstrucției, propășirii 
economico-sociale, construirii socialismului. S-a 
apreciat că partidele și statele noastre sînt in
teresate să conlucreze tot mai strîns, să facă 
schimb de experiență și să colaboreze activ 
în măreața operă de edificare a noii orînduiri, 
de ridicare a bunăstării propriilor popoare.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă apre
ciere Tratatului de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România și Kampu
chia Democrată, semnat de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Pol Pot, și își exprimă convin
gerea că acest document constituie o expresie 
a voinței comune a celor două țări de a am

(Urmare din pag. I)
Hua Kuo-fen în problemele fundamentale ale 
politicii internaționale actuale, ale mișcării co
muniste și muncitorești, ale luptei revoluțio
nare mondiale și își manifestă profunda satis- 
facție față de hotărîrea celor două partide și 

î țări de a conlucra tot mai activ pe arena mon- 
; dială pentru înfăptuirea idealurilor de liber- 
• tate și independență alș popoarelor, împotriva 

imperialismului, colonialismului și neocolonia- 
lismului, pentru dezvoltarea de sine stătătoare 
a tuturor națiunilor pe calea progresului și 

i prosperității.
f Comitetul Politic Executiv își exprimă con

vingerea că vizita, înțelegerile convenite cu 
acest prilej vor contribui la ridicarea pe un 
plan superior a prieteniei, solidarității și 
colaborării dintre P.C. Român și P.C. Chinez, 
dintre Republica Socialistă România și R. P. 
Chineză, în folosul și spre binele ambelor po
poare, al cauzei generale a socialismului și 
păcii în lume.

Comitetul Politic Executiv apreciază în mod 
deosebit vizita delegației de partid și de stat 
conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
Republica Populară Democrată Coreeană, des
fășurată sub semnul strinselor relații de prie
tenie, colaborare frățească și solidaritate revo
luționară care leagă partidele, țările și po
poarele noastre — apreciind rolul hotărîtor pe 
care l-au avut în extinderea și aprofundarea 
lor întâlnirile de la Phenian și București dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen, din 
anii 1971 și 1975.

Comitetul Politic Executiv își manifestă 
convingerea că dialogul româno-coreean la 
nivel înalt, documentele convenite cu acest 
prilej înscriu o nouă și strălucită pagină în 
cronica bogată și cu adînci tradiții a priete
niei, solidarității și conlucrării multilaterale 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, dintre România și R.P.D. 
Coreeană, dintre popoarele român și coreean.

Salutînd rezultatele deosebit de fructuoase 
ale convorbirilor dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Kim Ir Sen, Comitetul Politic 
Executiv își manifestă deplina aprobare față 
de Declarația comună semnată de cei doi con
ducători de partid și de stat privind întă
rirea prieteniei, solidarității și dezvoltarea 
colaborării frățești dintre Partidul Comunist 
Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre 
Republica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, document care 
consfințește voința comună de a ridica pe noi 
trepte legăturile reciproce în toate domeniile 
vieții politice, economice, tehnico-științifice și 
culturale.

Comitetul Politic Executiv a relevat impor
tanța hotărîrii de a se intensifica și mai mult 
contactele și schimburile de experiență între 
cele două partide în opera de construcție so
cialistă, în condițiile aplicării creatoare la re
alitățile istorice concrete din fiecare țară a 
adevărurilor generale, a principiilor materialis
mului dialectic și istoric.

Comitetul Politic Executiv reafirmă solidari
tatea și sprijinul deplin al partidului, statului 
și poporului român față de lupta dreaptă a po
porului coreean pentru înfăptuirea unificării 
democratice și pașnice a patriei sale.

Comitetul Politic Executiv își exprimă satis
facția că, în spiritul înțelegerilor stabilite, se va 
realiza o conlucrare tot mai activă pe plan in
ternațional între partidele și țările noastre, ho- 
tărîte să-și aducă și în viitor contribuția la în
tărirea prieteniei și colaborării dintre țările so
cialiste, la cauza unității și coeziunii partidelor 
comuniste și muncitorești, la dezvoltarea ra
porturilor dintre state, pe baza principiilor de
plinei egalități în drepturi, respectării indepen
denței și suveranității naționale, neamestecului 
în treburile interne și avantajului reciproc, 
care să asigure dezvoltarea liberă, de sine'stă
tătoare, a tuturor națiunilor.

Comitetul Politic Executiv apreciază că vi
zita în Republica Socialistă Vietnam se înscrie 
ca un nou și important eveniment în cronica 
relațiilor r-omâno-vietnameze. Vizita a pus pu
ternic în evidență legăturile trainice, cu bogate 
tradiții de solidaritate și colaborare, dintre par
tidele, țările și popoarele noastre, consolidate 
și mai mult ca urmare a sprijinului multilate
ral acordat de poporul român luptei eroice a 
națiunii vietnameze împotriva intervenției 
străine, pentru apărarea independenței și suve
ranității naționale și unificarea patriei.

Comitetul Politic Executiv subliniază că, în 
noua etapă istorică, de refacere a țării și dez
voltare a întregului Vietnam pe calea socialis
mului, relațiile româno-vietnameze dobîndesc 
un conținut nou, tot mai bogat. Comitetul Po
litic Executiv își exprimă satisfacția că, în ca
drul convorbirilor la nivel înalt, a fost mani
festată hotărîrea comună de a se acționa pen
tru valorificarea mai deplină a posibilităților 
existente în vederea extinderii și amplificării 
colaborării politice, economice, tehnico-științi
fice, culturale și în alte domenii între cele două 
țări.

Comitetul Politic Executiv își exprimă con
vingerea că importantele documente semnate și 
înțelegerile convenite vor imprima un curs tot 
mai viguros relațiilor dintre cele două partide 
și state, vor contribui la dezvoltarea și mai pu
ternică a conlucrării multilaterale dintre ele, 
Ia intensificarea schimburilor de experiență în 
construcția socialistă, în interesul propășirii 
celor două țări, al întăririi independenței lor, 
al bunăstării și fericirii popoarelor român și 
vietnamez. Comitetul Politic Executiv a dat o 
înaltă apreciere Declarației, semnată de 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Le Duan, pri
vind întărirea continuă a prieteniei și solidari
tății, dezvoltarea colaborării dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din 
Vietnam, dintre Republica Socialistă România 
și Republica Socialistă Vietnam.

plifica colaborarea și conlucrarea dintre ele pe 
plan politic, economic, comercial, cultural și | 
în alte domenii de interes reciproc, pe baza 
principiilor independenței și suveranității na
ționale, egalității în drepturi și avantajului re
ciproc, neamestecului în treburile interne și so
lidarității internaționale.

Dialogul la nivel înalt româno-kampuchian a 
pus în evidență, în același timp, hotărîrea ■ 
partidelor și statelor noastre de a-și aduce con- i 
tribuția la lupta forțelor progresiste, antiîmpe- ! 
rialiste, pentru lichidarea politicii imperialiste, | 
colonialiste și neocolonialiste, pentru așezarea j 
relațiilor internaționale pe baza principiilor, tot 
mai larg recunoscute și îmbrățișate de po
poare, ale egalității în drepturi, respectului, in
dependenței și suveranității naționale, pentru 
rezolvarea stărilor conflictuale și a diferende
lor dintre state, a oricăror probleme litigioase, 
pe calea tratativelor politice, pentru exclu
derea forței și amenințării cu folosirea ei în 
relațiile dintre state, pentru promovarea unei 
politici noi de egalitate între toate națiunile, 
de respect al independenței fiecărui popor.

Evidențiind rezultatele deosebite cu care 
s-au încheiat vizitele delegației de partid și de 
stat conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cele cinci țări asiatice, Comitetul Politic 
Executiv apreciază că acestea slujesc intere
selor fundamentale ale popoarelor noastre, 
cauza propășirii lor economico-sociale și, tot
odată, reprezintă o contribuție de seamă la în
tărirea forțelor socialismului, a unității și 

coeziunii lor în lupta pentru progres și pace, 
la promovarea unei politici noi în lume, de co
laborare între toate țările, pe baza egalitfeții 
în drepturi, a stimei, respectului reciproc și 
neamestecului în treburile interne, la făurirea 
unei lumi mai bune și mai drepte pe planeta 
noastră.

★

Comitetul Politic Executiv a subliniat im
portanța deosebită a întîlnirilor și convorbiri
lor avute de tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
timpul escalelor din Iran și India.

Comitetul Politic Executiv a relevat și apre
ciat activitatea intensă și rolul activ pe care 
tovarășul Nicolae Ceaușescu îl are în promo
varea relațiilor României cu toate statele lu
mii, fără deosebire de orînduire socială, în 
participarea țării noastre la diviziunea inter
națională a muncii, la schimbul mondial de 
valori, precum și Ia întărirea conlucrării tu
turor statelor pe plan internațional pentru re
zolvarea justă, echitabilă a problemelor majore 
cu care se confruntă omenirea contemporană, 
pentru progres, securitate și pace.

Comitetul Politic Executiv dă o înaltă apre
ciere rezultatelor convorbirilor dintre pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
care, înscriindu-se în cadrul bunelor raporturi 
dintre cele două țări ale noastre, exprimă do
rința popoarelor român și iranian de a da un 
conținut tot mai bogat colaborării și con
lucrării reciproce pe diverse planuri. Comi
tetul Politic Executiv relevă totodată, cu sa
tisfacție, hotărîrea exprimată de cei doi șefi 
de stat de a acționa în continuare pentru apro
fundarea colaborări româno-iraniene în ve
derea soluționării problemelor complexe care 
confruntă omenirea, îndeosebi dezarmarea și 
lichidarea subdezvoltării, promovarea princi
piilor noi în relațiile dintre state, crearea unor 
raporturi de egalitate și respect între națiuni, 
făurirea noii ordini economice internaționale, 
întărirea păcii și securității în lume.

De asemenea, Comitetul Politic Executiv a- 
preciază că întîlnirea și convorbirile pe care 
președintele Nicolae Ceaușescu le-a avut cu 
primul ministru al Republicii India, Morarj i 
Desai, au pus în evidență relațiile bune exis
tente între cele două țări, cît și dorința comu
nă de a extinde și mai mult colaborarea și co
operarea pe plan economic, tehnico-științific, 
cultural și în alte domenii de interes reciproc, 
în același timp, Comitetul Politic Executiv își 
exprimă satisfacția față de hotărîrea șefului 
statului român și a primului ministru indian 
de a intensifica, în continuare, eforturile în 
slujba realizării unei politici de respect al in
dependenței fiecărei națiuni, soluționării pro
blemelor litigioase dintre state pe calea tra
tativelor, înfăptuirii dezarmării, și în primul 
rînd a dezarmării nucleare, realizării unei noi 
ordini economice internaționale, dezvoltării 
libere și creșterii bunăstării și fericirii fiecărei 
națiuni.

★
Comitetul Politic Executiv apreciază noile 

vizite ale tovarășului Nicolae Ceaușescu în țări 
ale Asiei ca un eveniment de o deosebită im
portanță, ca o manifestare de cea mai mare 
însemnătate a politicii externe a României, de 
pace și colaborare cu toate popoarele lumii. 
Aceste vizite se înscriu în activitatea generală 
a Partidului Comunist Român, a României so
cialiste, a tovarășului Nicolae Ceaușescu de lăr
gire pe multiple planuri a relațiilor de priete
nie cu toate țările socialiste, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele lumii, fără deo
sebire de orînduire socială. Noua solie de pace 
a secretarului general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a dat expresie hotărîrii nestrămutate 
a țării noastre de a participa activ la viața in
ternațională, la eforturile generale ale popoa
relor pentru edificarea unei lumi mai bune șl 
mai drepte pe planeta noastră.

Aprobînd în unanimitate, cu deplină satis
facție, rezultatele vizitelor, Comitetul Politic 
Executiv a stabilit măsuri care să asigure apli
carea fermă, consecventă în viață a prevederi
lor documentelor și înțelegerilor convenite, a- 
preciind că aceasta corespunde intereselor fun
damentale ale poporului român, ale celorlalte 
popoare, cauzei generale a păcii și socialismu
lui în lume.

Vizita generalului locotenent 
Olusegun Obasanjo, 

șeful Guvernului militar federal nigerian 
Continuarea convorbirilor oficiale

La Palatul Republicii au continuat 
marți, 6 iunie, convorbirile oficiale 
intre președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. si șeful Guvernului mili
tar federal, comandant suprem al 
Forțelor armate ale Republicii Fede
rale Nigeria, generalul locotenent O- 
lusegun Obasanjo.

La convorbiri au participat:
Din partea română — Manea 

Mănescu. prim-ministru al guvernu
lui, Gheorghe Oprea, prim viceprim- 
ministru al guvernului. Cornel Bur
tică, viceprim-ministru. ministrul co
merțului exterior si cooperării econo
mice internaționale. Virgil Trofin. mi
nistrul economiei forestiere si mate- 
.rialelor de construcții. Stefan Andrei, 
ministrul afacerilor externe. Vasile 
Pungan. rriinist.ru la Președinția Re
publicii Socialiste România, sef al 
grupului de consilieri ai președintelui

în mijlocul muncitorilor unor mari unități 
industriale din Capitală și din Pitești

După încheierea primei runde a 
convorbirilor oficiale la nivel inalt 
româno-nigeriene. generalul loco
tenent Olusegun Obasanjo, șeful Gu
vernului militar federal, comandant 
suprem al Forțelor armate ale Repu
blicii Federale Nigeria, a făcut o vi
zită la întreprinderea de mașini grele 
din Capitală, unitate reprezentativă 
a industriei noastre constructoare de 
mașini, care ocupă astăzi un loc im
portant in procesul de industrializare 
a întregii țări.

în această vizită, șeful statului ni
gerian a fost însoțit de Gheorghe 
Oprea, prim viceprim-ministru al 
guvernului. Ion Dincă. primarul ge
neral al Capitalei. Constantin Stă- 
tescu. ministrul justiției, general loco
tenent Constantin Popa, locțiitor al 
Șefului Marelui Stat Major. Octavian 
Cărare, ambasadorul României la 
Lagos.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale din anturajul șefului 
statului nigerian.

Vizita inalților soli ai poporului 
nigerian la marea unitate bucureștea- 
nă a constituit un prilej fericit de a 
cunoaște în mod direct experiența si 
realizările României pe calea indus
trializării socialiste, a dezvoltării 
sectoarelor de bază ale economiei, de 
a examina posibilitățile concrete ale 
inițierii unor acțiuni de colaborare 
și cooperare în producție între cele 
două state.

La sosire, șeful statului nigerian a 
fost sajutat de primarul sectorului 5 
al Capitalei. Nicolae Ganea. care 
i-a adresat un călduros bun venit, in 
numele muncitorilor acestei mari 
unități industriale.

Oaspeților le-a fost prezentată, 
apoi, prin intermediul unei machete, 
evoluția acestei importante întreprin
deri bucureștene, care produce o gamă 
largă de utilaje energetice și tehno
logice de mare complexitate, cu per
formanțe la nivelul științei și tehnicii 
celei mai înaintate. Gazdele au ară
tat că întreprinderea, urmează să-și 
dubleze capacitatea pînă la sfîrșitul 
acestui deceniu, programul de asimi
lare cuprinzind noi produse care vor 
echipa obiectivele industriale aflate 
în construcție în tara noastră în do
meniile energetic, metalurgic, chimic 
și al materialelor de construcții, pre
cum și pentru export. O hartă su
gestivă prezentată oaspeților indică 
cele 17 țări unde se exportă produ
sele întreprinderii. îndeosebi turbo- 
agregate. rotoare și carcase de tur
bine. axe navale, linii de ciment. Se 
relevă că la baza acestor impor
tante succese s-au aflat grija și aju
torul permanent acordat de stal, 
personal de președintele Nicolae 
Ceaușescu. ajutor materializat ațît 
în importante fonduri de investiții, 
cit și într-o îndrumare directă.

Pe parcursul vizitării secției de 
mecanică și a fabricii de turboagre- 
gate. solii poporului nigerian au avut 
posibilitatea să cunoască nemijlocit 
caracteristicile unor mașini si instala
ții de mare capacitate aflate in curs 
de execuție, între care utilaje termo- 
energetice și metalurgice, coloane de 
sinteză pentru combinatele chimice, 
linii tehnologice pentru producția de 
ciment și altele. Au reținut, de ase
menea. atenția oaspeților agregate 
pentru siderurgie, pentru industria 
materialelor de construcție, care se 
situează la nivelul celor mai bune 
utilaje de acest gen care se produc 
în lume, fiind concepute și proiectate 
în majoritate de specialiști români. 
S-a relevat, de asemenea, că între
prinderea aplică pe scară largă pro
cedee tehnologice dintre cele mai 
avansate, care asigură utilajelor o 
productivitate sporită, o îndelungată 
utilizare în producție.

Șeful statului nigerian a dat o înal
tă apreciere potențialului industriei 
noastre constructoare de mașini, ca
lității și randamentului agregatelor 
tehnologice prezentate. El a formulat 
aprecieri elogioase la adresa colecti
vului de muncă de aici, capabil să 
realizeze mașini și agregate de înalt 
nivel tehnic. ,

In încheierea vizitei, generalul lo
cotenent Olusegun Obasanjo a sem
nat in Cartea de onoare și a adresat 
felicitări colectivului pentru succesele 
obținute.

în cursul după-amiezii de marți, 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo, șeful Guvernului militar fe
deral, comandant suprem al Forțelor 
armate ale Republicii Federale Ni
geria, a fost oaspetele colectivelor de 
muncitori, ingineri și tehnicieni ale 
Combinatului de prelucrare a lem
nului și Combinatului petrochimic 
din Pitești.

Șeful statului nigerian a fost înso
țit în această vizită de tovarășii 
Gheorghe Oprea, prim viceprim-mi
nistru al guvernului, Constantin Stă- 
tescu, ministrul justiției, general-lo- 
cotenent Constantin Popa, locțiitor al 
șefului Marelui Stat Major. Octavian 
Cărare, ambasadorul României în Ni
geria, precum și de persoanele ofi
ciale nigeriene care il însoțesc în 
vizita în țara noastră.

înaltul oaspete a sosit la Pitești cu 
un elicopter special, care a aterizat 
pe stadionul „1 Mai". în întîmpinare 
au venit numeroși locuitori ai ora
șului, care au făcut generalului loco
tenent Olusegun Obasanjo ,o primire 
prietenească.

Republicii. Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini. Tra
ian Dudas, ministrul transporturilor 
și telecomunicațiilor. Ion M. Nicolae. 
prim-adiunct al ministrului comerțu
lui exterior si cooperării economice 
internaționale. Silviu Curticeanu. 
secretar prezidențial si al Consi
liului de Stat. Petre Tănăsie. amba
sador. director in Ministerul Aface
rilor Externe. Octavian Cărare, am
basadorul României la Lagos.

Din partea nigeriana — general de 
brigadă Joseph Garba, membru al 
Consiliului Militar Suprem, mi
nistrul afacerilor externe, colonel M. 
Buhari. membru al Consiliului Mili
tar Suprem, președintele Corporației 
naționale nigeriene a petrolului, co
lonel U. A. Mohammed, guvernator 
militar al statului Sokoto, locote- 
nent-colonel David Ikpene. guverna
tor militar al statului Ondo. dr. R. A. 
Adeleye. ministrul federal al indus

Președintele comitetului executiv 
al cohsiliului popular județean- a 
adresat șefului statului nigerian, ce
lorlalți oaspeți un călduros bun ve
nit pe aceste străvechi meleaguri ro
mânești. Un grup de pionieri au ofe
rit solilor poporului nigerian prieten 
buchete de flori.

Coloana oficială de mașini s-a în
dreptat apoi spre centrul municipiu
lui Pitești, unde un mare număr de 
locuitori au salutat cu căldură pe 
șeful statului nigerian.

Generalul locotenent Olusegun 
Obasanjo, șeful Guvernului militar 
federal, comandantul suprem al For
țelor armate ale Republicii Federale 
'Nigeria, este invitat la un dejun, 
oferit in onoarea sa de Comitetul 
executiv al Consiliului popular ju
dețean Argeș. La dejun au participat 
persoanele oficiale nigeriene și ro
mâne care îl însoțesc pe șeful sta
tului nigerian.
tIn timpul dejunului, care s-a des

fășurat într-o atmosferă cordială, 
președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Argeș 
și șeful statului nigerian au rostit 
toasturi.

Președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean Ar
geș și-a exprimat bucuria de a avea 
ca oaspeți pe aleșii soli ai poporului 
nigerian și convingerea că noua în- 
tilnire la cel mai înalt nivel româ- 
no-nigeriană va deschide perspective 
noi intensificării și diversificării 
cooperării bilaterale, în interesul am
belor popoare, al păcii și înțelegerii 
internaționale. El a toastat în sănă
tatea șefului Guvernului militar fe
deral, generalul locotenent Olusegun 
Obasanjo, în sănătatea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, pentru 
o colaborare rodnică, în avantajul 
popoarelor român și nigerian.

Răspunzind. generalul locotenent 
Olusegun Obasanjo a mulțumit 
pentru sentimentele calde, prietenești, 
cu care a fost intîmpinat de locuito
rii municipiului Pitești, exprimin- 
du-și satisfacția de a vizita acest ju
deț, de a cunoaște nemijlocit aspecte 
ale dezvoltării economice și sociale 
a țării noastre. Șeful statului nige
rian a subliniat că noua intilnire la 
nivel inalt româno-nigeriană va con
tribui la dezvoltarea pe mai departe 
a colaborării și cooperării dintre cele 
două țări și popoare și a toastat 
in sănătatea președintelui Nicolae 
Ceaușescu, pentru noi succese in ac
tivitatea poporului român, pentru re
lații mai strinse între cele două țâri 
și popoare.

După dejun, șeful statului nigerian, 
generalul locotenent Olusegun Oba
sanjo, însoțit de persoane oficiale 
române și nigeriene, de reprezentanți 
ai organelor locale de stat, a vizitat 
combinatul de prelucrare a lemnului, 
unul dintre cele mai mari complexe 
cu acest profil din țară.

Salutați cu căldură, la sosire, de 
colectivul de conducere al unității, 
oaspeții iau cunoștință, din explica
țiile directorului general Ion Pietră- 
reanu. de profilul celor 16 fabrici 
care formează platforma de indus
trializare a lemnului din Pitești. 
După modelul acestui modern com
binat, în localitățile Calabar și Ondo 
din Nigeria, specialiști români, in
clusiv de la combinatul piteștean, 
împreună cu tehnicieni nigerieni 
construiesc, în prezent, în cadrul 
celor două societăți mixte româno- 
nigeriene. două mari complexe pen
tru exploatarea și industrializarea

Depunerea unei
In cursul dimineții de marți, gene

ralul locotenent Olusegun Obasanjo, 
șeful Guvernului militar federal, co
mandant suprem al Forțelor armate 
ale Republicii Federale Nigeria, aflat 
în vizită oficiala în tara noastră, a 
depus o coroană de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru 
socialism.

La solemnitate au participat tova
rășii Ion Dincă, primarul general al 
Capitalei, general-colonel Ion Co- 
man, ministrul apărării naționale, 
Constantin Stătescu, ministrul justi
ției, Ilie Rădulescu, ministru secre
tar de stat la Ministerul Afacerilor

Întîlnire
Marți dimineața. Cornel Burtică, 

viceprim-ministru, ministrul comer
țului exterior si cooperării economice 
internaționale, a avut o întîlnire de 
lucru cu dr. R. A. Adeleye. minis
trul federal al industriilor, colonel 
M. Magoro. ministru federal al 
transporturilor, dr. O. Adewoye. mi
nistrul federal al dezvoltării econo
mice, dr. E. B. Leton, ministrul fe
deral al informațiilor, care însoțesc 
pe șeful statului nigerian în vizita 
sa oficială în țara noastră.

Cu acest prilej au fost examinate 
aspecte ale colaborării și cooperării 
economice româno-nigeriene și s-au 
stabilit măsuri pentru transpunerea 

triilor. colonel M. Magoro. ministrul 
federal al transporturilor, dr. O. A- 
dewoye. ministrul federal al dezvol
tării economice, dr. E. B. Leton, mi
nistrul federal al informațiilor. L. S. M. 
Osobase. ambasadorul R. F. Nigeria 
la București. Alhaii Arzika. secretar 
al șefului Guvernului militar fede
ral, B. O. Awokoya. director pentru 
Europa in Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în. timpul celei de-a doua runde da 
convorbiri, președintele Nicolae 
Ceaușescu si generalul locotenent O- 
lusegun Obasanjo au examinat noi 
căi și modalitățile concrete de extin
dere a cooperării economice, de am
plificare a colaborării in domeniile 
tehnicii, al invățămintului și in alte 
domenii de activitate. în folosul si 
spre binele ambelor ponoare, al pro
gresului si prosperității lor. al cauzei 
păci. înțelegerii si conlucrării rodnice 
intre națiuni.

lemnului, care urmează să valorifice 
anual, fiecare, cite 100 000 mc de 
masă lemnoasă, într-o gamă foarte 
largă de produse. Tovarășul Gheor
ghe Lazăr, adjunct al ministrului 
economiei forestiere și materialelor 
de construcții, arătind că lucrările de 
construcție ale celor două combinate, 
care se înalță prin cooperare în Ni
geria, sînt intr-un stadiu avansat, 
informează că in prezent se defini
tivează proiectele pentru construirea 
celui de-al treilea combinat de 
același profil în Nigeria.

în continuare, oaspeții nigerieni 
vizitează fabricile de cherestea și de 
mobilă ale combinatului piteștean. 
Atenția este reținută de o serie de 
produse, îndeosebi mobilier, care și-au 
cucerit un binemeritat prestigiu atit 
în țară, cît și peste hotare, de me
canizarea și automatizarea procese
lor de producție. Oaspetele nigerian 
se interesează de modul cum este 
organizată producția, de pregătirea 
cadrelor, manifestind dorința de dez
voltare în continuare a relațiilor de 
colaborare român,o-nigeriană în acest 
domeniu.

în încheierea vizitei, șeful statului 
nigerian a notat următoarele în 
Cartea de onoare a unității :

„Acest combinat este o industrie, 
a cărei asociere cu industria nigeria- 
nă va duce la un drum foarte lung 
de strîngere a legăturilor de priete
nie și cooperare dintre popoarele și 
țările noastre. Calitatea produ
selor și întreaga activitate a 
lucrătorilor de aici sint foarte 
impresionante. Mulțumim pentru 
primirea caldă și cordială care ni s-a 
acordat și care va duce la dezvol
tarea cooperării dintre România și 
Nigeria, care merg cu pași repezi 
spre întărirea prieteniei și colaboră
rii, în avantajul reciproc al po
poarelor noastre, al cauzei păcii și 
progresului omenirii".

In continuare, șeful statului nige
rian a vizitat o altă importantă uni
tate industrială piteșteană — com
binatul petrochimic.

I-a intrarea în moderna unitate a 
chimiei românești, oaspeții sint sa
lutați de Ion Angelescu. adjunct al 
ministrului industriei chimice. în 
fata unor machete și planșe, direc
torul general al combinatului. Valen
tin Ionită. prezintă dinamica dez
voltării platformei chimice pitestene. 
precizînd că. în prezent, aici se află 
în funcțiune zeci de instalații. Răs
punzind intrebărilor oaspeților, gaz
dele informează că produsele chi
mice fabricate la Pitești se exportă 
în peste 60 de țări de pe toate con
tinentele.

Pe parcursul vizitei la complexul 
de piroliză nr. 2 și printre instalațiile 
celor trei rafinării de țiței, oaspeții 
nigerieni iau cunoștință cu interes 
că in agregatele marii unităti petro
chimice se realizează acum peste 
100 de sortimente de bază.

Șeful statului nigerian se intere
sează de unele procedee folosite, de 
soluțiile tehnice adoptate în reali
zarea unor produse petrochimice, a- 
preciind preocuparea cercetătorilor 
români, experiența chimiștilor noștri 
în valorificarea superioară a țițeiu
lui.

Vizita pe această platformă a con
stituit pentru oaspeți și un prilej de 
explorare a unor posibilități de coo
perare intre România și Nigeria in 
domeniul petrochimiei.

Șeful statului nigerian si persoa
nele oficiale române și nigeriene 
care l-au însoțit s-au întors in 
cursul după-amiezii în Capitală.

coroane de flori
Externe, generali ai forțelor noastre 
armate.

La ceremonie au luat parte, de 
asemenea, persoane oficiale nige
riene care îl însoțesc pe înaltul oaspe
te in vizita sa în țara noastră.

O gardă militară a prezentat ono
rul.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale Republicii Socialiste România și 
Republicii Federale Nigeria.

După depunerea coroanei de flori, 
s-a păstrat un moment de reculege
re, după care s-a vizitat rotonda 
Monumentului.

La încheierea solemnității, șeful 
statului nigerian a primit defilarea 
gărzii de onoare.

de lucru
în viață a înțelegerilor convenite în
tre președintele Nicolae Ceaușescu și 
șeful statului nigerian, generalul lo
cotenent Olusegun Obasanjo.

La intilnire au participat Virgil 
Trofin. ministrul economiei forestie
re și materialelor de construcții. Va
sile Pungan. ministru la Președinția 
Republicii Socialiste România, șef al 
grupului de consilieri ai președintelui 
Republicii. Ion Avram, ministrul 
construcțiilor de mașini. Traian Du- 
daș, ministrul transporturilor si tele
comunicațiilor. Ion M. Nicolae. prim- 
adjupct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice in
ternaționale.

(Agerpres)

rriinist.ru
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IN PREAJMA ÎNCHEIERII ANULUI DE STUDIU ÎN ÎNVĂTĂMINTUL DE PARTID
Ne aflăm în perioada desfășurării 

convorbirilor recapitulative care în
cheie anul de studiu in invățămintul 
politico-ideologic de partid. Așa cum 
se știe, anul acesta, in lumina indi
cațiilor de o deosebită importanță 
principială ale secretarului 
al partidului, tovarășul 
Ceaușescu, privind menirea 
gandei nu numai de a explica, ci de 
a mobiliza la acțiune practică, la 
unirea eforturilor pentru înfăptuirea 
politicii partidului, invățămintul de 
partid a avut drept idee de frontispi
ciu și obiectiv major întărirea legă
turii studiului cu
viața, sporirea e- _______________
ficienței sale prac
tice. a forței de 
influențare asu
pra conștiinței și 
comportării 
menilor.

Rezultatele po
zitive. consemnate 
in bilanțul aces
tui an de studiu 
sînt in nemijloci
tă concordantă 
modul in care 
fost aplicate 
ceste indicații, 
eforturile depuse 
de organizațiile de 
partid pentru ca 
invățămintul po
litico-ideologic să 
nu se limiteze la 
repetarea unor 
teze abstracte și 
idei generale, ci. 
demonstrând in 
mod convingător 
justețea politicii 
partidului. să-i 
ajute pe cursanți, 
pe ceilalți oameni 
ai muncii in în
deplinirea în con
diții optime a 
sarcinilor trasate 
de partid. Alături 
de celelalte forme 
ale muncii politi- 
co-ideologice. în- 
vățămintul de 
partid a contribu
it la ridicarea ni
velului conștiinței 
lor. puternic reflectată în avintul cu 
care se muncește pretutindeni, in 
importantele succese obținute în ac
tivitatea economică, ca și în întreaga 
operă de edificare a noii orânduiri 
sociale.

Apare concludent pentru rolul în
deplinit și în acest an de invățămin
tul de partid în ansamblul activității 
politico-ideologice a partidului fap
tul că in diferitele, cursuri au fost 
cuprinși peste trei milioane de cetă
țeni — comuniști și alți oameni ai 
muncii. Adăugind la aceștia pe cei 
peste 2 300 000 de tineri care studiază 
în invățămintul politico-ideologic al 
U.T.C. și pe cei cuprinși in invăță- 
mîntul ideologic de masă, desfășurat 
cu participarea nemijlocită a sindi
catelor și a consiliilor Frontului Uni
tății Socialiste, reiese că aproape În
treaga populație activă a României 
studiază în mod organizat politica 
internă și externă a partidului.

La îmbunătățirea calitativă a în- 
vățâmintului de partid au contribuit 
sistemul perfecționat de organizare 
din ultimii ani : elaborarea tezelor 
de bază pentru fiecare din temele 
prevăzute in programe; editarea unor 
noi volume în seria de culegeri sin
tetice din documentele Partidului 
Comunist Român, precum și a unui 
bogat material didactic (planșe, dia
pozitive, diafilme etc.), publicarea a 
numeroase consultații, activitatea tot 
mai bogată a cabinetelor și a nume
roaselor puncte de documentare po- 
litico-ideoiogică. Analizele întreprin
se de organele de partid au pus in 
evidență insă și persistența unor 
neajunsuri, atit în organizarea, cit și 
în conținutul învățămintului, unele 
manifestări de formalism, care-i di
minuează eficiența.

Rolul convorbirilor recapitulative 
constă în a dezvolta progresele ob
ținute în domeniul studiului ideolo
gic, contribuind la însușirea organică 
a bazelor principiale ale politicii 
partidului, la cunoașterea temeinică 
de către fiecare cursant a orientări
lor și ideilor de deosebită importanță 
cuprinse in documentele Conferinței 
Naționale a P.C.R. și ale Plenarei 
din martie a C.C. al P.C.R. Desigur, 
in funcție de specificul programei

general 
Nicolae 
propa-

fiecărui curs, de sarcinile aflate în 
fața fiecărui colectiv, organele și or
ganizațiile de partid aleg pentru con
vorbirile recapitulative temele de 
cea mai mare actualitate, care pre
zintă cel mai larg interes pentru co
lectivul respectiv.

Dintre inițiativele urmărind pregă
tirea convorbirilor recapitulative se 
cuvine menționat că. spre a asigura 
însușirea aprofundată de către pro
pagandiști și cursanți a măsurilor 
adoptate de Plenara C.C. al P.C.R. 
din martie a.c. privind perfecționarea 
mecanismului economico-financiar,

samblului aspectelor legate de perfec
ționarea 
eficienței activității economice, 
murindu-se temeinic atit 
teoretice aflate la baza noului meca
nism economico-financiar, cit șj căile 
concrete de înfăptuire a acestor 
sarcini, ca o condiție a accelerării 
progresului economiei naționale și a 
creșterii pe această bază a nivelului 
de trai al întregului popor.

Evident, aceasta nu trebuie să ducă 
la imprimarea unui caracter tehni
cist convorbirilor, ci. prin argumen
tarea convingătoare ă corelației din-

calitativă și creșterea 
lă- 

notiunile

oa-

cu 
au 
a- 
cu

LA ÎNTREȚINEREA
■» Faptul

I
I

I
CULTURILORparticipă tovarăși din conducerea în-, 

treprinderilor unde lucrează studenții'" 
respectivi, precum, și studenți din 
penultimul an, punindu-se totodată 
accentul pe elaborarea unor lucrări 
de absolvire cu un cit mai inalt grad 
de aplicabilitate.

Practica a dovedit că o condiție a 
desfășurări a convorbirilor 

o constituie organiza- 
premergătoare a unor 

in sprijinul propa- 
al cursanților. pre- 

materialului 
pus la dis

poziția cabinete
lor pentru activi
tatea ideologică 
și politică. pre
cum și a puncte
lor de documen
tare politico-ideo- 
logică.

Atenția acorda
tă de organele de 
partid convorbiri
lor recapitulative 
se reflectă . in 
repartizarea tutu
ror cadrelor de 
bază, incepind cu 
membrii comite
telor județene de 
partid, pe unități 
și cursuri, spre a 
participa si a aju
ta nemijlocit 
buna lor 
șurare. 
țeleș. ■ principalul 
efort 
ne să-l 
cursanții 
de intensitatea și 
perseverenta e- 
fortului indivi
dual al acestora 
depinzind in cele 
din urmă îmbo
gățirea cunoștin
țelor lor politico- 
ideologice.

Ampla activita
te a partidului 
nostru in dome
niul politicii in
terne si externe, 
ritmul 

desfășurării evenimentelor 
peste hotare, apariția unor 
mente de partid și de stat 
— și după încheierea convorbirilor 
recapitulative — propaganda de partid 
să intervină prompt, fără a aștepta 
impulsuri „de sus“. pentru lămurirea 
noilor fenomene si evenimente ale 
vieții soeial-Dolitice. Tocmai în acest 
scop trebuie folosită judicios întreaga 
gamă largă a mijloacelor aflate la 
indemina propagandei de partid — 
de la adunările generale de partid. 
U.T.C.. sindicale si pină la sim
pozioane. cicluri de conferințe, con
sultații si răspunsuri la întrebări, .sau 
alte acțiuni interesante desfășurate 
la cabinetele si punctele*  de infor
mare politico-ideologică.

Este de datoria organelor locale 
de partid ca. simultan cu grija pen
tru buna desfășurare a convorbirilor 
recapitulative, să desprindă din expe
riența acumulată concluzii practice 
privitoare la căi|e de îmbunătățit-? 
calitativă a propagandei in viitorul 
an de studiu.

bunei 
recapitulative 
rea in zilele 
consultații 
gandiștilor si 
cum și completarea 
bibliografic și didactic

ÎNALTA MENIRI A PROPAGANDEI

mobilizarea fiecărui om al muncii
in acțiunea practică pentru 
înfăptuirea politicii partidului

„Explicînd politica partidului, măsurile generale - care, desigur, 
sint mai ușor de înțeles - activitatea educativă și de propagandă tre
buie să acționeze pentru a determina întregul partid, întregul popor 
să participe efectiv la înfăptuirea în viață a acestei politici, de către 
fiecare în sectorul său de activitate".

NICOLAE CEAUȘESCU

se

socialiste a mase- Comitetul municipal de partid Bucu
rești a organizat dezbateri ample, 
Incluzind numeroase întrebări la care 
au răspuns cadre de conducere din 
C.S.P., Ministerul Finanțelor, Minis
terul Muncii, Banca Națională, Di
recția Centrală de Statistică ; de a- 
semenea, in sprijinul propagandiști
lor a fost elaborat un documentar și 
planșe ilustrând componentele pro
ducției nete. îmbunătățirile ce vor fi 
aduse Legii retribuirii etc. în ace
lași scop, Comitetul județean de 
partid Ilfov a orientat instruirea pro
pagandiștilor spre aprofundarea pro
blemelor legate de corelația dintre 
dirijarea unitară a activității econo
mice, pe baza planului național unic 
și întărirea autonomiei economico- 
financiare a întreprinderilor, a auto- 
conducerii muncitorești, precum și a 
aspectelor referitoare la îmbunătă
țirea Legii retribuirii. Comitetul ju
dețean de partid Hunedoara a orga
nizat instruirea responsabililor punc
telor de documentare politico-ideo
logică privind modul în care sint 
chemați să sprijine pregătirea con
vorbirilor recapitulative.

De certă utilitate este măsura 
întreprinsă de comitetele jude
țene de partid Iași și Vaslui de a 
prevedea, printre principalele teme 
recapitulative, „Perfecționarea me
canismului economic și social in 
etapa actuală", trimițînd lectori 
în unitățile economice spre a 
lămuri 
bilirii 
câtor 
rifica diferite aspecte vizînd perfec
ționarea democrației muncitorești. 
Asemenea acțiuni vor imprima, l'ără 
îndoială, un grad superior de efi
ciență muncii politico-educative des
fășurate de organizațiile de partid 
pentru crearea condițiilor necesare 
introducerii producției fizice și pro
ducției nete 
planului.

Dată fiind 
sarcinilor ce 
partid în lumina 
ferinței Naționale si ale Plenarei C.C. 
al P.C.R. din martie 1978, este ne
cesar ca în cadrul convorbirilor re
capitulative să se acorde atenție an-

Si 
trimițând 

economice 
temeinic însemnătatea sta- 

producției nete ca indi- 
economic de bază si a cla-

ca indicatori de baza ai

importanța deosebită a 
revin organizațiilor de 

hotărârilor Con-

tre ritmul dezvoltării economice si 
cultivarea noii atitudini fată de 
muncă și avutul obștesc, să se releve 
rolul de forță motrice al conștiinței 
socialiste, datoria comuniștilor de a 
acționa fără preget — în primul rind 
prin forța de convingere a exemplu
lui personal — pentru aplicarea 
guroasă a cerințelor Codului etic.

Numeroasele acțiuni, propuneri 
inițiative ale României pe arena 
ternațională. indisolubil legate
aportul personal al tovarășului
Nicolae Ceaușescu. reliefat pregnant 
și prin recentele vizite efectuate in 
S.U.A., ca și în țări prietene din Asia 
— fac necesară dezbaterea in cadrul 
convorbirilor recapitulative a orientă
rilor fundamentale ale politicii exter
ne a partidului și statului nostru, a 
contribuției ei la găsirea căilor de so
luționare pe baza tratativelor a diver
gentelor și conflictelor dintre state, 
la combaterea tendințelor de domi
nație si de reîmpărțire a lumii, la 
democratizarea relațiilor internațio
nale. la infăptuirea dezarmării, la 
făurirea unei lumi mai bune și mai 
drepte.

Cit despre desfășurarea propriu- 
zisă a convorbirilor recapitulative, o 
cerință esențială a rodniciei acestora 
constă în stimularea dezbaterilor vii 
care să dezvolte capacitatea de gîn- 
dire, de interpretare si generalizare 
a cursanților. posibilitățile lor de 
orientare de sine stătătoare, de des
prindere a concluziilor practice de- 
curgind din tezele teoretice însusile. 
Orientarea convorbirilor recapitula
tive spre schimburi deschise de 
opinii asupra principalelor pro
bleme Ia ordinea zilei, antrena
rea tutufor cursanților la discuții 
si. in primul rind. a celor care au 
luat mai rar cuvintul in timpul anu
lui. acordarea cu grijă a calificative
lor. incit acestea să reflecte preocu
parea manifestată de cursanți de-a 
lungul întregului an de studiu pentru 
a-si ridica pregătirea, politico-ideolo
gică. vor contribui fără îndoială la 
îmbunătățirea calitativă a invătămin- 
tului de partid.

Merită relevată experiența comite
telor județene de partid Cluj. Alba. 
Caraș-Severin de a organiza exame
nele la universitățile politice și de 
conducere în sesiuni deschise, la care

ri-

și 
in- 
de

Primăvara culturală
bucuresteană a înscris in 
acest an printre variatele-i 
forme de manifestare și o 
inițiativă : Salonul de de
sen și acuarelă al munici
piului. O inițiativă care, 
prin varietatea preocupări
lor si a prezentelor artisti
ce. vine să îmbogățească 
imaginea pe care, anual, o 
lasă tradiționalul Salon de 
grafică. Pictori, sculptori, 
graficieni si artiști decora
tori au prezentat. în func
ție de formație si afinități, 
o variată gamă de lucrări, 
menite, in ansamblul lor, 
să recompună insăsi atmos
fera artei noastre contem
porane care se dezvo’ltă 
într-un climat fecund. Pre
zenta pla-sticienilor noștri 
in mijlocul oamenilor, al 
preocupărilor si năzuințe
lor care-i animă, neobosita 
pasiune cu care conturează 
frumusețile ' calme, senine, 
ale peisajului românesc sau 
strălucitoarea geometrie 
colorată a noilor construc
ții industriale constituie și 
de această dată una din 
modalitățile eficiente ale 
dialogului cu publicul.

In spațiosul hol al Tea
trului Național sint reunite, 
așadar, lucrări care circum
scriu variate modalități de 
exprimare. Străvechile teh
nici ale desenului si acua
relei au constituit punctul 
de întâlnire al acestor ima
gini care favorizează reve
latoare incursiuni in uni
versuri artistice ades dife
rențiate polar. De Ia schița 
sumară menită să evoce din 
citeva trăsături doar un ca
racter sau o mișcare la de
senul de mari dimensiuni 
realizat cu migala graficii 
de șevalet, de la spontane 
notatii în acuarelă care 
nu-si propun decit să prin
dă în vaporozitatea culorii 
frumusețea unui peisaj la 
imagini în care sînt trans
puse grave meditații filo
zofice, de la desene de at
mosferă la lucrări care ne
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la 
desfă- 

Binein-
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depunâ 
înșiși,

rapid al 
în tară si 
noi docu- 
impun ca

muncă răgaz, grijă
deosebită pentru calitate

In județul Ilfov, prima prașilă la 
floarea-soarelui și sfecla de zahăr s-a 
incheiat încă din ultima decadă a lu
nii mai ; la porumb, prima prașilă 
manuală s-a aplicat, pină la 5 iunie, 
pe 66 la sută din suprafață, iar pra
știa a doua manuală s-a executat pe 
8 840 ha — adică pe 6 la sută din su
prafață.

Din capul locului trebuie spus că 
acolo unde munca în acord global 
a fost bine organizată, unde s-au 
explicat temeinic cooperatorilor răs
punderile ce le revin pentru obține
rea producțiilor planificate și tarifele - 
stabilite pentru fiecare lucrare, re
zultatele sint din cele mai bune. La 
cooperativa agricolă Gruiu. lucrările 
de întreținere a culturilor sint avan
sate. Explicația ? ~ 
bună la lucru. 
„Avem 11 echipe 
mixte care cu
prind 690 de coo
peratori si meca
nizatori si. zilnic, 
tot atâția sint in 
câmp — ne spu
nea președintele 
cooperativei, tovarășul Crăciun Dlma. 
Aș menționa încă un lucru. Noi nu 
mai trebuie să facem mobilizare cind 
e vorba de o lucrare sau alta. Mun
cind in acord global, cooperatorii și 
mecanizatorii sint stimulați să execu
te la timp fiecare prașilă pentru a 
obține producții mari. Am fixat un 
termen de 5 zile pentru executarea 
primei prașile pe cele 908 ha culti
vate cu porumb, termen ce a fost 
respectat".

Din păcate, nu peste tot s-a Înțeles 
imperativul că la întreținerea cul
turilor este necesar să se acționeze 
organizat, cu toate forțele. La coope
rativele agricole Jilavele. Ciocirlia, 
Nuci, Brazii, Curcani, Sărulești și 
altele am găsit in cîmp la prășit 
nu echipe compacte din 30—40 de 
cooperatori, așa cum au fost consti
tuite la inceputul anului, ci pilcuri 
răzlețe «formate din 2—3 oameni. In 
aceste unități- „ziua-lumină“ nu du
rează mai mult de citeva ore. La 
Nuci, de pildă, a fost suficientă o 
bură de ploaie ca să risipească pe 
la case și pe cei cițiva cooperatori 
care lucrau pe terenurile cooperati
vei agricole. De ce nu au urmat 
aceștia exemplul vecinilor din satul 
Lipia. de la C.A.P. Gruiu, care au 
continuat și după ploaie să pră
șească porumbul pină seara tirziu ? 
Timpul fiind avansat, se cere ca in 
fiecare unitate agricolă, in fiecare 
comună, consiliile de conducere și 
comandamentele comunale să mobi
lizeze la lucru pe toți locuitorii sa
telor. să organizeze temeinic munca 
la intreținerea culturilor.

Prin lucrări de bună calitate 
întreținerea culturilor trebuie să

Participarea foarte

asigure densitatea stabilită. „Con
trolăm permanent calitatea prașile- 
lor — ne spunea inginerul șef al 
cooperativei agricole Dridu. tovară
șul Petru Gavriș. în scopul întăririi 
răspunderii pentru calitate, yeri- 
ficăm densitatea realizată după 
efectuarea prășitului. Cind consta
tăm că au fost tăiate plante, luăm 
măsuri pe loc. Cooperatorul Gheor- 
ghe Militaru de la ferma 3 Snagov 
a fost obligat să completeze golu
rile din lanurile de sfeclă de zahăr, 
deoarece tăiase unele plante". Așa 
ar trebui să se procedeze peste tot. 
Pe una din parcelele fermei Câciu- 
lați a cooperativei agricole Moara 

. Vlăsiei, mecanizatorii Dragomir Anca 
și Gheorghe Cucu prășeau sfecla de 
zahăr. în urma cultivatorului, de-a 

lungul rindurilor. 
erau multe plan
te tăiate, iar în
tre rinduri — bu
ruienile rămîneau 
neatinse. Nici la 
semănat 
respectat 
ta uniformă în- 
cultâvatoarele nu 

Deși aceste nere-

Cum se lucrează
pe ogoarele Ilfovului nu s-a 

distan-
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Tudor OLARU

de zahăr pe ogoarele C A P. Dridu, județul IlfovPrâșitul mecanic Ic sfecla

tre rinduri. nici 
au fost reglate, 
guli erau bine Cunoscute celor doi 
mecanizatori, ei continuau să lucreze 
liniștiți. Firesc, din moment ce ni
meni din conducerea 
agricole, a fermei sau 
mecanizare nu trecuse 
punct de lucru.

Sint numai clteva 
subliniază necesitatea 
tiile de partid de la sate. Comanda
mentele comunale, conducerile uni
tăților agricole să acționeze hotărit 
pentru mobilizarea tuturor forțelor 
la executarea neintîrziată a prașile- 
lor manuale si mecanice.

★
Din cele circa 150 000 ha culti

vate cu porumb în cooperative’e 
agricole din județul Ilfov, circa 77 000 
ha au fost erbicidate. In devizele de 
lucrări s-a prevăzut ca pe aceste te
renuri să se execute o singură prașilă 
de corecție, prin care .să se distrugă 
eventualele buruieni. Numai că, in 
unele cooperative agricole, cum sint 
Bălanu, Frățești, Stoenești, Mitreni, 
Tămădău și altele, din cauza păstră
rii sau aplicării necorespunzătoare, 
erbicidele nu au avut eficiența scon
tată, unele .suprafețe fiind imburuie- 
nate. De aceea trebuie făcută o pra
șilă integrală. Dar nu se face. De ce? 
Căutăm' răspuns la această întrebare.

Direcția generală agricolă Ilfov : 
Prașila de corecție, fiind o lucrare 
ușoară, de completare, este retribuită 
cu un sfert din valoarea tarifului 
obișnuit. Pe terenurile erbicidate nu 
s-a prevăzut numărul corespunzător 
de norme pentru a se face prăși le 
normale. Așa se face că lanurile de 
porumb rămin imburuienate.

Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare : Intr-adevăr, ministerul 
a indicat direcțiilor agricole să urmă
rească îndeaproape ca. in fiecare uni
tate agricolă, lucrările ce se execută 
să se încadreze intr-un anumit, ba
rem. Avind in vedere situația creată 
— determinată de aplicarea necores
punzătoare a erbicidelor — trebuie 
acționat pentru executarea neint.ir- 
ziată a prășitului. Buruienile nu tre
buie sa crească in lanurile de po
rumb. Trebuie executate prașilele 
fiecesare. Lucrările suplimentare vor 
spori costul producției. Dar in ase
menea situație este mai bine să chel
tuiești un ban in plus decît să lași 
cultura să se compromită. Retribuirea 
celor care lucrează la prășit se va 
face in raport, cu producția obținută, 
terenurile respective fiind lucrate in 
acord global.

Prin urmare, cooperativele agricole 
au obligația să execute lucrările de 
întreținere ce condiționează obține
rea producțiilor stabilite.

cooperativei 
a secției de 
pe la acest

aspecte car» 
ca organiza-

A. PAPADIUC 
l. CIUBOTARII 
corespondentul „Scînteii"

relevă pe autorii lor drept 
martori lucizi ai evenimen
telor contemporane — iată 
enumerate sumar doar cite
va din direcțiile mari in 
care s-a orientat demersul 
artistic.

Considerate multă vreme 
tehnici artistice minore, 
aflate in umbra minunate
lor efecte cromatice pe 
care le poate oferi pictura 
sau a subtilităților de ex
primare pe care le conține 
gravura — acuarela si de
senul. așa cum ne demon
strează actualul salon, au 
cistigat un substantial te
ren in exploatarea plină de 
îndrăzneală și uneori de 
originalitate a celor mai 
variate aspecte pe care 
viata societății noastre le-a 
pus la jndemina artiștilor. 
In această perspectivă ele 
ne apar ca mijloace impor
tante de exprimare a ma
rilor mutații sociale și teh
nice specifice epocii con
temporane. a vastului lor 
ecou in desăvârșirea fiin
ței umane.

Rezultat al experienței 
artistice proprii domeniu
lui in care fiecare dintre 
expozanți iși desfășoară 
activitatea, ele aduc (ca in 
cazul desenelor unor sculp
tori sau ale unor artiști de
coratori) ecouri directe ale 
acestor preocupări. Nu sint 
simple rezultate ale unui 
exercițiu de rutină, ci întru
chipări ale unor viziuni 
artistice bine conturate in 
arta noastră. In aceste con
diții. consecvența in folosi
rea unor modalități de ex
primare cu care ne-au obiș
nuit cei mai multi dintre 
expozanți ne apare drept o 
calitate in plus. Și n-ar fi 
decit să ne referim la com
pozițiile Margaretei Ste- 
rian. aflate la confluența 
figurativului cu un fantas
tic festiv sau la peisajele 
Micaelei Eleutheriade. la 
florile realizate de maes
trul Ion Musceleanu într-o 
culoare fluidă, cu intensi

tăți si surdine ale unor to
nuri delicate, sau la dese
nele semnate de Pavel Co
dită. in care poți recunoaș
te aceeași tratare pictura
lă. sensibilă, a suprafețe
lor.

cer", lucrări ale maestrului 
Brăduț Covaliu. aduc ace
leași sensuri ale echilibru
lui. armoniei și discreției 
pe care le conține pictura 
sa. același fior liric.

Pentru Gina Hagiu sau

ria Constantin sau Ion Mu- 
rariu au contribuit, de ase
menea. la crearea unor 
imagini de atmosferă în 
care capacitatea autorilor 
de a nuanța si diversifica 
grupajele de culoare atin

țioasă a lucrărilor lui Ne- 
culai Păduraru si Maria 
Coja transpare o anume 
consonanță lăuntrică, de 
substanță poetică, cu ima
ginea reprezentată. Con- 
stienti de faptul că idealul

Salonul de desen și acuarelă 
al municipiului București

GINA HAGIU . „Bricul Mircea" (stingă), LUCIAN MAȘEK : Peisaj (dreapta)
(La Salonul de desen și acuarelă al municipiului București)

Mai apt să ‘găsească o 
cale directă spre claviatura 
sufletească a ‘ privitorului, 
peisajul a cunoscut in crea
ția unora dintre artiș
tii expozanți o interpretare 
dincolo de care simți parcă 
bucuria calmă a reîntâlni
rilor cu natura în neconte
nita ei prefacere. ..Prunul" 
sau „Prunul proiectat pe

Eugen Popa, frumusețea 
peisajului este în primă 
ordine a creației importan
tă. Imaginile din portul 
Constanta. surprinse de 
amîndoi, conțin parcă bucu
ria de a privi și de a co
munica si altora această 
bucurie. Fluiditățile acua
relei minuite cu binecu
noscută măiestrie de Ma

ge virtuozitatea. Dincolo 
de gama caldă, de un far
mec tonifiant al peisajului 
semnat de Grigore Vasile, 
de discreția culorilor puse 
cu economie in lucrările 
Ioanei Kassargian. de am
bianța muzicală a unei 
imagini ca aceea realizată 
de Petru Csehi. dincolo de 
pasta colorată densă si pre

umanist contemporan În
seamnă deopotrivă conti
nuarea unor tradiții spiri
tuale constructive dar și o 
continuă autodepăsirfe, multi 
dintre expozanți au recurs 
la forța ordonatoare a 
imaginii, la capacitatea li
niei și culorii de a organiza 
un spațiu plastic. Faptul 
că mulțimea amănuntelor

înt-r-o imagine în loc să 
contribuie la crearea unor 
spatii armonioase o încar
că. uneori inutil, a deter
minat pe Marin Gherasim. 
Ștefan Iacobeseu. Sorin 
Dumitrescu. Vanda Mihu- 
leac sau Doina Sleflea să 
creeze lucrări care să im
pună privitorului. Drintr-o 
rigoare geometrică, ima
gini a căror aparentă sim
plitate este intens evoca
toare. Amestec de intuiție 
sensibilă si de concentrare 
lucidă, o lucrare cum este 
..Natura statică" de Adrian 
Suștea se remarcă de ase
menea prin echilibrul dina
mic pe care-1 realizează 
autorul in dozarea amănun
tului semnificativ față de 
ansamblu! imaginii, prin 
„organicitatea" cu care 
obiectele acestei naturi 
statice sint integrate în via
ta „compozițională a între
gului.

Din mirajul colorat pe 
care ochiul il înregistrează 
clipă de clipă, din mesajele 
acestea deosebit de variate 
in veșnica lor schimbare, 
artiștii au extras aspecte 
cărora le-au impus propria 
logică, disciplină si armo
nie. Să ne oprim doar ia 
desenele unor sculptori ca 
George Apostu. Constan
tin Breazu. Minai Buculei, 
Dumitru Pasima, Nicăpe- 
trd, Gh. Iliescu Călinești 
sau Constantin Popovici. O 
simplă linie urmărind con
turul unui corp sau trăsă
turile unei figuri,, ne-o de
monstrează artiștii sus- 
mentionati. poate Indica 
profunzimea, ecourile li
niștii sau clocotul vieții. 
Căutând, din înseși infle
xiunile trăsăturii, să suge
reze volume tangibile, ele 
vorbesc un alt limbaj decit 
desenele pictorilor, de pil
dă. in care preocuparea 
pentru culoare este pre
ponderentă. Cu ușoare ac
cente de culoare, portretul 
Miliței Petrașcu de V. Cra- 
ioveanu. chipul conturat 
de Corneliu Antonescu,

compozițiile lui Gh. I. An-
ghel. „Delegații la festival" 
evocați de Lucian Mașek
in rafinate armonii de 
griuri demonstrează locmai 
această 'preocupare de 
..picturalizare" a desenului 
din partea unor artiști a 
căror preocupare de căpe
tenie este pictura.

La polul opus, compozi
țiile unui grafician ca ma
estrul Vasile Kazar aduc
același univers de preocu
pări artistice, aceeași exa
cerbare a experienței trăi
te pentru a reda cit mai co
municabilă aceeași căutare 
a efectului prin aceleași 
mijloace : sinteză, concizie, 
discontinuitate.

Realizate uneori cu o su
gestivă acuratețe a liniei, 
ca in cazul ..Jocurilor pe 
plajă" de Hortensia Masi- 
chievici sau al peisajului 
din Vama Veche de Florin 
Niculiu. cu migala graficii 
de șevalet la Ion Panaites- 
cu sau loan Untch — pen
tru a da doar citeva exem
ple. lucrările expuse pre
zintă tot atitea viziuni per
sonale. remarcabile prin li
bertatea plină de farmec 
delicat a transpunerii.

Nu putem. la sfirșitul a- 
cestei foarte succinte tre
ceri in revistă a salonului,
să nu remarcăm. încă o 
dată, deosebita ținută artis
tică a manifestării : faptul 
că. apelând la puritatea li
niei sau la forța sugestivă 
a culorii, artiștii bucu- 
resteni au tălmăcit in ima
gine aspecte ale realități
lor noastre pe tare măies
tria lor a știut s-o încarce, 
poetic.jcu sensuri. Aparent 
divergente din punctul de 
vedere al exprimării, ele 
desfășoară sub ochiul pri
vitorului imaginea unitară 
a unei arte, a cărei forță 
de comunicare stă tocmai 
în apropierea, de viată, de 
problematica umană și ar
tistică a contemporaneității 
noastre socialiste.

Marina PREUTU
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Nu e un paradox, nici un joc 
de. cuvinte, ci realitatea insăși 
ce se oferă privirii apropiindu-te 
de casa lui Ion Frențiu din 
Huși. Așezată „la poale de co
dru verde-', mai exact la mar
ginea pădurii Dobrina, casa iui 
I.F. este numită de oamenii din 
partea locului și drumeții care 
zăbovesc admirind-o „casa cu 
interiorul pe dinafară". Și aceas
ta intrucit de jur împrejur casa 
este împodobită cu tot felul de 
picturi, sculpturi, versuri, note 
muzicale. Tot atîtea modalități 
artistice prin care Ion Frențiu 
iși etalează talentul multilate
ral de artist popular. Multe din 
picturile sale, executate într-o 
manieră proprie, au fost pre
zente în expoziții locale și repu
blicane. Alte pasiuni ale artistu
lui popular din Huși : cultura 
viței de vie (ca toți podgorenii 
din jur), pomii fructiferi si 
vioara. Prima vioară la care a 
cintat a fost construită de el 
«uși...

S-au oprit 
din joacă

In timp ce se jucau la margi
nea satului, copiii Valentin 
Vrsu, Ion Dumitru. Traian Cris- 
tea și Nicolae Petrache din Bu- 
cov (Prahova) au dat de obuze 
Si mine îngropate, rămase din 
vremea ultimului război. Știind 
de la dascăli și de la părinți că 
asemenea obiecte reprezintă un 
mare pericol și nu trebuie atinse 
sub nici o formă, puștii au dat 
fuga In primărie. Venite la fața 
locului, cadrele militare de spe
cialitate au făcut inofensive o- 
buzele. Maistrul militar D. Stă- 
nescu ne-a rugat 
cuvint de'•laudă 
din Bucov, care 
curiozitatea și 
matur.

in-

să scriem un 
pentru copiii 
și-au stăvilit 
au procedat...

Schimbare 
de domiciliu

Se vedea cit de colo că Nico- 
lae G. din Lugoj venise acasă 
cu sămînță de scandal. De cum 
a intrat înăuntru, s-a luat la 
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ța nu-i răspunde la provocare, a 
început să se înfurie. Apoi, s-o 
insulte. Apoi, s-o lovească. Apoi, 
nici una. nici două, a deschis 
ușa și a dat-o afară din casă. 
Vâzind femeia aruncată pe dru
muri, vecinii au anunțat miliția. 
După întocmirea dosarului de 
rigoare, Nicolae G„ om tinăr. de 
23 de ani, dar fără nici o ocu
pație. a compărut in fața 
stanței de judecată. 
Decretului 153/1970 a fost 
damnat la 40 de zile închisoare 
corecțională.

in-
Tn baza

con-

Bani - da, 
bilete - ba!

Un autobuz cu călători pornise 
pe ruta Roman — Secueni 
Butnărești. Pe traseu, un echi
paj al miliției a făcut semn șo
ferului să tragi! pe dreapta, iar 
călătorilor le-a adresat clasicul 
indemn : ..Biletele la control, vă 
rugăm". Surprizele s-au ținut 
lanț. După fiecare solicitare, răs
punsurile călătorilor erau absolut 
identice : ..Am plătit, dar bilet 
n-am primii". Cam cile cazuri 
de acest fel credeți că au fost 
in respectivul autobuz ? Nu mai 
puțin de 24 1 Cu alte cuvinte, 
șoferul eu gestiune Mircea Zam- 
firoiu bani incasa, dar bilete nu 
dădea. După cum ne informează 
căpitanul Nicolae Cuibări, de la 
miliția municipiului Roman, 
conducerea autobazei I.T.A. din 
localitate a luat, ca primă mă
tură. discutarea lui Zamfiroiu 
în colectivul de muncă, interzi
cerea de a mai lucra in trans
portul de călători, plus întocmi
rea dosarului penal de rigoare. 

Ca la nuntă
și nu prea...

Nuntă mare ............ . ...........
rant a Întreprinderii de postau 
Azuqa. Mese încărcate cu tot 
felul de bucate, cintec, ioc și ve
selie. Ca la nuntă. La încheierea 
socotelilor, responsabilul unității, 
Ion Dobre, iși freca miinile de 
mulțumire. Prin „subțierea" por
țiilor mesenilor. I.D. pusese in 
buzunar vreo citeva mii dc lei. 
Dar n-a apucat să se bucure 
prea mult, pentru că o nouă so
coteală — de data aceasta fă
cută de alții — l-a obligat să 
dea banii înapoi și, in schimb, 
să ..încaseze" cele cuvenite in 
asemenea cazuri. Merită !

Ia cantina-restau-

Din fuga 
trenului

seCălătorind cu trenul, nu 
poate să nu te uiți pe fereastră 
și să nu-ți rețină atenția o 
sumedenie de imagini. Dar 
ce credeți că văd cei de pe li
nia București—Constanța sau 
invers. Constanța—București ? 
„Intre priveliștile pitorești, 
care-i incintă — ne scrie dr. ing. 
Gheorghe Hincă din Constanța 
— călătorii pot. vedea și lucruri 
mai puțin plăcute, așa cum mi-a 
fost dat și mie să le văd zilele 
acestea. Este vorba de „depozi
tele" de gunoaie, mai mici sau 
mai mari, pe care le zărești de-a 
lungul liniei ferate sau pe dru
murile apropiate. Mă întreb, și-i 
intreb pe locuitorii așezărilor 
respective, ca și pe ceferiști : de 
ce nu puneți mina, fraților, si 
faceți curățenie ?“ Intr-adevăr : 

ce ?
Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în mod deosebit, dragă tovarășe Ceaușescu, pentru 
felicitările și urările pe care mi le-ați adresat în numele dumneavoastră, 
precum și în numele Partidului Comunist Român și al poporului român, cu 
prilejul aniversării zilei mele de naștere.

împărtășesc convingerea dumneavoastră că bunele noastre relații, 
întemeiate pe conlucrarea, încrederea și înțelegerea reciprocă, se vor întări 
în continuare în interesul popoarelor noastre, al socialismului și păcii 
în lume.

IOSIP BROZ TITO

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelență,
Vă rog să acceptați sincerele mele mulțumiri pentru amabilul 

dumneavoastră mesaj de felicitare trimis cu ocazia zilei mele de naștere. 
La rîndul meu, vă transmit din toată inima aceleași calde sentimente.

NEELAM SANJIVA REDDY
Președintele Republicii India

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 

și 10 iunie. In țară : Vremea va fi căl
duroasă și în general frumoasă. Cerul 
variabil, mai mult senin noaptea șl 
dimineața. Vor cădea ploi Izolate in

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Ieri, în campionatul mondial de fotbalȘTAFETA „DACIADEI"
- o expresie a hotărîrii de a îmbunătăți 
substanțial activitatea sportivă de masă 

și de performanță în toate județele
Săptămîna trecută vă informam 

asupra programului finalelor pe țară 
ale marii competiții naționale „Da- 
ciada", finale ale concursurilor de 
masă și de performanță care vor 
avea loc în Capitală, între 14 șl 20 
august. Desfășurarea finalelor primei 
ediții a „Daciadei" va prilejui nu
meroase alte acțiuni de natură să 
sublinieze hotărit caracterul de masă 
al competiției, adeziunea întregii 
mișcări sportive din țară la politica 
partidului nostru de dezvoltare largă 
a educației fizice și sportive de 
masă și de ridicare a nivelului ge
neral al activității de performanță.

Una dintre aceste acțiuni impună
toare va fi ștafeta națională a „Da- 
ciadei“, care va parcurge toate ju
dețele țării pentru a ajunge la 20 
august în Capitală, chiar în timpul 
desfășurării marelui spectacol sportiv 
festiv de pe stadionul „23 August". 
Ștafeta națională va aduce la Bucu
rești mesajele mișcării sportive din 
fiecare județ către conducerea de 
partid și de stat, către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al partidului, mesaje exprimind 
recunoștința profundă față de ex
celentele condiții de activitate și 
viață create, ca și hotărirea lor de 
a determina îmbunătățirea substan
țială a sportului de masă și de per
formanță, ridicarea acestora la ni
velul exigențelor dezvoltării socie
tății noastre.

în spiritul generos al „Daciadei", 
ștafeta națională este concepută a 
fi un stimulent pentru mișcarea de 
masă ; pe traseele ștafetei, în toate 
centrele de reședință ' ale județelor 
se vor organiza manifestări poli
sportive, care vor angrena un nu
măr Important de tineri și oameni ai 
muncii. însăși preluarea ștafetei de 
la un județ la altul va ocaziona pe

CICLISM: „Cursa Victoriei"
Marti a Început competiția inter

națională de ciclism „Cursa Victo- 
riei“, organizată de clubul Steaua. 
Prima etapă, disputată pe ruta Bucu
rești — Tîrgoviște — Cîmpulung — 
Cabana Voina (152 km) a fost cîști- 
gată de cehoslovacul Rvetan Vende- 
lin (Dukla), cronometrat cu timpul

1N ACESTE ZILE, PE LITORAL

Oficiile județene de turism și 
I.T.H.R. București asigură locuri la 
odihnă si tratament in toate sta
țiunile de pe litoralul românesc al 
Mării Negre, recomandindu-vă în
deosebi Neptun, Venus, Saturn, Ju
piter. Aurora. Pentru luna iunie <se 
pot procura bilete pentru 12 zile și 
bilete pentru serii complete pentru 
tratament la Eforie Nord și Man
galia.

în această lună, un loc în hote
luri de categoria I A, cu cazare și 
masă este de 69 lei, fată de 97,60 
lei în lunile iulie și august.

Popasuri turistice
La 20 km de frumosul oraș-sta- 

tiune Vatra Dornei se află caba
na si popasul turistic Mestecăniș. 
Mai departe, pe drumul național 
17 A se ajunge la Vatra Dornei, 
unde se află complexul turistic 
„Runc". situat pe dealul cu aceiași 
nume. El dispune de 125 de locuri 
în camere confortabile. De aici, 
urmînd șoseaua care însoțește 
cursul Bistriței, după încă 20 de 
kilometri, este o altă cabană-res- 
taurant. Zugreni. situată într-unul 
dintre cele mai pitorești locuri de 
pe drumul care duce spre Broșteni. 
Toate aceste popasuri atractive, 
mult căutate de turiștii din tară 
si de peste hotare, se află în ad
ministrația întreprinderii balneare 
Vatra Dornei. 

vestul țării și în zonele de deal șl de 
munte. Vîntul va sufla slab pînă la 
moderat. Temperaturile minime vor ti 
cuprinse Intre 8 șl 18 grade, Iar cele 
maxime între 24 și 32 de grade, Izolat 
mal ridicate. In București s Vreme 
frumoasă și călduroasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin noaptea șl di
mineața. Vînt în general slab. Tempe
ratura în creștere.

stadioanele centrale din reședințele 
județene adevărate sărbători spor
tive. incluzind demonstrații si în
treceri la ramurile care se bucură 
de cea mai mare popularitate locală.

S-a prevăzut ca ștafeta națională 
să parcurgă cinci trasee în drum 
spre Capitală, după cum urmează : 
1. Arad — Timișoara — Reșița — 
Drobeta-Tr. Severin — Tîrgu Jiu — 
Craiova — Slatina — Alexandria — 
București ; 2. Oradea — Deva — 
Alba Iulia — Sibiu — Rîmnicu 
Vilcea — Pitești — Tîrgoviște — 
București (prin Titu) ; 3. Satu Mare
— Baia Mare — Zalău — Cluj-Na- 
poca — Bistrița — Tîrgu Mureș — 
Miercurea Ciuc — Brașov — Ploiești
— București ; 4. Botoșani — Suceava
— Piatra Neamț — Bacău — Focșani
— Buzău — București (prin Urzi- 
ceni) ; 5. Iași — Vaslui — Galați — 
Brăila — Tulcea — Constanța — 
Slbbozia — București (prin Călărași
— Oltenița).

Ultimele .schimburi ale ștafetei vor 
preda mesajele echipelor reprezenta
tive ale unor sectoare bucureștene și 
le vor însoți pe acestea pînă la sta
dionul Tineretului, de unde, în grup, 
se vor deplasa spre stadionul „23 
August". Organizatorii sportivi din 
Capitală au prevăzut primirea ștafe
telor din județe și preluarea lor de 
către echipele sectoarelor, trasee 
precise pe principalele artere bucu
reștene, precum și importante mani
festări polisportive. Ștafeta Capi
talei, însoțită de ștafetele județelor 
Teleorman, Prahova, Buzău, Ialo
mița și Dîmbovița, precum și de cea 
a județului Ilfov, vor pleca în după- 
amiaza zilei de 20 august de la sta
dionul Tineretului străbătînd marile 
bulevarde bucureștene pină la sta
dionul „23 August".

de 4h 06’20”. El a dispus la sprin
tul final de Vasile Teodor (Dinamo 
București), pe locul trei sosind ci
clistul sovietic Revat Sarafulin.

Astăzi are loc etapa a 2-a pe dis
tanța : Cîmpulung — Rișnov — Pî- 
rîul Rece — Predeal (93 km).

Totodată, în această lună se or
ganizează excursii de 2 pină la 5 
zile în stațiunile de pe litoral, par- 
ticipanții beneficiind de importante 
reduceri de tarife față de lunile iu
lie și august. în programul excursii
lor sint incluse vizitarea vestigiilor 
de la Histria și Adamclisi, a mo
zaicului de la Constanța, delfinariu- 
lui. precum si turul litoralului.

Informații suplimentare și înscri
eri la toate filialele oficiilor jude
țene de turism și ale I.T.H.R. 
București.

în „Țara de Sus"
— în actualul sezon estival — ne 

spune tovarășul loan Buhu, di
rectorul întreprinderii — ne-am 
străduit să oferim oaspeților) 
noștri numeroase și variate po
sibilități de odihnă activă. Pe 
platoul de pe dealul Runc, 
bunăoară, dispunem de terenuri de 
tenis de cîmp. volei si handbal, care 
stau la îndemina iubitorilor acestor 
sporturi. Tot aici, pe estrada in aer 
liber, se prezintă, periodic, spec
tacole folclorice, reunind forma
țiile artistice de amatori din oraș 
si localitățile învecinate, cu o bo
gată tradiție cultural-artistică. E- 
xistă. totodată. în popasurile noas
tre turistice puncte bine aprovizio
nate cu articole de artizanat. 
(Gheorghe Parascan).

în Capitală ău început convorbirile 
între tovarășul Ion Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, și 
delegația economică din Rgpublica 
Populară Benin, condusă de Azon- 
hiho Matin Dohu. ministru de inter
ne. al securității si orientării națio
nale.

Cu acest prilej se examinează po
sibilitățile de extindere a cooperării 
economice în domeniul construcțiilor 
de mașini dintre cele două țări.

La convorbiri participă Guy Mory 
Boukary, ambasadorul Republicii 
Populare Benin la București.

★
Prin decret prezidențial, tovarășa 

Stana Drăgoi a fost numită în cali
tate de ambasador extraordinar si 
plenipotențiar al Republicii Socialis
te România în Republica Islanda. în 
locul tovarășului Gheorghe Ploieș- 
teanU. care a fost rechemat în cen
trala M.A.E.

★
Marți după-amiază, tovarășul An

gelo Miculescu, viceprim-ministru al 
guvernului, ministrul agriculturii și 
industriei alimentare, a primit dele
gația Federației Italiene a Consor- 
țiilor Agrare, condusă de Mario Ve- 
trone, președintele federației.

în cadrul convorbirii au fost abor
date probleme cu privire la dezvol
tarea cooperării economice și tehno
logice între Ministerul Agriculturii și

După două zile de odihnă, marți 
au fost reluate întîlnirile celui de-al
ll-lea turneu final al campionatului 
mondial de fotbal. La Mar del Plata 
(grupa I). in prezenta a peste 30 000 
de spectatori, echipa Italiei a în
vins cu scorul de 3—1 (2—0). selec
ționata Ungariei, prin punctele mar
cate de Rossi (34’). Bettega (35’) și 
Benetti (60’). Pentru echipa Unga
riei a înscris A. Toth. în minutul 81 
dintr-o lovitură de la 11 m. întâlnirea 
a fost arbitrată de uruguayanul Ra
mon Barreto.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• între 1 si 4 iunie s-a desfășurat 

în Turcia competiția internațională 
automobilistică „Raliul Gunaydin", 
etapă in Campionatul balcanic de 
raliuri. La această cursă, disputată 
pe un traseu în lungime de 1 800 km, 
automobiliștii români au avut o com
portare remarcabilă, reușind să se 
situeze pe locul întîi în clasamentul 
general pe echipe. De asemenea, in 
clasamentul pe mărci, primul loc a 
fost ocupat de „Dacia", urmată de 
„Renault-12 DS". Raliul a fost ciș- 
tigat de concurențiii bulgari Ilia și 
Kolev Ciubrikov („Renault-5 Alpi
ne"). pe locul doi clasîndu-se echi
pajul român Eugen Ionescu Cristea 
— Cătălin Tutunaru („Renault-12 
Gordini").
• Campionatele europene de box 

pentru tineret vor începe la 10 iunie 
în'orașul irlandez Dublin. La aceas
tă ediție, va participa și o formație 
românească alcătuită din șase pugi- 
liști : Radu Daniel (muscă), Titi 
Cercel (pană), Ștefan Imbre (semi- 
mijlocie), Floricel Ungureanu (mij- 
lociemică), Vasile Gîrgavu (mijlo
cie) și Ion Joița (semigrea).

• Cu prilejul unui concurs atletic 
disputat la Karl Marx-Stadt, sprin
tera Marita Koch (R.D. Germană) a 
egalat recordul mondial în proba de 
200 m. fiind cronometrată cu timpul 
de 22”06/100, performanță pe care o 
realizase în urmă cu o săptămînă la 
Rostock.

Un deziderat larg împărtășit la sesiunea specială a O.N.U.
SE IMPUN EFORTURI SUSȚINUTE PENTRU A MARCA 

UN ÎNCEPUT EFECTIV IN PROCESUL DEZARMĂRII
Ancheta internațională a „Scînteii" (II)

Publicăm, in continuare, răspunsurile primite din partea unor perso
nalități ale vieții politice internaționale prezente la lucrările sesiunii O.N.U. 
la întrebarea adresată de ziarul nostru : „Cum apreciați rolul și perspecti
vele sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. consacrate dezarmării ?“.

Imperativul intensificării acțiunilor de masă 
ale opiniei publice

Romesh CHANDRA, președintele Consiliului Mondial al' Păcii:

Cauza dezarmării impune în acest 
! moment sporirea eforturilor, inten

sificarea posibilităților de acțiune și 
potențarea rolului opiniei publice 
internaționale în vederea realizării 
de progrese substanțiale pe calea 
spre edificarea unei lumi a păcii, 
eliberată de spectrul războiului. în 
acest sens, primul lucru care se im
pune este intensificarea acțiunilor 
de masă in favoarea păcii, pentru 
dezarmare generală și totală. Astăzi, 
mișcarea pentru pace este, prin în
săși natura sa. o mișcare de masă 

! la scară mondială. Faptul nu mai 
trebuie de mult demonstrat, dar. 
pentru a da un singur exemplu, aș 
aminti că pină acum exista un nu
măr de peste 500 de milioane de 
semnături pe apelul de la Stockholm.

Industriile de armamente trebuie convertite 
în scopuri constructive

Abdulai O. CONTEH, ministrul afacerilor externe al Republicii Sierra 
Leone;

Teama și neîncrederea generate 
de cursa înarmărilor ridică o serioa
să barieră în calea schimburilor 
reciproc avantajoase intre state, in 
dezvoltarea comerțului, in transferul 
de tehnologie, in extinderea cooperă
rii pe diverse planuri. Convertirea 
în scopuri constructive a industriilor 
de înarmare ar crea infinit mai mul
tă securitate in lume — o securitate 
bazată pe cooperarea pașnică si nu 
pe echilibrul terorii. în același timp, 
actuala risipă irațională de resurse 
materiale și umane pe care o impli
că intensificarea cursei înarmărilor 
are consecințe deosebit de dăună
toare asupra eforturilor de creare a 
noii ordini economice internaționale 
și de înfăptuire a progresului social, 
atît 'în țările în curs de dezvoltare, 
cit și în cele dezvoltate. Iată de ce.

Cronica zilei tv
Industriei Alimentare și Federația 
Italiană a Consorțiilor Agrare în pro
ducția agroalimentară.

★
Marți a fost semnat la București 

Protocolul privind dezvoltarea coo
perării între Ministerul Energiei E- 
lectrice din tara noastră si Ministe
rul hidraulicii, valorificării pămintu- 
lui și protecției mediului înconjurător 
din Algeria.

Documentul, semnat de miniștrii 
de resort din cele două tari. Tran
dafir Cocîrlă și Ahmed Bencherif, 
prevede realizarea în comun de lu
crări hidraulice. înființarea unui bi
rou mixt pentru studii si proiecte, 
acordarea reciprocă de asistentă teh
nică privind controlul și exploatarea 
barajelor, precum si pregătirea în 
tara noastră de cadre algeriene.

★
In baza unui acord dintre Guver

nul Republicii Socialiste România si 
Guvernul Republicii Cuba s-a des
chis la Academia ..Stefan Gheor
ghiu" — Centrul International 
CEPECA — un curs de organizare 
bancară destinat pregătirii cadrelor 
din Banca Națională a Cubei ce se 
ocupă de finanțarea și creditarea 
investițiilor.

Cursul, cu o durată de 8 săptămîni, 
va fi susținut de cadre de condu
cere si specialiști ai Băncii de in

Astăzi au loc următoarele parti
de : Austria — Suedia (la Buenos Ai- 
res). Brazilia — Spania (la Mar del 
Plata) in grupa a 3-a ; Scoția — Iran 
(la Cordoba) și Olanda — Peru (la 
Mendoza) în grupa a 4-a.

Alte rezultate înregistrate marți în 
turneul final al campionatului mon
dial de fotbal : Cordoba : R. F. Ger
mania — Mexic 6—0 (4—0). Au mar
cat Dieter Miiller (14’), Hans Mtiller 
(29’), Rummeningge (37’ și 71’) și 
Flohe (43’ și 89’). Rosario : Polonia 
— Tunisia 1—0 (1—0). Unicul punct 
a fost marcat în minutul 42, de Lato.

• La Eugene (Oregon—S.U.A.) s-au 
încheiat campionatele universitare 
de atletism ale S.U.A. Performerii 
ultimei zile au fost Ron Livers — 
17,15 m la triplu-salt și Mike Tully 
— 5,53 m în proba de săritură cu 
prăjina.

• în ultima zi a concursului inter
național de atletism de la Sofia, re
cordmana mondială Faina Melnik 
(U.R.S.S.) a terminat învingătoare in 
proba de aruncarea discului, cu per
formanța de 68,10 m.

a Marți. în turneul internațional 
de tenis, care are loc pe terenurile 
arenei pariziene de la Roland Gar
ros. în proba de dublu mixt pere
chea Virginia Ruzici (România)— 
P. Dominguez (Franța) a învins cu 
6-3, 6-0 pe Beillan (Franța) și Lami
na (Maroc).

Rezultate înregistrate in proba de 
simplu masculin (optimile de finală): 
Barazzutti—Birner 6-1. 6-4. 6-1 : 
Borg—Tanner 6-2. 6-4. 7-6 : Dibbs— 
Flbak 6-3. 7-5. 6-1 : Ramirez—Pecci 
6-2, 6-2. 7-6. Programul sferturilor 
de finală : Borg—Ramirez : Dibbs— 
Barazzutti ; Orantes—Stockton și 
Gildmeister—Vilas.

Primele două meciuri din cadrul 
sferturilor de finală ale probei de 
simplu feminin s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate tehnice : Jauso- 
vec—May 6-4, 6-2 ; Marsikova— 
Masthoff 6-3, 6-3.

care cheamă la eliminarea din viata 
internațională a pericolului armelor 
de distrugere in masă.

în cadrul acțiunilor întreprinse în 
întreaga lume pentru stăvilirea 
cursei înarmărilor și dezarmare, 
Consiliul Mondial al Păcii desfășoară 
o amplă Campanie împotriva arme
lor de distrugere in masă. Si este 
un fapt de profundă semnificație că 
la prezenta sesiune specială a Adu
nării Generale organizațiile negu
vernamentale angajate in lupta pen
tru dezarmare au posibilitatea de 
a-si spune cuvintul de la tribuna 
acestui for, de a exprima punctul 
de vedere al cercurilor largi de pre
tutindeni asupra căilor si mijloace
lor ce se impun pentru trecerea la 
dezarmare.

pentru toate țările lumii, obiectivul 
dezarmării constituie un imperativ 
de maximă acuitate.

Sierra Leone, care promovează o 
politică de nealiniere, este o tară 
rrtTcă. angajată cu toate energiile 
sale în procesul dezvoltării pașnice. 
Ca tară nealiniată, apreciem în mod 
deosebit politica României in dome
niul dezarmării. Sîntem recunoscă
tori conducerii țării dv. pentru 
activitatea consecventă pe care o des
fășoară în slujba dezarmării. în ca
litate de ministru de externe al unei, 
țări in curs de dezvoltare, vreau să 
remarc — acordîndu-i o înaltă apre
ciere — rolul activ, izvorît dintr-o 
înaltă conștiință morală si politică, 
al României, al președintelui ei. in 
opera de Înfăptuire a dezarmării.

vestiții. Academiei ..Stefan Gheor
ghiu" si ai altor instituții de profil 
din tară. v

* /
Cu prilejul Zilei naționale a Da

nemarcei. la Casa de cultură a Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, a avut loc. marți 
după-amiază. o manifestare cultu
rală.

Ziaristul Gheorghe Mitroi a prezen
tat impresii de călătorie din această 
tară. în continuare asistenta a vizio
nat un program de filme documen
tare daneze.

Au participat reprezentanți ai Mi
nisterului Afacerilor Externe, precum 
si un numeros public.

A fost de fată Axei Serup. amba
sadorul Danemarcei la București.

★
Marti la amiază, la Ambasada R.P. 

Ungare din București a avut loc 
înminarea, de către ambasadorul dr. 
Biczo Gyorgy. a Ordinului „Drapelul 
Republicii Populare Ungare cu cunu
nă de lauri" conferit poetului Mihai 
Beniuc si a „Ordinului Muncii gra
dația aur" acordat poetului Eugen 
Jebeleanu. Distincțiile au fost atri
buite pentru contribuția celor doi 
poeți la traducerea și popularizarea 
în țara noastră a operelor scriitoru
lui Ady Endre, recent aniversat cu 
prilejul împlinirii a 100 de ani de la 
naștere, precum . și pentru întreaga 
lor activitate literară pusă în slujba 
prieteniei dintre poporul român și 
poporul ungar.

La festivitate au participat Dumitru 
Ghișe, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, Con
stantin Oancea, adjunct al ministru
lui afaoerilor externe, Domokos 
Geza. secretar al Uniunii scriitorilor, 
al ți oameni de cultură. Au rostit 
alocuțiuni ambasadorul R.P. Ungare 
la București, scriitorul Ion Hobana, 
secretar al Uniunii scriitorilor, și 
poetul Mihai Beniuc. care a mulțu
mit pentru distincția primită.

(Agerpres)

„Zilele filmului 
cehoslovac11 * 13 * * * * * 19

• Ultima cină ; EFORIE — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Cîntă pentru mine : PATRIA
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
• Eliberarea orașului Praga : 
VICTORIA — 9,30; 12,30; 16; 19.
• Tentacule î LUCEAFĂRUL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45, la 
grădină — 20,15, BUCUREȘTI — 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20, GRA
DINA CAPITOL — 20,30.
• Fiii „Marii Ursoaice" : SCALA 
=- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
• Aventurile lui Robin Hood : 
FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15.
• Urmăriți fără vină : CAPITOL
— 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
• Doctorul Poenaru : CENTRAL
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15,
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18: 20,15, MODERN — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20.30.
• Ultima escapadă a lui Olsen : 
FEROVIAR 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20, la grădină —
20,15.
• Cartea junglei : DOINA — 9,30; 
11,15; 14,45.
• Urgia : DOINA — 16; 18; 20.
• Un om cu „idei" : GRIVITA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Program de documentare ro
mânești : TIMPURI NOI — 9; 11;
13.
• Trei scrisori secrete : TIMPURI 
NOI — 15,30; 17,45; 20.
• Gentleman Jim : GIULEȘTI — 
9; 11; 13,15; 15,30; 17,45; 20.
• E atît de aproape fericirea : 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13.30; 15.45; 
18: 20.15.
• Mercenarul : DRUMUL SĂRII 
16; 18; 20.
• Transamerica Express i MELO
DIA — 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20, 
GLORIA — 8,45: 11,30; 14: 16,30;
19. GRADINA TITAN — 20, FLA
MURA — 9; 11.30; 14.15; 16,45;
19,30.
• Pintea : DACIA — 9; 11,15;
13.30; 15,45; 18; 20.15.
• Alt bărbat, altă femeie : CO- 
TROCENI — 9; 11.15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15
• Septembrie : BUCEGI — 9;
11.15: 13.30; 15.45; 18; 20,15. la gră
dină — 20,30.
• Rătăcire : LIRA — 15.30; 18;
20,15.
• Dragoste și... statistică : FLO- 
REASCA — 15,30; 19.
© Pentru patrie : MIORIȚA — 9; 
12,15; 16; 19,15.
• O vară cu un cowboy : FE
RENTARI — 10,30; 15; 17* 19.
• Nunta de piatră — 9,45, Jak șl 
vrejul de fasole — 11,45; 14, Ma
șina timpului — 16,15, Marșul de 
noapte — 18,30; 20,30 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Zilele filmului cehoslovac —

de sosire. Ar fi greu de așteptat ca. 
in mai puțin de 30 de zile de activi
tate efectivă, reprezentanții celor 149 
de state membre ale O.N.U. să aibă 
posibilitatea de a negocia acorduri 
in probleme atît de complexe și de 
sensibile cum sint cele din sfera dez-

După încheierea celui de-al doilea 
război mondial, oamenii de știință 
din multe țări au îndeplinit un rol 
important in alertarea opiniei publi
ce asupra pericolelor armei nucleare, 
în acest scop, au fost organizate 
zeci de mii de acțiuni în cele mai 
diferite puncte ale globului, nefiind 

în mod deosebit valoarea inițiative
lor și acțiunilor întreprinse de Româ
nia socialistă în vederea înfăptuirii 
dezarmării si. in primul rind, a 
dezarmării nucleare. Rolul si influ
ența României în eforturile de dezar
mare se afirmă cu vigoare in viata 
internațională. După incheierea lu
crărilor sesiunii speciale, la întoar
cerea in patrie sint hotărit să fac 
cunoscută prietenilor mei din Japo
nia poziția României asupra marilor 
probleme ale dezarmării, conținută 
în documentul prezentat de delegația 
țării dv. la O.N.U., cu prilejul se
siunii speciale. Căile si mijloacele 
concrete propuse de tara dv. în ve
derea realizării de progrese pe calea 
dezarmării generale și totale sint de 
natură să contribuie Ia buna desfă
șurare a activităților sesiunii.

Începînd de marți cinematograful 
„Studio" din Capitală găzduiește „Zi
lele filmului cehoslovac", manifesta
re organizată cu prilejul celei de-a 
33-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub dominația fascistă.

Spectacolul de gală a programat 
lung-metrajul artistic „Eliberarea o- 
rasului Praga". producție a studiou
rilor cehoslovace în colaborare cu 
studiourile „Mosfilm" și „Defa“-Ber- 
lin. în regia lui Otakar Vavra. Sem
nificația manifestării în contextul re
lațiilor de colaborare culturală ro- 
mâno-cehoslovacă a fost subliniată, 
în deschidere, de Corneliu Leu. di
rectorul Casei de filme nr. 4. și Bo- 
humil Zacek. conducătorul delegației 
de cineaști cehoslovaci aflati cu a- 
cest prilej in tara noastră.

La spectacol au participat gcncral- 
colonel Vasile Ionel, adjunct al mi
nistrului apărării naționale. Ladislau 
Hegeduș. secretar de stat in Consi
liul Culturii si Educației Socialiste, 
oameni de cultură, un numeros pu
blic.

Au luat parte, de asemenea. Lumir 
Hanak. ambasadorul Cehoslovaciei la 
București, și membri ai ambasadei, 
șefi de misiuni diplomatice acreditați 
in tara noastră, alti membri ai corpu
lui diplomatic.

Programul „Zilelor filmului ceho
slovac" mai cuprinde lung-metrajele 
artistice „Viată regăsită" si „Mașina 
de întinerit", creații cinematografice 
ce vor fi prezentate în Capitală, pre
cum si în orașele Tîrgoviște și Si
biu.

(Agerpres)

Să fie asigurat climatul prielnic realizării 
unor progrese reale

Alessandro CORRADINI, directorul Centrului pentru dezarmare al O.N.U., 
secretarul Comitetului pregătitor al sesiunii speciale □ Adunării Generale 
a O.N.U. asupra dezarmării:

Atît de la tribuna O.N.U. cît și, în 
genere, pe arena internațională se 
exprimă speranța că actuala sesiune 
specială a Adunării Generale poate 
constitui un factor important de mo
bilizare împotriva pericolelor cres- 
cinde ale cursei înarmărilor și o con
tribuție la căutarea unor căi noi și 
eficiente de acțiune. Cheltuielile de 
Înarmare tot mai mari și acumularea 
tot mai masivă de arme din ce în 
ce mai perfecționate .eclamă in mod 
imperios această acțiune.

Acum, după eforturi îndelungate, 
sesiunea specială a O.N.U. s-a în
trunit ca forul cel mai larg și mai 
reprezentativ ce a existat vreodată 
în istoria demersurilor dte dezarmare.

Desigur, sesiunea specială nu duce 
lipsă de subiecte de dezbatere și nici 
de idei. Și totuși, ea va fi mai de
grabă un punct de plecare decit unul

Apreciem în mod deosebit valoarea 
propunerilor cuprinse în documentul prezentat 

de România
Prof. univ. Takeshi SHIMMURA, membru al delegației organizațiilor 

neguvernamentale din Japonia la sesiunea specială a O.N.U.:

în tara noastră, mișcarea de luptă 
împotriva armelor nucleare, inițiată 
in urmă cu citeva decenii, a devenit, 
de-a lungul anilor, tot mai viguroasă. 
Vorbind de marile forte care se pro
nunță pe plan international in fa
voarea păcii si împotriva războiului, 
trebuie remarcate rolul si ponderea 
tot mai sporite ale țărilor în curs de 
dezvoltare și nealiniate. Aceste țări 
reprezintă astăzi peste jumătate din 
numărul statelor membre ale O.N.U. 
Gratie eforturilor desfășurate de 
aceste țări. Adunarea Generală s-a 
pronunțat în unanimitate pentru 
convocarea acestei sesiuni speciale 
consacrate în exclusivitate probleme
lor dezarmării.

Ca cetățean al Japoniei, singura 
tară din lume care a fost victima 
folosirii armelor nucleare. apreciez

PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
PROGRAMELE 1 ȘI î

In Jurul orei 10,00. Transmisiu
ne directă : Ceremonia semnării 
documentelor oficiale româno- 
nigeriene

10,20 Spectacol TV : „încă un Imn tie, 
tara mea mult dragă”

In Jurul orei 11,15. Transmisiu
ne directă de la aeroportul inter
national Bucurcști-Otopenl — ce
remonia plecării șefului Guvernu
lui militar federal, comandant su
prem al Forțelor armate ale Re
publicii Federale Nigeria, genera
lul locotenent Olusegun Obasanjo, 
care la invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a efectuat o vizită oficială in tara 
noastră

PROGRAMUL 1
14.30 Campionatul mondial de fotbal : 

Tunisia — Polonia
15,55 Telex
16,00 Campionatul mondial de fotbal : 

Argentina — Franța
17.30 Moștenire pentru viitor. Peisajul 

industrial — expresia vocației so
ciale a artei românești

cinema

Datorie de onoare a oamenilor de știință
E.H.S. BURHOP, președintele Federației mondiale a oamenilor de 

știință ;

18,15 Noi. femeile ! 30 de ani de la na
ționalizare. Replica acestui ev

18.40 Campionatul mondial de fotbal :
Brazilia — Spania (derbiul grupei 
C). In pauză : • 1001 de seri
• Rezultatele tragerii Pronoexpres

20.30 Telejurnal
21,00 VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU IN REPUBLICA DE
MOCRATA POPULARĂ LAOS

21.30 130 de ani de la revoluția din 1843. 
împliniri In veac. Selectluni din 
spectacolul susținut la Teatrul Na
tional din Cluj-Napoca

21.40 Telecinemateca : „Soția lui Jean”. 
Premieră TV

23,00 Telejurnal
23,10 Campionatul mondial de fotbal : 

Olanda — Peru
0.40 închiderea programului

PROGRAMUL >

20.30 Telejurnal
21,00 VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE 

CEAUȘESCU ÎN REPUBLICA DE
MOCRATĂ POPULARA LAOS

21.30 Studio T ’78 — Oaspeți ai tinerilor 
din comuna Otopeni

21,55 130 de ani de la revoluția din 1848. 
„Pe tine, an tinăr, te cint...” — 
Pagini literare

22,15 Treptele afirmării. Cvartetul 
„Voces contemporanae” — inter
pretează Cvartetul nr. 7 de Wil
helm Berger

22,40 Documentar-artistic : Vînătorul șl 
natura. Film de Alex. Satmarl

23,05 Stelele cînteculul șl dansului
0,35 închiderea programului

Viața regăsită : CINEMA STUDIO
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Profetul, aurul și ardelenii : 
PACEA — 15,30; 17,45; 20.
0 Cine nu riscă nu cîștigă : 
VOLGA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20,15.
• Marele singuratic : VIITORUL
— 15,30; 17,45; 20.
• Bătălia navală din 1894 : 
POPULAR — 16; 18.
• Aurel Vlaicu : MUNCA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Polițistul pilot de curse : COS
MOS — 16; 18; 20, HOTEL PARC
— 20.
• Eu, tu și Ovidîu : ARTA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20.
• Sandokan — tigrul Malayeziei ;
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15.45;
18,15; 20,30, la grădină — 20.
• Ediție specială : PROGRESUL 
16; 18; 20.
• Zmeul de hîrtie : FLACARA
— 10,30; 13,30; 16,30; 19.30, la gră
dină — 20. Program pentru copii
— 9.
• Scaramouche : GRADINA FES
TIVAL 20.
• Piedone, comisarul fără armă: 
GRADINA BUZEȘTI — 20.
• Guerrilla ; GRADINA LIRA —
20,15.

teatre
© Teatrul Național București 
(sala mare) : Căruța cu paiațe — 
19, (sala mică) : Romulus cel 
Mare — 19,30. (sala Atelier) : 
Poezie și dans — 19.
• Opera Română : Tosca — 19. 
e Teatrul de operetă : Văduva 
veselă — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza — Bu- 
landra“ (sala Schitu Măgureanu): 
Fantoma tinereții mele (Teatrul 
„M. Filotti" din Brăila) — 19.30.
(sala Grădina Icoanei) : Interviu
— 19,30.
0 Teatrul Mic : Efectul razelor 
gamma asupra anemonelor —-
19,30.
e Teatrul de comedie : Zăpăcitul
— 19.30.
e Teatrul Giulești (sala Studio) : 
întâmplări mai mult sau mai pu
țin ridicole — 19.30.
• Teatrul satinc-muzical „c. Tă- 
nase“ (sala. Savoy) : Rapsodii de 
primăvară — 19,30.
0 Teatrul „Ion .Vasilescu" : Pia
tră la rinichi — 19.30.
• Rapsodia româna : Bun venit 
la Rapsodia — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Păpușa 
cu piciorul rupt, Pufușor și mus
tăcioară — 17.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Tigrul purpuriu 
căruia îi plăceau clătitele — 10, 
Unde zbori, Sperieciori ? — 17.
• Circul București : „Circul Lili
putanilor" de la Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

armării. Cu toate acestea, este de 
sperat că sesiunea specială va marca 
momentul începerii unui proces de 
dezarmare reală. Principalul obiectiv 
trebuie să constea fără îndoială in 
asigurarea climatului politic care să 
conducă la progrese efective in 
direcția dezarmării.

Sarcina aflată în fata statelor par
ticipante la sesiune nu este ușoară, 
dar nici imposibilă. Ceea ce se poate 
realiza incă la sesiunea specială ar 
fi un acord privind sporirea securi
tății tuturor statelor lumii printr-o 
reducere a nivelului forțelor armate 
și a armamentelor.

omisă nici o posibilitate de a infor
ma in mod direct oamenii politici 
din diverse țări asupra primejdiilor 
generate de apariția unor noi tipuri 
de arme de distrugere in masă.

Savanti din diferite țări au atras 
atentia asupra faptului că descope
rirea energiei atomice a pus omeni
rea în fata unei opțiuni fundamen
tale in ce privește aplicarea celor 
mai noi izbinzi ale științei : pe de o 
parte, sporirea capacităților omenirii 
de a acționa pentru eliminarea să
răciei. care afectează două treimi 
din populația globului, pentru sa
tisfacerea nevoilor de bază ale tu
turor locuitorilor Terrei.. iar pe de 
altă parte, crearea de arme tot mai 
distrugătoare. care reprezintă o 
amenințare pentru însăși existența 
omului si a civilizației sale.

A sosit azi timpul ca oamenii de 
stiintă de pretutindeni să întreprin
dă un nou efort maior in lupta 
împotriva evoluției tot mai primej
dioase a cursei înarmărilor. în ca
drul larg al acțiunilor întreprinse 
de opinia publică mondială, oame
nii de stiintă sint chemați să parti
cipe activ pentru oprirea acestei 
curse fatale, pentru crearea unei 
lumi pașnice, in care stiintă și 
cultura să poată înflori si să slu
jească pe deplin idealurile generoa
se ale făuririi unei vieți mai bune 
pentru intreaga omenire.

Anchetă realizată de 
Corneliu VLAO 

New York
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Agenției române de presă-Agerpres
ÎNTREBARE : In curind vă 

veți intilni la Londra cu pre
ședintele Nicolae Ceausescu.

Cum apreciati vizita președin
telui Nicolae Ceausescu, con
vorbirile ce vor avea loc cu acest 
prilej. însemnătatea lor pentru 
dezvoltarea raporturilor dintre 
România si Marea Britanie pe 
plan economic, tehnico-științific 
și in alte domenii de interes 
reciproc ?

RĂSPUNS : Guvernul britanic 
acordă o mare importantă vizitei 
președintelui Nicolae Ceausescu, pri
ma vizită de stat pe care o face în 
Marea Britanie un sef dintr-o tară 
socialistă. România ioacă un rol tot 
mai important pe arena mondială, iar 
președintele Nicolae Ceaușescu per
sonal a dobindit reputația binemeri
tată de om de stat la nivel mondial, 
cu o profundă cunoaștere si înțelegere 
a problemelor internaționale. Aștept 
cu nerăbdare convorbirile pe care le 
vom avea și sint sigur că vor fi 
foarte interesante si extrem de im
portante.

Evident, sperăm că vizita va avea 
un efect semnificativ asupra relații
lor noastre bilaterale deia foarte 
bune. Predecesorul meu. sir Harold 
Wilson, a efectuat în România in. 
1975 o vizită care s-a bucurat de un 
deosebit succes si. împreună cu pre
ședintele Nicolae Ceaușescu. a sem
nat o importantă Declarație comună 
cu privire la relațiile dintre cele două 
țări ale noastre. Acest document con
tinuă să aibă valabilitate astăzi si 
sper că va fi reafirmat in iunie.

Declarația comună din 1975 a con
venit. de asemenea, ca pină în 1980 
comerțul dintre cele două țări ale 
noastre să crească cu cel puțin 250 
la sută in raport cu nivelul anului 
1974. Am considerat întotdeauna acest 
angajament drept minim si personal 
sper că. in unna vizitei de stat, co
merțul va depăși acest obiectiv cu 
mult inaintea expirării termenului 
stabilit.

în ce privește cooperarea științifică 
Si tehnologică, in 1967-intre cele două 
țări ale noastre a fost semnat un 
acord. Programul de schirhburi cul
turale continuă si sperăm că în 
cursul vizitei de stat va fi semnat 
un nou Acord cultural. în ce ne pri
vește. Consiliul Britanic si Centrul 
pentru promovarea înțelegerii între 
Marea Britanie și țările din Europa 
de răsărit vor continua, de asemenea, 
să facă tot ce le stă in p-utintă pen
tru promovarea unor noi schimburi. 
Dar. de asemenea, am dori ca schim
burile noastre să se dezvolte si in 
afara acestui cadru formal. Sper, de 
asemenea, că in cursul vizitei de stat 
vor fi semnate documente referitoare 
la colaborarea dintre Marea Britanie 
și România in domeniile agriculturii, 
transportului si aviației.

ÎNTREBARE : Vă rugăm, 
domnule prim-ministtu, să ne 
împărtășiți punctul dumnea
voastră de vedere cu privire 
la acțiunile ce ar trebui între
prinse in continuare pentru tra
ducerea in viață a principiilor 
și prevederilor cuprinse in Actul 
final de la Helsinki, pentru ca 
eforturile în direcția edificării 
securității și cooperării, dezan
gajării militare pe continentul 
nostru să răspundă intereselor 
generale ale păcii. înțelegerii 
și colaborării în Europa.

RĂSPUNS : Actul final de la Hel
sinki. semnat de șefi de stat sau gu
vern. a angajat, guvernele să înfăp
tuiască necondiționat prevederile 
sale. Marea Britanie respinge, ca in
compatibilă cu formularea Actului 
final si cu necesitățile destinderii, 
orice interpretare care încearcă să 
lege înfăptuirea acestor obligații de 
evoluții politice mai largi. Tocmai 
înfăptuirea de către fiecare guvern 
a ceea ce a promis va crea atmos
fera necesară dezvoltării in conti
nuare a păcii. înțelegerii si colabo
rării in Europa. De aceea, am spe
ranța că in perioada care a rămas 
pină la întâlnirea de la Madrid vom
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brovnik s-au desfășurat lucrările ce
lei de-a 48-a ședințe a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru metalurgia 
neferoasă, la care au participat de
legațiile țărilor membre ale C.A.E.R. 
și R.S.F. Iugoslavia, precum si re
prezentanți ai Republicii Socialiste 
Vietnam, in calitate de observatori. 
Comisia a adoptat măsurile necesa
re pentru îndeplinirea sarcinilor care 
îi revin din protocoalele ședințelor 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

Demisie. Ministrul de interne 
al R.F.G., Werner Maihofer, și-a pre
zentat, marți, demisia din cabinetul 
federal, al cărui membru era din 
1974 ca reprezentant al Partidului 
Liber-Democrat. Această decizie a 
fost anunțată după întrevederea 
dintre cancelarul Helmut Schmidt și 
Hans-Dietrich Genscher, președintele 
P.L.D. (partenerul de colaliție al 
P.S.D. în actualul cabinet).

Reuniunea Federației 
cercurilor de literatură și 
artă din China.Intre 27 mai # 
5 iunie in R.P. Chineză s-a desfășu
rat o reuniune a Federației cercu
rilor de literatură și artă din China, 
la care au luat parte peste 300 din
tre cei mai cunoscut i scriitori și oa
meni de artă — transmite agenția 
China Nouă. Go Mo-jo, președintele 
federației, a transmis participantilor 
la reuniune un mesaj. Cu acest pri
lej s-a anuntat reluarea activității 
oficiale a Federației cercurilor de li
teratură si artă din China, a uniuni
lor de creație ale scriitorilor, com
pozitorilor. coregrafilor, ca și a altor 
uniuni de creație, precum și a re
vistei de profil „Wen-i-pao“. S-a 
hotărît. totodată, ca cel de-al IV-lea 
Congres național al scriitorilor și oa
menilor de artă din China să aibă 
loc anul viitor — precizează agenția 
China Nouă.

Conferință.în capitala Mar°- 
cului au luat sfirșit lucrările celei 
de-a doua Conferințe extraordinare 
a comisiilor naționale arabe pentru 
educație, știință si cultură. Confe
rința a adoptat mai multe recoman
dări referitoare Ia activitatea cen
trului de coordonare. folosirea 

asista la o îndeplinire mai riguroasă 
de către toate guvernele a tuturor 
prevederilor Actului final.

Noi eforturi sint. de asemenea, ne
cesare pentru a promova îndeplinirea 
la nivel bilateral a acestor preve
deri. în această privință, am apre
ciat schimburile la nivel ministerial 
și oficial pe care le-am avut cu re
prezentanți ai guvernului român în 
legătură cu probleme referitoare la 
C.S.C.E. Aștept cu nerăbdare să con
tinui acest dialog cu prilejul apro
piatelor convorbiri cu președintele 
Nicolae Ceaușescu. Pe plan multila
teral. Marea Britanie împărtășește 
dezamăgirea României fată de re
zultatul nesatisfăcător al reuniunii 
C.S.C.E. de la Belgrad. După părerea 
noastră, trebuie să se depună noi 
eforturi. Acordăm importantă celor 
trei viitoare intilniri la nivel de ex- 
perti. asupra cărora s-a convenit la 
Belgrad, și vom contribui la reali
zarea unui rezultat pozitiv.

în perioada care a rămas pină la 
reuniunea de la. Madrid din 1981. este 
deosebit de important ca toate gu
vernele să-si intensifice eforturile în 
vederea înfăptuirii Actului final, 
deoarece numai in acekt mod pot fi 
asigurate condițiile necesare succesu
lui ei. în același timp.- ar putea fi 
util ca guvernele să procedeze la 
schimburi bilaterale de opinii in do
menii in care, la Madrid, s-ar pu
tea înregistra progrese.

ÎNTREBARE : Ținind seama 
de amploarea pe care a luat-o 
cursa înarmărilor și de primej
diile pe care le implică această 
realitate negativă a lumii noas
tre contemporane, ce măsuri 
concrete de dezarmare apreciati 
că ar putea fi adoptate, avind 
in vedere sesiunea specială a 
O.N.U. consacrată dezarmării ?

RĂSPUNS : Guvernul britanic si-a 
exprimat angajamentul fată de obiec
tivul dezarmării generale si com
plete. sub un control international 
strict si eficient. Acest lucru nu 
poate fi realizat dintr-o dată. Totuși, 
abordarea ultimilor ani. de a se în
cheia acorduri individuale, nu a dus 
la progrese suficiente. Ca atare, sa
lutăm sesiunea specială a Adunării 
Generale a O.N.U. consacrată dezar
mării ca un mijloc de a da un im
puls progresului in direcția dezar
mării.

Sperăm că sesiunea specială va 
aproba sugestia noastră privind o 
nouă abordare implicind adoptarea 
unui program de coordonare a unor 
măsuri concrete in vederea limitării 
armamentelor si întăririi încrederii 
în următorii citiva ani. Ideile noastre 
pentru un asemenea prim program 
sint expuse in proiectul Programului 
de acțiune ce urmează a fi adoptat 
de sesiunea specială. Sperăm că el 
va putea fi înfăptuit de acum si pină 
la o a doua sesiune specială, la înce
putul anilor ’80. care ar putea lua 
atunci in considerare un alt program. 
Ideile noastre includ încheierea grab
nică a unui acord SALT-II. care 
să fie urmat de noi negocieri referi
toare la armamentele strategice : si a 
unui tratat cuprinzător de interzicere 
a experiențelor nucleare, care să in
terzică toate exploziile nucleare.

Recomandăm extinderea si la alte 
regiuni ale lumii a măsurilor de întă
rire a încrederii, adoptate deia în 
Europa în cadrul Actului final al 
C.S.C.E. Sperăm că studiul O.N.U. 
pe care il propunem va constitui în
ceputul unei serioase dezbateri De 
plan international asupra limitării 
acumulării de armament conventio
nal la nivel mondial si va pregăti 
terenul in vederea negocierii unor 
acorduri multilaterale intre furnizori 
si clienti. pentru reducerea comerțu
lui cu arme. Propunem, de aseme
nea. efectuarea de către O.N.U. a 
unor studii in domeniul maior al 
menținerii păcii si reducerii încordă
rii pe plan international.

ÎNTREBARE : Pornind de la 
adinqirea decalajului care se
pară țările bogate de cele să
race. de la consecințele negative

limbii arabe, comisiile naționale 
UNESCO. cooperarea arabo-afri- 
cană. Anul international al copilului 
și Anul internațional de luptă împo
triva apartheidului.

■ Ambasada României la Ma
drid a donat un fond de peste 
300 de volume prestigioasei Uni
versități Complutense din capi
tala Spaniei, in cadrul căreia 
funcționează un lectorat de lim
ba română. Intre volumele do
nate figurează operele in limba 
spaniolă ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. lucrări privind isto
ria, cultura, arta, literatura și 
civilizația poporului nostru. La 
ceremonia care a avut loc cu a- 
cest prilej au participat prof. 
Alonso Zamora Vicente, secretar 
general al Academiei de litere 
a Spaniei, șeful Departamentu
lui de romanistică al universită
ții, membri ai conducerii uni
versității. profesori universitari, 
studenți.

Sprijin guvernului Tan
zaniei. Reprezentanța Organizației 
Unității Africane (O.U.A.) și mișcă
rile de eliberare din sudul continen
tului african acreditate la Dar es 
Salaam au dat publicității o decla
rație prin care sprijină hotărirea gu
vernului Tanzaniei de a interzice 
orice activitate pe teritoriul tării a 
uniunii monopoliste „Lorno", care 
are legături economice strînse cu 
regimurile minoritare rasiste din 
R.S.A. și Rhodesia.

Convorbiri între șefii de 
stat ai Zairului și Zambiei. 
Aflat intr-o vizită oficială în Zair, 
președintele Zambiei, Kenneth Ka- 

ale acestei stări de lucruri asu
pra economiei mondiale si a 
vieții internaționale, cum apre
ciati, domnule prim-ministru, 
cerința — care cucerește tot mai 
mult teren in lumea de 'azi — 
a făuririi unei noi ordini econo- 

. mice mondiale ?
RĂSPUNS : Consider că una dintre 

Prioritățile noastre de frunte trebuie 
să fie scoaterea economiei mondiale 
din actuala stare de recesiune. De 
un avint economic ar beneficia atit 
țările dezvoltate, cit și cele în curs 
de dezvoltare. Iată de ce am prezen
tat un plan privind depunerea de e- 
forturi internaționale concertate pen
tru reinscrierea economiei mondiale 
pe calea dezvoltării. Planul meu, care 
va fi discutat cu prilejul întilnirii la 
nivel înalt a principalelor țări indus
trializate la Bonn, în zilele de 16 și 
17 iulie, include un apel pentru creș
terea fluxului de capital către țările 
mai sărace.

ÎNTREBARE : V-am ruga să 
ne spuneți, domnule prim-mi
nistru, care sint liniile directoa
re ale programului guvernului 
dumneavoastră in principalele 
domenii ale vieții economice -și 
sociale, obiectivele pe care vi 
le-ați propus pentru rezolvarea 
unor probleme care confruntă 
Marea Britanie ?

RĂSPUNS : Orientările principale 
ale politicii guvernamentale în dome
niile vieții noastre economice și so
ciale se înscriu în marile tradiții ale 
socialismului democratic, urmărind, 
așa cum o fac, să extindă libertățile 
noastre istorice, să întărească și să 
dezvolte industria noastră și să ofere 
tuturor, dar mai ales celor săraci și 
nevoiași, perspectiva unei vieți mai 
decente.

Sîntem convinși că talentele și e- 
nergiile poporului nostru se vor dez
volta pe deplin numai într-o socie
tate în care armonia și înțelegerea 
merg mină in mină cu eficiența și 
inițiativa. Respingem conceptul că 
trebuie să se facă o opțiune intre o 
Anglie prosperă și eficientă și o so
cietate care să manifeste grijă și 
compasiune. Ca socialiști-democrați 
considerăm că acestea se completea
ză reciproc.

ÎNTREBARE: Ați dori să 
transmiteți un mesaj ponorului 
român ?

RĂSPUNS : .Aș dori să transmiteți 
poporului român cit de mult aștep
tăm noi în Marea Britanie vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu și a 
doamnei Elena Ceaușescu. Sperăm că 
scurta lor ședere aici le va face plă
cere și că vizita va duce la dezvolta
rea unor relații și mai strînse între 
cele două țări ale noastre. Sper, de 
asemenea, că această importantă vi
zită va încuraja intensificarea schim
burilor dintre cele două țări ale 
noastre in toate domeniile, politic, 
comercial, științific, cultural și, de 
asemenea, in ce privește turismul. 
Am aflat cu satisfacție că un număr 
tot mai mare de turiști britanici vi
zitează România. Turismul este un 
mijloc important de apropiere a oa
menilor și de adincire a înțelegerii 
internaționale. Așteptăm să salutăm 
în țara noastră un număr mai mare 
de vizitatori români. Aș dori, de ase
menea, să folosesc acest prilej pentru 
a aduce un omagiu modului remar
cabil in care poporul român a reac
ționat față de recentele calamități 
naturale care au afectat România, în
tre care puternicul cutremur din 
martie anul trecut, fără a se înde
părta de la impresionantele obiective 
economice pe care și le-a fixat. Cu
rajul și hotărirea sa merită profunda 
noastră admirație.

înainte de toate, sper că vizita de 
stat a președintelui Ceaușescu va 
deschide o eră a unei cooperări și în
țelegeri mai profunde între cele două 
țări ale noastre și va duce la o lăr
gire a contactelor dintre popoarele 
noastre la toate nivelurile.

■ D ■ ■ ■ ■ ■

unda, s-a întîlnit, marți, la Lubum- 
bashi, capitala provinciei Shaba, 
cu președintele țării-gazdă, Mobutu 
Șese Seko, informează agenția 
A.Z.A.P. Cei doi șefi de stat au exa
minat, cu acest prilej, o serie de as
pecte ale evoluției situației politice 
din Africa, precum și ale raporturi
lor dintre statele africane.

Colocviu în problema 
șomajului. Institutul Atlantic 
pentru probleme internaționale, din 
care fac parte economiști din țări 
capitaliste dezvoltate, a organizat la 
Paris un colocviu in problema șoma
jului in rindurile tineretului. în ca
drul lucrărilor reuniunii s-a relevat 
nivelul înalt pe care l-a atins șoma
jul in rindul tinerilor. Potrivit date
lor citate la colocviu, 6,3 la sută din 
tinerii niponi pină la 24 de ani nu au 
de lucru. Reprezentantul Franței, ia 
rindul său, a anunțat că pentru a se 
asigura pentru tot tineretul francez 
posibilitatea de a munci pină în anul 
.1983 va fi necesar să fie create 1,5 
milioane locuri de muncă.

Liderii sindicatelor chi
liene — care reprezintă un milion 
de oameni ai muncii — au anunțat 
la Santiago de Chile crearea unei 
organizații de „coordonare sindicală 
națională" — informează agenția 
France Presse. Organizația va regru
pa diferitele federații si confederații 
sindicale care caută „o legitimă re
prezentare a muncitorilor", a decla
rat Alamiro Guzman. președintele 
Federației miniere. Unul dintre prin
cipalele obiective ale organizației 
menționate va consta in restabilirea 
drepturilor sindicale, limitate dras
tic după lovitura militară de stat 
din septembrie 1973 — a spus Guz
man.

IN PREAJMA VIZITEI DE STAT

A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU

Șl A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU

ÎN MAREA BRITANIE
______ £_________________________

Săptămîna filmului românesc 
la Londra

LONDRA 6 (Agerpres). — în ca
drul manifestărilor organizate in 
Marea Britanie în legătură cu apro
piata vizită de stat a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele Re
publicii Socialiste România, si a 
tovarășei Elena Ceaușescu. a fost 
inaugurată, la Londra, Săptămîna fil
mului românesc.

Această nouă manifestare româ
nească. găzduită de modernul com
plex londonez realizat în apropiere 
de Waterloo Bridge, este organizată 
sub patronajul cunoscutei instituții 
a cinematografiei britanice „Națio
nal Film Theatre".

în alocuțiunea rostită la gala de 
deschidere, directorul institutului, 
Ken Wlaschtn, a relevat că prin ast-

Dezbaterile generale ale sesiunii speciale a O.N.U. 

în sprijinul adoptării unor măsuri 
eficiente de dezarmare

© Propuneri pentru crearea unor zone denuclearizate, desfiin
țarea bazelor de pe teritorii străine, dizolvarea blocurilor mi
litare ® O declarație a F.S.M. © Mesajul Papei Paul al VI-lea

NAȚIUNILE UNITE 6 (Agerpres). — Sesiunea specială a Adunării 
Generale a O.N.U. asupra dezarmării continuă seria intervențiilor pro
nunțate în cadrul dezbaterilor generale.

Relevind faptul că în timp ce chel
tuielile de înarmare sporesc conti
nuu, ajutorul de dezvoltare înregis
trează procente tot mai scăzute, 
președintele Senegaluiui. Leopold 
Sedar Senghor. a arătat că po
poarele lumii speră că la sesiunea 
specială se vor întreprinde toate 
eforturile pentru instaurarea păcii 
între națiuni printr-o dezarmare ge
nerală. progresivă si controlată, su
mele colosale afectate pină acum 
înarmărilor urmind să fie destinate 
procesului dezvoltării. Vorbitorul a 
propus crearea de zone denucleari- 
zate în anumite părți ale lumii, in
tre care și Africă. • înființarea unui 
organism specializat al O.N.U. însăr
cinat cu controlul stocurilor și al 
producției de arme de toate tipurile 
si instituirea unei taxe asupra buge
telor de înarmare ale statelor, repre- 
zentind un procent de 5' la sută, 
sumele ce vor rezulta urmind să fie 
îndreptate integral spre ajutorul de 
dezvoltare.

Problema dezarmării — a remarcat 
premierul Greciei. Constantin Kara
manlis — este strins legată de două 
probleme majore care confruntă 
omenirea : salvgardarea păcii și lup
ta împotriva sărăciei. „Dacă am 
reuși să reducem treptat cheltuielile 
de înarmare cu 10—15 la sută anual, 
a continuat el. lumea ar dispune de 
40—60 miliarde de dolari anual 
pentru a vindeca rănile care fac să 
sufere omenirea și in special țările 
in curs de dezvoltare". Expunind 
poziția Greciei față de problematica 
sesiunii, el s-a pronunțat pentru re
ducerea. cu prioritate, a cursei înar
mărilor, atit nucleare cit si conven
tionale. adoptarea de măsuri speci
fice și eficiente pentru Înfăptuirea, 
pe etape, a obiectivului final al 
dezarmării.

Documentele ce vor fi adoptate la 
sfîrșitul lucrărilor trebuie să prevadă 
măsuri efective care să fie traduse 
in viată .— a declarat, in intervenția 
sa, reprezentantul permanent al Su
danului la O.N.U., Mustafa Medani. 
Prioritatea principală trebuie să re
vină punerii in afara legii a armelor 
nucleare — stopării cursei înarmări
lor și reducerii progresive a arma
mentelor nucleare pină la eliminarea 
lor totală. O inaltă prioritate trebuie 
acordată, totodată, măsurilor de 
dezarmare legate de toate tipurile 
de arme de distrugere in masă. Su
danul — a arătat vorbitorul — 
crede cu toată convingerea in nece-

■ H H ■ R ■ ■
Comunicat comun. La Ber* 

lin a fost dat publicității un comu
nicat comun cu privire la vizita în 
R. D. Germană a unei delegații a 
Partidului Comunist din Austria, 
condusă de Franz Muhri, președinte
le partidului. Delegația a fost pri
mită de Erich Honecker, secretar 
general al C.C. al P.S.U.G. Condu
cătorii celor «două partide — subli
niază comunicatul — au constatat 

■cu satisfacție dezvoltarea relațiilor 
dintre P.S.U.G. și P.C.A., au exami
nat _ măsuri în vederea ‘adâncirii coo
perării bilaterale, s-au pronunțat 
pentru înfăptuirea Actului final de 
Ia Helsinki ca un tot unitar și pen
tru respectarea deplină a principiilor 
coexistentei pașnice în relațiile din
tre state cu orinduiri sociale diferite.

In orașul Debrețin din Unga
ria a fost organizată, o expozi
ție de artă decorativă româ
nească, cuprinzind lucrări de ta
piserie de Anna Tamas și de 
sculptură și ceramică de Costel 
Badea. Au luat parte reprezen
tanți ai organelor locale, oameni 
de cultură și artă din Debrețin. 
Au participat, de asemenea, re
prezentanți ai Ambasadei româ
ne la Budapesta.

Teatrul „Giulești" a prezentat 
la Viena două spectacole cu 
piesa „Năpasta11, de I. L. Cara- 
giale. Reprezentațiile artiștilor 
români s-au bucurat de un deo
sebit succes. 

fel de manifestări culturale reciproce 
se realizează o mai bună cunoaștere 
între cele două țări și popoare.

Timp de mai multe zile, filmele ar
tistice .românești ..Prin cenușa impe
riului". „Dincolo de pod". ..Filip cel 
bun". Mere roșii". „Tănase Scatiu", 
„Osînda", „Actorul și sălbaticii" vor 
fi prezentate spectatorilor londonezi, 
urmind ca. în continuare, ele să fie 
prezentate publicului din orașul New
castle.

în rindul numeroasei asistente la 
seara de gală s-au numărat cunos- 
cuți oameni de artă și cultură brita
nici, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la Londra, critici, și ziariști. 
A fost prezent Popa Pretor, ambasa
dorul României la Londra.

sitatea dizolvării blocurilor military, 
ca și în desființarea bazelor militare 
străine și retragerea forțelor militare 
de pe teritoriile altor state.

în fața omenirii se află două 
opțiuni — a spus ministrul de ex
terne al Republicii Democratice 
Populare a Yemenului, Mohammed 
Saleh Motee’a — distrugerea totală 
sau coexistenta pașnică. întărirea 
încrederii . și nefolosirea forței. Tara 
mea. a continuat el, sprijină toate 
negocierile care se desfășoară în 
prezent si subscrie la toti pașii 
concreți care sint îndreptați spre 
dezarmarea nucleară. El s-a pronun
țat pentru crearea unei zone a păcii, 
fără arme nucleare, in regiunea 
Oceanului Indian si pentru lichidarea 
bazelor străine amplasate în această 
zonă.

Șeful delegației Republicii Mali, 
Mamadou Boubacar Kante, subli
niind importanta vitală pe care o 
reprezintă pentru toate statele înfăp
tuirea unei dezarmări reale si sub
stanțiale. a arătat că Adunarea Ge
nerală a O.N.U. trebuie să-și exercite 
rolul ce-i revine ca organ delibe
rativ în acest domeniu. Adunarea 
Generală, a adăugat el. trebuie să 
fie informată in legătură cu toate 
negocierile bilaterale si multilaterale 
care se desfășoară asupra dezarmării 
în afara Națiunilor Unite.

★
Cu prilejul lucrărilor sesiunii spe

ciale a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrate dezarmării. Federația 
Sindicală Mondială (F.S.M.) a adop
tat o declarație, difuzată ca document 
oficial al Adunării'Generale, în care 
se reafirmă hotărirea F.S.M. „de a 
lupta consecvent pentru dezarmare 
generală și totală, și în primul rind 
pentru dezarmarea nucleară". în do
cument se subliniază necesitatea ca 
sesiunea specială să adopte un pro
gram concret de acțiune în domeniul 
dezarmării.

★
Papa Paul al VI-lea a adresat se

siunii speciale a Adunării Generale 
a O.N.U. consacrate dezarmării un 
mesaj în care subliniază necesitatea 
ca întrunirea să nu-și încheie lucră
rile inainte de „a fi pus bazele și a 
fi dat impulsul indispensabil" solu
ționării gravei probleme a dezarmă
rii; Reamintind o propunere a sa 
anterioară, ca o parte a fondurilor 
obținute prin reducerea înarmărilor 
să fie utilizată pentru sprijinirea ță
rilor in curs de dezvoltare. Papa 
Paul al VI-lea declară : „Reiterăm 
acest apel cu o forță și insistență 
sporite, cerind tuturor țărilor să stu
dieze și să transpună în fapt un 
plan organic în cadrul programelor 
de luptă contra inegalității, subdez
voltării. foametei, bolilor și analfa
betismului".

In mesaj se recomandă, de ase
menea, eliminarea treptată a arme
lor nucleare. ..asigurindu-se in pa
ralel accesul tuturor popoarelor la 
resursele imense ale energiei nu
cleare, pentru utilizarea ei pașnică", 
lichidarea totală a armelor de dis
trugere în masă, cum ar fi cele 
chimice și radiologice sau cele care 
„lovesc neselectiv", ' reducerea co
merțului cu arme convenționale — 
„principala sursă de alimentare a 
războaielor locale sau limitate". ț

Julio Cesar Turbay Ayala a fost ales președinte 
al Columbiei

BOGOTA 6 (Agerpres). — Alege
rile prezidențiale de ia 4 iunie din 
Columbia au fost ciștigate de Julio 
Cesar Turbay Ayala, candidatul 
Partidului Liberal. El devine noul 
președinte al țării cu un mandat de 
4 ani. Instalarea oficială va avea 
loc la 7 august. Intr-o primă decla
rație făcută la Bogota după anun
țarea rezultatelor, noul șef al statu
lui a precizat că guvernul său iși va 
concentra atenția asupra a trei obiec
tive esențiale : dezvoltarea produc
ției, crearea de noi locuri de muncă 
și asigurarea securității și indepen
denței social-economice și politice a 
statului. Totodată, el a declarat că 
pe plan extern va promova coope
rarea cu toate statele lumii, indife

Dezvoltarea cooperării arabo - africane — etapă 
importantă în lupta pentru lichidarea subdezvoltării

NIAMEY 6 (Agerpres). — La Nia
mey s-a deschis marți cea de-a treia 
sesiune a Comitetului permanent 
pentru cooperarea afro-arabă. Cuvin- 
tul inaugural a fost rostit de pre
ședintele Nigerului, Seyni Kountche, 
care a subliniat că dezvoltarea coope
rării arabo-africane reprezintă o 
etapă importantă în cadrul eforturi

„India intenționează 
| să-și mențină politica 

de nealiniere"
— declară primul ministru

Morarji Desai
BRUXELLES. 6 (Agerpres). — Re

gele Baudouin s-a intilnit marți cu 
primul ministru al Indiei, Morarji 
Desai, care a efectuat o vizită 
oficială la Bruxelles. în cursul 
vizitei sale, șeful guvernului indian a 
avut, de asemenea, convorbiri cu 
primul ministru al țării-gazdă, Leo 
Tindemans, și cu alți membri ai gu
vernului belgian. Adresîndu-se zia
riștilor la sfîrșitul vizitei sale în ca
pitala belgiană, Morarji Desai a 
menționat că India intenționează 
să-și mențină politica de nealiniere 
și „dorește să aibă relații de priete
nie cu toate țările". „Atit timp cit 
vor exista blocurile opuse în lume
— a adăugat el — va exista și peri
colul războiului".

Referindu-se la problemele inter
ne ale tării sale, Morarji Desai a 
arătat că, în prezent, atenția guver
nului indian este îndreptată îndeo
sebi spre problemele dezvoltării a- 
griculturii, fără să fie însă preju
diciată industrializarea țării.

„R. P. Bangladesh 
va dezvolta relații 

cu toate țările lumii“
Conferința de presă 

a președintelui 
Ziaur Rahman

DACCA 6 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă ținută, luni sea
ra, după anunțarea rezultatelor ale
gerilor prezidențiale care au avut 
loc la 3 iunie, președintele reales al 
Republicii Populare Bangladesh, ge- 
neralul-maior Ziaur Rahman, a ex
primat convingerea sa fermă că pro
cesul democratizării vieții politice 
interne va continua — transmite a- 
genția Taniug.

El a făcut cunoscut că prevederile 
Legii marțiale, prin care a fost in
stituită, în august 1975, starea de 
urgență, vor fi abolite ..treptat si în- 
tr-un termen adecvat", alegerile par
lamentare vor fi organizate la data 
prevăzută. în luna decembrie, iar 
viitoarea Adunare legislativă a țării 
va decide și sistemul de guvernă- 
mînt.

Șeful statului Bangladesh a preci
zat că obiectivul principal în politica 
internă va fi consolidarea unității 
naționale și continuarea procesului 
de democratizare internă. Pe planul 
politicii externe, președintele ZiSur 
Rahman se angajează să continue 
orientarea din ultimii ani, îndeosebi 
prin dezvoltarea relațiilor cu toate 
țările și prin promovarea politicii de 
nealiniere, informează agenția Asso
ciated Press.

FRANȚA

Acțiunile greviste 
de la uzinele „Renault"
PARIS 6 — Importante forte ale 

politiei franceze au procedat, marți 
dimineața, la evacuarea celor 400 
muncitori de Ia uzina din Flins a 
societății de automobile „Renault", 
care participau la o grevă cu ocu
parea locului de muncă. Greviștii 
revendică îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de viață.

La puțin timp 'după evacuarea cu 
forța a greviștilor, sindicatele locale 
afiliate la C.G.T. și C.F.D.T. au dat 
publicității un comunicat in care, 
după ce protestează impotriva „uti
lizării mijloacelor de represiune", 
lansează un apel tuturor muncitori
lor de la societatea „Renault" să „ri
posteze cu toată hotărirea împotriva 
unor asemenea metode".

Pe de altă parte — informează a- 
gentia France Presse — continuă ac
țiunile greviste in uzinele „Renault" 
de Ia Sandouville si Cieon.

0 declarație a P.-C. Peruan
LIMA 6 (Agerpres). — într-o lua

re oficială de poziție, Partidul Co
munist Peruan (P.C.P.) a relevat că, 
fără o restabilire a garanțiilor con
stituționale, „este deosebit de difi
cilă tinerea în condiții normale a 
alegerilor pentru Adunarea Consti
tuantă". programate să aibă loc la 
18 iunie. In acest sens, P.C.P. a cerut 
Tribunalului național electoral înce
tarea stării de urgență și reinstitui- 
rea garanțiilor individuale.

După cum se știe, guvernul peruan 
a decretat starea de urgentă ne În
tregul teritoriu al tării și a suspen
dat garanțiile constitutionale in urma 
incidentelor care au avut loc. luna 
trecută, în diverse localități.

Partidul comunist a solicitat, de 
asemenea, reapariția săptăminalului 
„Unidad". organ al P.C.P. suspendat 
de autorități.

rent de orînduirea lor social-politică, 
acordind in cursul mandatului său o 
atenție sporită relațiilor cu țările so
cialiste.

Născut la 18 iunie 1916, noul pre
ședinte al Columbiei, Julio Cesar 
Turbay Ayala, militează de peste 40 
de ani in rindurile mișcării liberale 
columbiene, 'îndeplinind diferite func
ții pe linie de partid — in 1966 a 
fost desemnat președinte al Directo
ratului Național al Partidului Libe
ral — iar pe linie de stat ocupind, 
in diverse perioade, portofoliile de 
ministru de externe, ministru al mi
nelor și energiei și îndeplinind, tot
odată, importante funcții parlamen
tare și diplomatice.

lor statelor lumii a treia de depășire 
a stadiului de subdezvoltare. El a ară
tat că această colaborare reprezintă 
o necesitate istorică, un moment im
portant în cadrul luptei țărilor in 
curs de. dezvoltare împotriva exploa
tării. a imperialismului, a presiunilor 
de orice fel.

OE PRETUTINDENI
• BARIERĂ ÎMPO

TRIVA MICROBILOR. Cu. 
numai un sfert de veac în 
urmă, oamenii mureau adesea 
din cauza unor răni infectate. 
Apariția antibioticelor a salvat, 
la început, nenumărate vieți. 
Dar, după cițiva ani de utili
zare, microbii „s-au obișnuit" 
cu aceste preparate și tratamen
tul cu antibiotice a scăzut din 
eficacitate. La catedra de chi
rurgie infantilă a Institutului 
de medicină nr. 2 din Moscova 
s-a construit acum o așa-numi- 
tă cameră gnotobiologică — ur. 
izolator în care nu pătrund 
microbi, operațiile putindu-se 
astfel efectua în condiții de 
totală asepsie. în cameră se 
pompează aer trecut prin filtre 
speciale, antimicrobiene. între
gul personal care participă la 
efectuarea intervențiilor chirur
gicale poartă costume speciale, 
gnotobiologice, care, de aseme
nea, acționează ca o barieră 
izolatoare.

• „CENUȘĂRESELE" 
EDITURILOR. Un prim „fo
rum" al cărților stocate de ani 
de zile in magaziile librarilor 
parizieni — intrucît nu au găsit 
cumpărători la vremea apariției 
lor — va fi organizat în curind 
în renumitele Hale din capitala 
Franței. 150 000 de volume pro
venite de la 43 de editori vor 
constitui timp de 9 zLIe o imensă 
librărie efemeră. Este vorba de 
3 200 de titluri — romane, ese
uri, poeme, cărți de istorie, 
sociologie — care zac de mai 
bine de 15 ani „la naftalină", 
deoarece de multe ori revine 
mai ieftin să fie depozitate decit 
să fie puse in vinzare. Majori
tatea sînt cărți care, din lipsa 
unei reclame răsunătoare . — 
metodă de vinzare folosită in 
lumea occidentală pentru carte, 
ca și pentru orice alt fel de 
marfă — au trecut nebăgate in 
seamă la vremea apariției lor.

• DE LA UNU LA 
OPT. Cind, alaltăieri, 5 iunie, 
acele ceasornicelor au indicat 
ora 12 și 34 de minute, momen
tul respectiv a prilejuit con
semnarea unei coincidențe care 
are loc doar o dată la o sută 
de ani. Dacă în continuarea orei 
amintite se menționează — po
trivit notării internaționale — 
ziua (a 5-a). luna (a 6-a) și anul 
(’78) se obține o Înșiruire neîn
treruptă de cifre de la 1 la 8 : 
12. 34/5/6/78. O coincidență simi
lară se va produce la 5 iunie 
2078.

® MUZEUL JOHANN 
STRAUSS. în casa de pe 
strada vieneză Prater, la nu
mărul 54, unde a locuit, din 
1864 pină în 1870,. „regele valsu
lui", a fost inaugurat un muzeu 
„Johann Strauss". Pină acum, 
la Viena nu exista nici o casă 
memorială a celebrului compo
zitor. Cele cinci încăperi ale 
muzeului sînt mobilate, în cea 
mai mare parte,. cu piesele ori
ginale. Pot fi văzute aici și 
autografe și fotocopii de pe ma
nuscrisele unor valsuri nemu
ritoare, ca ..Dunărea albastră", 
„Povești din pădurea vieneză" 
și „Singe vienez".

• PREMIUL INTER
NAȚIONAL PAHLAVI. I" 
cadrul unei ceremonii prilejuite 
de marcarea celei de-a șasea 
aniversări a Zilei mondiale pen
tru protecția mediului înconju
rător, profesorului egiptean 
Mohammed El-Kassas și explo
ratorului norvegian Thor He
yerdahl le-a fost conferit cel 
de-al treilea Premiu internațio
nal Pahlavi pentru apărarea 
mediului înconjurător. La ma
nifestare au participat secreta
rul general al O.N.U., Kurt 
Waldheim, și prințul Ador Reza 
Pahlavi.

• VAGON „PE PEF 
NĂ MAGNETICĂ", i»" 
Japonia au luat sfirșit probele 
vagonului „pe pernă magnetică" 
destinat transporturilor ultra
rapide dintre noul aeroport in
ternațional Narita și aeroportul 
Hanedâ, care servește liniile 
interne. „Avionul fără aripi" — 
cum a fost supranumit noul tip 
de vagon — are o lățime de 
doi metri și o lungime de 7 
metri ; el va ..zbura" Ia un 
centimetru deasupra șinelor de 
cale ferată, dezvoltind o viteză 
de 300 km/h. Compania „Japan 
Airlines", care a dezvoltat acest 
nou vehicul, intenționează să 
amenajeze o linie ferată spe
cială intre cele două aeropor
turi, pentru ca distanța dintre 
ele să fie străbătută de vagonul 
pe pernă magnetică in numai 
15 minute.

• ALCOOLUL NU E 
SINGURUL VINOVAT. 
Alcoolul consumat cu măsură 
nu numai că nu face rău. dar 
poate chiar avea efecte pozitive 
— susține un document redactat 
de Asociația medicilor britanici. 
Studiul întreprins pe 2 034 de 
subiecți — scoțieni și suedezi — 
apreciază că mulți medici au 
tendința să dea prea ușor vina 
pe alcool atunci cind descoperă 
anumite tulburări la pacientii 
lor. cind, de fapt, răul se dato
rează altor cauze. Scoțienii — 
care ocupă locul doi in lume in ce 
privește decesele datorate boli
lor cardiace — suferă de trei 
ori mai multe atacuri de inimă 
decit suedezii, deși au obiceiuri 
dietetice aproape identice. în 
urma anchetei efectuate asupra 
unui grup de locuitori din 
Edinburgh și Stockholm, a re
zultat că avantajul suedezilor 
se datorează metabolismului lor 
și nu regimului alimentar pro- 
priu-zis. în cazul suedezilor — 
înalți și supli — se poate vorbi 
de o mai bună adaptare la 
mediul în care trăiesc -decît a 
scoțienilor, scunzi și mai în
desați.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : Cod 71 341. București Piața Scînteii nr. 1. Tel. 17 60 10. 17 60 20 Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții. în 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 : Combinatul Poligrafic CASA SCINTEU 40 360


