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După cum s-a mai anunțat, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit la 15 mai a.c. pe Guiller

mo Solana Alonso, directorul cotidianului spa
niol „Informaciones", căruia i-a acordat un 
interviu.

Publicăm interviul în pagina a Il-a

înscriind un moment important in dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare românospaniole, 

o contribuție marcanta la cauza destinderii și înțelegerii in Europa și in lume, ieri a început

VIZITA DE STAT A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUSESCU. 
ÎMPREUNA CU TOVARĂȘA ELENA CEAUSESCU.

IN REGATUL SPANIEI
Madridul a întîmpinat 
pe solii poporului român 
cu cele mai înalte onoruriMadridul a primit, luni, cu cele mai înalte onoruri pe președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, care, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, efectuează o vizită de stat in Spania, la invitația șefului statului spaniol, regele Juan Carlos I. și a reginei Sofia.Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu in Spania, prima vizită pe care un șef de stat român o face in această țară și. totodată, prima vizită la Madrid o unui șef de stat dintr-o țară socialistă, constituie un eveniment de o deosebită importanță, cu profunde semnificații pentru evoluția telarHfor prlitentc șFco laborare dintre România și Spania, dintre popoarele român și spaniol, legate prin originea latină comună, prin profunde afinități de limbă și cultură.Solia românească de pace, prietenie și colaborare pe pământul Spaniei noi reprezintă, in același timp, prilejul primului dialog romii- no-spaniol la nivelul cel mai înalt, dialog menit să contribuie la ridicarea pe o

treaptă superioară a relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.în această vizită de stat, președintele Nicolae Ceaușescu este însoțit de Gheorghe Oprea, prim vice- prlm-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Nicu Ceaușescu. de alte persoane oficiale.De la București și pînă la Madrid, aeronava prezidențială a survolat, timp de trei ore și jumătate, teritoriile Iugoslaviei, Italiei și Franței.De la bordul avionului prezidențial au fost transmise telegrame de „.salut președinților losip Broz Tito. Alessandro Pertini și Valăry Giscard d’Estaing.De la intrarea pe teritoriul Spaniei, aeronava prezidențială a fost escortată de avioane ale forțelor militare spaniole.Ora 12.00 — ora Madridului. Avionul prezidențial, la bordul căruia călătoresc inalții oaspeți români, aterizează pe aeroportul in-
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Dineu oficial oferit în onoarea 
președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu

întrevederea
președintelui Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

În întîmpinarea gloriosului jubileual eliberării patriei
Avînt creator 

în toate domeniile 
de activitate

„Anul acesta aniversăm împlinirea a 35 
de ani de la victoria insurecției naționale 
armate antifasciste și antiimperialiste - mo
ment important în istoria patriei noastre, 
pe care trebuie să-l întîmpinăm în mod 
corespunzător, în spiritul hotărîrii adoptate 
de Comitetul Politic Executiv, făcînd din 
această aniversare un prilej de mobilizare 
generală a oamenilor muncii în înfăptuirea 
planului, în îmbunătățirea activității în toate 
domeniile, în creșterea rolului conducător 
al partidului".

NICOLAE CEAUȘESCU

Luni seara, regele Spaniei, Juan Carlos I, și regina Sofia au oferit, la Palatul regal Oriente din Madrid, un dineu oficial in onoarea președintelui Republicii Socialiste Romania, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.La dineu au participat din partea română tovarășii Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului. Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Nicu Ceaușescu, celelalte persoane oficiale care il insoțesc pe șeful statului român.Din partea spaniolă au participat

Adolfo Suarez, președintele guvernului, general Manuel Gutîferrez Mel- lado, prim-vicepreședinte al guvernului însărcinat cu problemele securității și apărării naționale, Fernando Abril Martorell, al doilea vicepreședinte al guvernului însărcinat cu problemele economice, Landelino La- villa, președintele Congresului De- putaților, Cecilio Valverde, președintele Senatului, membrii guvernului, comandanți ai forțelor armate terestre, aeriene și navale, alte personalități civile și militare, împreună cu soțiile.Au participat, de asemenea, San

tiago Carrillo, secretar general al Partidului Comunist din Spania, alți reprezentanți ai unor partide politice spaniole.Au fost prezenți Ion Goliat, ambasadorul României la Madrid, și Jose Carlos Gonzales-Campo Dal-Re, ambasadorul Spaniei la București.Au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.în timpul dineului, care s-a desfășurat intr-o atmosferă de caldă cordialitate, regele Juan Carlos I și președintele Nicolae Ceaușescu au rostit toasturi.

cu regele luan Carlos I și regina SofiaLuni dupâ-amiază, la Palatul Zarzuela a avut loc o întrevedere a președintelui Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu cu regele Juan Carlos I și regina Sofia.La sosirea la palat, inalții oaspeți români au fost întîmpinați cu deosebită cordialitate de suveranii Spaniei.In timpul intrevederii a fost exprimată deosebita satisfacție față de

evoluția pozitivă a relațiilor românospaniole, precum și dorința de a dezvolta aceste relații pe multiple planuri, de a promova o mai mare apropiere intre România și Spania, spre binele celor două popoare, strins legate prin originea latină comună, prin afinități de limbă și cultură, spre bi-
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în acest an, poporul nostru a aniversat momente importante din lupta sa împotriva fascismului, pentru libertate și dreptate socială, pentru independența și integritatea teritorială a patriei, cum au fost marile demonstrații de la 1 Mai 1939 și făurirea Frontului Unic Muncitoresc in aprilie 194-1 ; 1979 este totodată și anul in care vom sărbători evenimentul ce a încununat victorios, cu 35 de ani in urmă, această luptă, marcind o adevărată piatră de hotar in istoria patriei — insurecția națională armată' nntifiseistâ șl • antf- impei’ialistă de la 23 August 1944.Hotărirea adoptată recent de Comitetul Politic Executiv al C.C. al P.C.R. pentru a marca acest glorios jubileu, prevăzind o suită de ample și variate manifestări pe multiple planuri — politic, științific, cultural, artistic — exprimă, o dată mai mult, una din trăsăturile caracteristice activității partidului nostru — aceea de a acorda o înaltă prețuire bogatelor tradiții ale luptei revoluționare purtate de poporul nostru de-a lungul vremurilor pentru eliberare națională și socială, de a evoca cele mai înălțătoare momente ale trecutului istoric pentru a desprinde din ele învățăminte și a sorbi noi energii în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor prezentului și viitorului.Aniversarea a 35 de ani de la insurecția din august 1944 este o sărbătoare deosebit de scumpă poporului nostru, pentru că îi reamintește o pagină gravată cu litere de aur in istoria sa : o pagină ce a ilustrat strălucit rolul Partidului Comunist Român, ca exponent al intereselor naționale fundamentale, capacitatea sa de a uni in juryl său toate forțele democratice, patriotice, antifasciste, practic întreaga națiune, și de a le conduce la eliberarea țării de sub dominația fascistă : o pagină ce a pus in lumină curajul, eroismul și abnegația revoluționară ale comuniștilor, ale maselor largi ale poporului, ca și ale armatei române, atașamentul lor

ferm față de cauza independenței naționale și a libertății tuturor popoarelor.Ritmul înaintării pe drumul deschis la 23 August 1944 s-a accelerat considerabil in perioada marcată de Congresele al IX-lea, al X-Iea și al XI-lea ale Partidului Comunist Român, cea mai fecundă din întreaga istorie a țării, în mod indisolubil legată de numele și activitatea tovarășului Nicolae Ceaușescu, care, in fruntea partidului și statului, conduce cu strălucire măreața operă de edificare a so .ietății socialiste multilateral dezvoltate in România.La împlinirea a 35 de ani de la eliberarea patriei, poporul român are satisfacția unor victorii istorice in toate domeniile. Trăim într-o țară care nu mai cunoaște dependența și subordonarea din trecut față de puterile străine, care și-a dobîndit o reală și deplină independență ; o țară a cărei conducere nu se mai află in miinile claselor exploatatoare, ci ale poporului muncitor, deținător al întregii puteri politice și al avuției naționale : o țară care, pe temeiul dezvoltării puternice a forțelor de producție, și-a propus drept obiectiv realist să ajungă într-un răstimp scurt la nivelul țărilor avansate economic ; o țară care datorită uriașei opere constructive ce o înfăptuiește și politicii sale externe profund principiale, dinamice, se afb- mă ca o prezență tot mai activă in lupta pentru pace, prietenie și colaborare între popoare, se bucură de un înalt prestigiu internațional, are prieteni pe toate meridianele globului.Poporul întreg știe că toate aceste înfăptuiri au fost dobindite sub conducerea Partidului Comunist Român, că ele sint rezultatul nemijlocit al politicii sale științifice, corespunzătoare cerințelor dezvoltării sociale, intereselor naționale fundamentale. Este firesc, așadar, ca. in intimpinarea gloriosului jubileu, dragostea și recunoștința nemărginită pe care poporul ie
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totul regelui 
luan Carlos IDomnule președinte,în numele reginei și al meu personal vă transmit cea mai afectuoasă și cordială urare de bun venit în compania doamnei Ceaușescu și a distinșilor membri ai delegației române. Vizita dumneavoastră în Spania constituie un important eveniment, nu numai pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări ale noastre, ci și pentru o mai eficientă colaborare între Spania și România pe plan internațional.Această vizită a dumneavoastră, domnule președinte, o așteptăm cu un interes deosebit. Au trecut deja doi ani buni de la momentul restabilirii depline a relațiilor diplomatice între cele două țări, primele relații de acest gen între Spania și o țară din estul european, în urma acelui eveniment istoric, ajunsesem la un acord de a ne întilni. Intenția noastră era pe punctul de a se realiza, cind un tragic accident seismic s-a abătut asupra României, făcînd necesară prezenta dumneavoastră în regiunile afectate. Drept consecință, a fost amînată întîlnirea pe care o realizăm acum, dar în această perioadă de timp ea a căpătat o importanță și mai mare.Evenimentele din lume în acești doi ani au marcat profunde schimbări și se pot vedea cu claritate acele domenii în care colaborarea noastră poate fi mai fructuoasă. România și Spania, două puteri de mărimi medii însă cu răspunderi foarte mari în respectivele lor zone regionale, sint chemate, prin istoria și poziția lor geografică, precum și prin vocația și caracterul popoarelor lor, să realizeze o sarcină importantă, in sensul că eforturile lor concertate ar putea să ducă la

toiul președintelui 
Nicolae CeausescuMaiestate,Doresc să exprim cele mai vii mulțumiri, în numele meu și al soției mele, pentru primirea cordială pe care ne-ați rezervat-o și pentru urările de bun venit pe care ni le-ați adresat. Exprim, de asemenea, Maiestății Voastre și reginei Sofia salutul nostru cordial și cele mai bune urări — și adresez un cald mesaj de stimă și prietenie, din parte'a poporului român, poporului prieten spaniol.Stabilirea relațiilor diplomatice între țările noastre, în urmă cu mai bine de doi ani, a constituit un eveniment de importanță istorică, a deschis noi și largi perspective colaborării multilaterale dintre popoarele român și-spaniol. Au fost reluate astfel străvechile raporturi tradiționale de colaborare și prietenie dintre cele două popoare, bazate pe originea latină comună, pe profunde afinități de limbă și cultură. Românii și spaniolii sînt moștenitorii și continuatorii străvechilor civilizații latine și elene, care au avut un rol de seamă în evoluția Europei pe calea progresului, in făurirea civilizației moderne a întregii umanități.După cum se cunoaște, poporul rorpân are o istorie îndelungată, fiind născut din simbioza dacilor cu romanii, două dintre marile popoare ale antichității ai căror exponenți simbolici sînt cele două personalități proeminente ale epocii — Decebal și Traian. Plămădit în condiții istorice complexe, poporul român a păstrat și dezvoltat marile virtuți moștenite de la strămoșii săi, dîndu-le dimensiuni noi, pe măsura evoluției sale istorico-sociale.
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La plecarea din Capitală, mii de bucureșteni 
au salutat cu deosebită căldură 
pe tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, a plecat, luni dimineața, in Regatul Spaniei, unde va efectua o vizită de stat, la invitația regelui Juan Carlos I și a reginei Sofia.în această vizită, șeful statului român este însoțit de Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Nicu Ceaușescu, de alte persoane oficiale.La plecare, pe aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au fost conduși de tovarășii Ilie Verdeț, Ștefan Voitec, Gheorghe Rădulescu, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Emil 

Drăgănescu, Janos Fazekas, Ion Io- niță, Petre Lupu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ion Coman, Nicolae Constantin, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Patilineț, Ion Ursu, Richard Winter, Ilie Rădulescu, Marin Vasile.Tovarășii din conducerea de partid și de stat au venit cu soțiile.Erau, de asemenea, prezenți membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guVernului, conducători de instituții centrale și organizații obștești, alte persoane oficiale.Pe aeroport se afla însărcinatul cu afaceri ad-interim al Regatului Spaniei la București, Carlos Bastarreche Sagues.

Un grup de pionieri au înmînat tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori.Mii de bucureșteni aflați pe aeroport au salutat cu deosebită căldură pe președintele Nicolae Ceaușescu, urîndu-i drum bun, succes deplin in această vizită, exprimindu-și convingerea că ea va contribui la întărirea cooperării și colaborării dintre cele două țări și popoare, spre binele reciproc, în folosul cauzei păcii, securității și înțelegerii între națiuni.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu căldură manifestărilor prietenești ale celor veniți pe aeroport.La ora 8,30, aeronava prezidențială a decolat, îndreptîndu-se spre Madrid.

Madridul a întîmpmat pe solii poporului român
cu cele mai înalte onoruri

(Urmare din pag. I)ternațional Barajas — Madrid, împodobit sărbătorește cu drapelele de stat ale celor două țări. în întimpi- narea oaspeților români au venit regele Juan Carlos I și regina Sofia, președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez, membri ai guvernului, alte personalități politice, civile și militare.Sînt prezenți Ion Goliat, ambasadorul României la Madrid, Jose Carlos Gorizales-Campo Dal-Re, ambasadorul Spaniei la București.La coborîrea din avion a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, sînt trase, in semn de salut, 21 salve de tun.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt întîmpinați și salutați cu deosebită căldură de regele Juan Carlos I și de regina Sofia. Cei doi șefi de stat își string îndelung miinile, exprimindu-și bucuria și satisfacția pentru această primă întil- nire pe pămintul Spaniei. în același timp, regina Sofia și tovarășa Elena Ceaușescu se salută cu multă căldură și cordialitate.Președintele Nicolae Ceaușescu prezintă distinselor gazde persoanele oficiale române care il însoțesc in vizita de stat in Spania.Fanfara militară intonează imnurile de stat ale României și Spaniei, după care cei doi șefi de stat trec în revistă garda de onoare, formată din militari în frumoase uniforme de paradă.în continuarea ceremoniei, șefului statului român și tovarășei Elena Ceaușescu le sînt prezentate persoanele oficiale spaniole : președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez, ministrul de externe, Marcelino Oreja Aguirre, ministrul de interne, g-ral It Antonio Ibanez Freire, vicepreședintele Senatului. Juan Carlos Guerra Zunzunegui, guvernatorul civil al Madridului, Jan Jose Roson, primarul Madridului. Enrique Tier- no Galvan, șefii de stat major ai forțelor armate terestre, aeriene și navale, alte personalități civile și militare.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt salutați cu căldură de membrii ambasadei române. Un grup de pionieri români le oferă frumoase buchete de flori.Numeroși cetățeni ai Madridului, care au ținut să fie prezenți pe aeroport la sosirea înalților oaspeți români, le fac o caldă și entuziastă manifestație de simpatie.Președintele Nicolae Ceaușescu, regele Juan Carlos I, tovarășa Elena

La sosire, pe aeroportul Barajas — MadridCeaușescu și regina Sofia iau apoi loc pe podiumul special amenajat, de. unde primesc defilarea gărzii de onoare.După încheierea ceremoniei oficiale de la aeroport, președintele Nicolae Ceaușescu și regele Juan Carlos I, tovarășa Elena Ceaușescu și regina Sofia iau loc la bordul unui elicopter special, cu care se îndreaptă spre Palatul Aranjuez, reședința rezervată înalților oaspeți români pe întreaga durată a vizitei lor în Spania.La sosire, în fața curții interioare a palatului, comandantul gărzii de onoare invită pe președintele Nicolae Ceaușescu și pe regele Juan Carlos 

I să treacă în revistă garda care prezintă onorul.La intrarea în palat, regele Juan Carlos I prezintă tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu personalitățile locale.Regele Juan Carlos I și regina Sofia conduc pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe tovarășa Elena Ceaușescu în apartamentele ce le-au fost rezervate, după care își iau rămas bun, urmînd a se întîlni in cadrul celorlalte manifestări cuprinse în programul vizitei.
★Palatul Aranjuez se află situat în frumoasa vale a riurilor Tajo și 

Jaramo, la 47 km de Madrid. Construcția sa a fost inițiată, in secolul XVI de regele Filip al II-lea, palatul fiind multă vreme reședința regilor Spaniei din Casa de Borbon. Palatul este înconjurat de grădini pitorești, cu cascade, precum și cu fin- tini monumentale. în ciuda succesivelor transformări și adăugiri realizate în secolul XVIII, palatul prezintă o unitate arhitectonică de o rară frumusețe.în interiorul uneia din grădini — „Grădina Principelui" — este situată casa Labrador, un palat mai mic, construit pe vremea lui Carol al IV-lea, la sfirșitul secolului XVIII.

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescuziarului spaniol „Informaciones“ÎNTREBARE : Excelență, ați 
avea amabilitatea să ne expu
neți obiectivele apropiatei dum
neavoastră vizite oficiale in Spa
nia 1RĂSPUNS : Aștept cu multă plăcere realizarea vizitei în Spania, pe care o efectuez la invitația regelui Juan Carlos I. Prin realizarea acestei vizite dorim să așezăm pe o bază trainică relațiile de prietenie dintre țările noastre.Sper că vizita va permite identificarea unor noi domenii de colaborare și cooperare economică, tehnico- științifică și culturală între țările noastre, precum și un schimb de păreri asupra problemelor internaționale actuale.Astfel, dorim ca vizita să constituie un moment important în dezvoltarea relațiilor dintre România și Spania, în întărirea prieteniei și colaborării dintre țările și popoarele noastre.ÎNTREBARE : Avind in vedere 
fi afinitățile de limbă fi cultură 
dintre popoarele român fi spa
niol, care sînt, după părerea 
dumneavoastră, domeniile in 
care ar exista posibilități de 
dezvoltare a colaborării româno- 
spaniole ? Consideră Excelența 
Voastră că, in cadrul marilor 
probleme cu care este confrun
tată omenirea, s-ar putea iden
tifica domenii concrete la a că
ror soluționare să-fi aducă o 
contribuție comună România și 
Spania ?RĂSPUNS : într-adevăr, poporul român și poporul spaniol au multe lucruri comune, bazate, desigur, pe a- finitatea de limbă și cultură, pe civilizația de origine latină, care a contribuit mult la dezvoltarea civilizației și progresul general al omenirii. Dar, atit poporul român, cit și poporul spaniol sint interesate astăzi intr-o colaborare activă in scopul dezvoltării economice și sociale, in' ridicarea bunăstării lor, precum și in întărirea independenței și suveranității naționale.Așa cum am menționat în răspunsul la prima întrebare, dorim ca, in cursul vizitei, să identificăm noi domenii de colaborare și cooperare între țările noastre și, totodată, să facem un schimb de păreri asupra problemelor complexe ale lumii contemporane.Consider că, pornind de la necesitatea așezării relațiilor dintre state pe principii de egalitate, respect al independenței și suveranității naționale și neamestec in treburile interne, precum și pe o colaborare reciproc a- vantajoasă, țările noastre pot să conlucreze1 activ in vederea realizării securității și cooperării în Europa, a soluționării problemelor complexe care preocupă astăzi omenirea, îndeosebi in ce privește lichidarea subdezvoltării și făurirea noii ordini economice internaționale, a infăptuirii dezarmării, și in primul rind a dezarmării nucleare și, desigur, pentru rezolvarea problemelor litigioase dintre state pe calea tratativelor, excluzîndu-se cu desăvirșire forța și amenințarea cu forța.Consider că România și Spania pot oferi un exemplu de colaborare intre două state cu orînduiri sociale diferite, animate însă de dorința de a trăi libere, de a promova o politică de destindere și pace.

' ÎNTREBARE: Membră a Tra
tatului de la Varșovia, România 
s-a pronunțat în repetate rinduri 
in favoarea unei politici de re
ducere a armamentelor, pentru 
măsuri efective de dezangajare 
militară fi dezarmare, pentru 
instaurarea păcii fi securității in 
Europa fi in lume. Care este 
poziția României față de blocu
rile militare ?RĂSPUNS : România acordă o atenție deosebită realizării dezarmării, și în primul rînd dezarmării nucleare. Considerăm că trebuie să se facă totul pentru oprirea cursei înarmărilor și trecerea la reducerea cheltuielilor militate, a armamentelor și a efectivelor militare, pentru întărirea, pe această bază, a încrederii și colaborării între toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială,în mod deosebit acordăm o mare însemnătate înfăptuirii securității și păcii în Europa, în spiritul documentelor semnate la Helsinki. în mod deosebit, considerăm că trebuie să se acționeze pentru desfășurarea cu rezultate mai bune a Conferinței de la Madrid din 1980 în acest sens, acordăm o atenție deosebită problemelor dezangajării militare în Europa, ți- nînd seama că pe acest continent sint concentrate principalele forțe militare și că aici se află, de fapt, și cele două blocuri militare — N.A.T.O. și Pactul de la Varșovia.Noi considerăm că este necesar să se acționeze cu toată fermitatea în direcția creării condițiilor în vederea desființării concomitente a celor două blocuri militare, aceasta corespun- zînd intereselor tuturor popoarelor din Europa, cit și cauzei destinderii, securității și păcii în întreaga lume.ÎNTREBARE : Zona Meditera- 
nei constituie o sursă de tensiu
ne care se menține activă incă 
de la sfirfitul celui de-al doilea 
război mondial. Care ar fi, in 
concepția dumneavoastră, moda
litățile practice pentru a se pu
tea instaura in această zonă un 
climat de pace și securitate ?RĂSPUNS : într-adevăr, și Medite- rana reprezintă o zonă în care asistăm la o anumită încordare și in care se observă o oarecare intensificare a activității militare, ceea ce poate pune în pericol nu numai pacea statelor din Mediterana, dar și pacea din Europa și din întreaga lume. De aceea, ar fi necesar ca în Mediterana — ca de altfel și în alte zone ale planetei — să se renunțe la acțiuni militare, la acțiuni de forță și de a- menințare cu forța, să se renunțe Ia prezența militară a statelor străine și să se realizeze relații de colaborare între "toate statele, bazate pe e- galitate și respect reciproc, care să permită transformarea Mediteranei într-o zonă de pace și securitate.Noi considerăm, de altfel, că înfăptuirea unei asemenea politici în Mediterana trebuie să corespundă și creării unei zone de pace și colaborare în Balcani, transformării acestei regiuni într-o zonă a păcii și colaborării. De altfel, între cele două zone există o strînsă interdependență și orice pași realizați în direcția colaborării și prieteniei într-o zonă sau alta vor avea, implicit, o influență favorabilă asupra celeilalte.ÎNTREBARE : Domnule pre-' 
ședințe, ați avea amabilitatea să 
ne spuneți care sint relațiile 
Partidului Comunist Român cu 

partidele comuniste din Europa 
occidentală ? Ce rol atribuiți 
eurocomunismului pe plan inter
național ?RĂSPUNS : Partidul Comunist Român întreține relații de colaborare și solidaritate activă cu toate partidele comuniste și muncitorești, deci și cu cele din Europa occidentală. Considerăm că aceste relații, solidaritatea între partidul nostru și partidele din Europa occidentală constituie un factor important în realizarea unei politici noi, de progres social, de dezvoltare democratică, independentă a statelor, precum și de securitate și pace.în ce privește noțiunea de euroco- munism —așa cum am menționat și în alte împrejurări — această noțiune, în sine, nu spune prea mult. Noi înțelegem prin aceasta dorința partidelor comuniste din Europa occidentală de a-și asigura o politică bazată pe realitățile sociale, istorice și naționale din țările respective, de a duce o politică independentă și de a-și e- labora linia generală corespunzător condițiilor din țările în care iși desfășoară activitatea.Este evident că principiile socialismului și comunismului nu pot să aibă un caracter nici regional, nici semi- regional. Ele constituie, pînă la urmă, un tot unitar și oriunde s-ar înfăptui — pornind de la realitățile concrete din fiecare țară — ele trebuie să ducă la lichidarea inegalității sociale și naționale, la realizarea unei societăți a dreptății și echității sociale, în care masele populare să se poată bucura din plin de cuceririle științei și culturii, să participe nemijlocit la conducerea intregii vieți economice și sociale.în acest sens, noțiunea de euroco- munism — repet — subliniază necesitatea unei politici independente, care să țină seama de realitățile din țara respectivă, să asigure înfăptuirea principiilor socialismului în, concordanță cu aceste realități, cu voința maselor populare din fiecare țară.ÎNTREBARE : Se cunoaște că 
România întreține bune relații 
atit cu U R.S.S., cit și cu Repu
blica Populară Chineză. Care 
este stadiul actual al acestor re- 

' lății și care este, in același timp, 
punctul dumneavoastră de vedere 
cu privire la eventualele moda
lități practice menite să ducă la 
soluționarea divergențelor din
tre U.R.S.S. și R.P. Chineză, la 
dezvoltarea colaborării lor reci
proce ?RĂSPUNS : România întreține, într-adevăr, relații bune cu Uniunea Sovietică, precum și cu Republica Populară Chineză. în același timp, ea dezvoltă larg relațiile sale cu toate țările socialiste, considerînd că întărirea colaborării și solidarității tuturor țărilor socialiste constituie un factor important atit al dezvoltării socialiste, al afirmării socialismului pe plan internațional, cit și al politicii de destindere și de pace în întreaga lume.Pornind de la aceste relații, de la necesitatea depășirii unor divergențe sau deosebiri de păreri, România acționează cu toată hotărîrea în direcția dezvoltării colaborării atît cu U- niunea Sovietică, cit și cu China, precum și cu celelalte țări socialiste și consideră că trebuie făcut totul pentru depășirea divergențelor dintre 

U.R.S.S. și China, pentru dezvoltarea colaborării lor.în acest sens, calea cea mai sigură o reprezintă, fără îndoială, tratativele directe între cele două state socialiste — și am ferma convingere că, pe această cale, pornindu-se de la interesele celor două popoare, de la interesele socialismului și păcii în general, divergențele dintre cele două state pot fi și vor fi depășite, că se va ajunge la îmbunătățirea relațiilor și dezvoltare^ unei colaborări reciproc avantajoase.ÎNTREBARE : Știm că Româ
nia nu este pe deplin satisfăcută 
de rezultatele reuniunii de la 
Belgrad a Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Euro
pa. In perspectiva viitoarei con
ferințe a reprezentanților țărilor 
europene, care va avea loc anul 
viitor la Madrid, ați putea să ne 
expuneți obiectivele pe care fi 
le propune să le urmărească 
politica externă românească ?RĂSPUNS : România a acordat o mare însemnătate Conferinței de la Helsinki și consideră că trebuie făcut totul pentru înfăptuirea documentelor care au fost adoptate cu a- cel prilej. Din păcate, după Conferința de la Helsinki nu s-au realizat prea multe în direcția înfăptuirii documentelor semnate atunci, iar reuniunea de la Belgrad s-a încheiat fără rezultate deosebite, deși ea a adoptat unele hotăriri privind intensificarea colaborării în unele domenii. în mod deosebit, se poate spune că hotărîrea de convocare a reuniunii de la Madrid, din 1980, constituie, de fapt, rezultatul cel mai important al conferinței de la Belgrad.Pornind de la aceasta, considerăm că este necesar să se facă totul pentru a obține un succes deosebit al reuniunii din 1980 de la Madrid. Ar fi necesar ca încă din acest an reprezentanții țărilor europene să înceapă pregătirile acestei reuniuni, să acționeze in direcția îmbunătățirii relațiilor și dezvoltării colaborării economice, tehnico-științifice și culturale și — așa cum am menționat mai înainte — să se acorde o atenție deosebită problemelor dezangajării militare pe continentul nostru.Noi considerăm că reuniunea de a- nul viitor de la Madrid trebuie să dea un nou impuls înfăptuirii tuturor prevederilor documentelor semnate la Helsinki și, în mod deosebit, să deschidă calea trecerii la dezangajare militară, la dezarmare și, in special, la dezarmarea nucleară. A- vem în vedere, în cadrul acestor măsuri, desființarea blocurilor militare, a bazelor militare străine, retragerea trupelor de pe teritoriul altor state, crearea unui climat de încredere și securitate pentru toate statele. Numai pe această cale putem asigura realizarea în fapt a unor relații noi, de egalitate, de încredere, putem înfăptui securitatea și cooperarea in Europa și deschide perspectiva unei păci trainice pe continent și în întreaga lume.ÎNTREBARE : In ultimele de
cenii România a cunoscut o am
plă dezvoltare. Ați avea amabi
litatea, Excelență, să ne vorbiți 
despre preocupările actuale și de 
viitor ale dezvoltării economice 
românești ? Ce loc ocupă și cum 
se manifestă, in acest cadru, co
operarea României cu celelalte 
țări socialiste ?

RĂSPUNS : Anul acesta România aniversează împlinirea a 35 de ani de la răsturnarea dictaturii militare fasciste, în urma victoriei insurecției naționale antifasciste și antiimperia- liste, care a deschis perspectiva trecerii României la dezvoltarea independentă. pe calea democrației și a- poi pe calea socialismului.într-adevăr, în ultimii 10 ani s-ah obținut succese deosebite în dezvoltarea forțelor de producție și a tuturor sectoarelor de activitate. Aș menționa faptul că industria românească produce astăzi de 42 de ori mai mult decît în 1938, anul cu producția industrială cea mai dezvoltată in trecut. Pe această bază s-au dezvoltat ramuri noi ale economiei naționale, au cunoscut un avînt continuu știința, in- Vățămîntul și cultura, a avut loc o creștere puternică a nivelului de trai material și spiritual al poporului.în ultimii trei ani — mă refer Ia primii trei ani ai cincinalului 1976— 1980 — producția industrială a crescut într-un yitm de 11 la sută. S-a dezvoltat, de asemenea, agricultura, iar veniturile reale ale oamenilor muncii, în primul rînd retribuția, au crescut cu aproape 22 la sută, depă- șindu-se astfel, în acești trei ani, prevederile pentru întregul cincinal privind creșterea retribuției cu 20 la > sută. Pînă în 1980, retribuția și veniturile generale ale populației vor crește cu 32 la sută.Toate acestea demonstrează cu putere atît forța economiei socialiste românești, cit și faptul că tot ceea ce realizăm in dezvoltarea economică și socială a țării este destinat ridicării bunăstării întregului popor, asigurării unei vieți tot mai îmbelșugate, întăririi independenței și suveranității patriei.în realizarea acestei dezvoltări, un rol important îl au, desigur, relațiile de colaborare economică cu țările socialiste, care ocupă o pondere importantă — de aproape 50 la sută — în comerțul exterior al României. In a- celași timp, dezvoltăm larg relațiile de colaborare cu țările în curs de dezvoltare — care, de asemenea, au o pondere importantă în relațiile externe economice ale României — precum și cu țările capitaliste dezvoltate. Noi considerăm că este necesară dezvoltarea relațiilor generale și, îndeosebi, a colaborării economice cu toate statele, fără deosebire de orînduire socială.Desigur, acordăm o mare atenție necesității așezării relațiilor României cu alte state — și in general a relațiilor dintre state — pe baza principiilor de egalitate, de respect al independenței și suveranității naționale, de neamestec în treburile interne și avantaj reciproc.Noi pornim de la faptul că dezvoltarea economică socială a fiecărei națiuni, întărirea independenței fiecărui popor constituie un factor e- sențial pentru o politică de destindere și de pace, de colaborare în întreaga lume.ÎNTREBARE: Ar dori Exce
lența Voastră să transmită un 
mesaj poporului spaniol ?RĂSPUNS : Doresc să adresez un salut călduros poporului prieten spaniol și urarea de noi succese în dezvoltarea sa economică, socială și democratică, ■ urarea de bunăstare și fericire 1

întrevederea președintelui Nicolae Ceaușescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

cu regele luan Carlos I și regina Sofia
(Urmare din pag. I)nele cauzei păcii și cooperării în Europa și în întreaga lume.Cei doi șefi de stat au examinat, de asemenea, unele probleme actuale ale vieții internaționale, dînd expresie dorinței celor două țâri și popoare de

a desfășura o conlucrare activă pe plan mondial, pentru statornicirea unui climat de destindere, pace și securitate în lume.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, de înțelegere și stimă reciprocă.
Telegrame de la bordul avionului prezidențial

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia,

Președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia

BELGRADSurvolînd teritoriul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez un călduros salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire, iar popoarelor Iugoslaviei vecine și prietene noi și tot mai mari succese pe calea dezvoltării socialiste, a progresului și bunăstării.Doresc să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că prietenia tradițională și colaborarea multilaterală dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta și întări continuu, în spiritul înțelegerilor și al convorbirilor purtate împreună, spre binele și în interesul popoarelor noastre, al cauzei general» a socialismului, a progresului și păcii in lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii- Socialiste România

Excelenței Sale Domnului ALESSANDRO PERTINI
Președintele Republicii Italiene ROMACu prilejul survolării teritoriului Republicii Italiene, îmi face o deosebită plăcere să vă adresez un salut cordial și cele mai^calde urări de sănătate și fericire personală, de progres și prosperitate pentru poporul italian prieten.îmi exprim convingerea că bunele relații de prietenie și colaborare dintre România și Italia vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe multiple planuri, pe baza deplinei egalități, a stimei și respectului reciproc, în interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei colaborării, securității și păcii în Europa și în întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului VALERY GISCARD DESTAING

Președintele Republicii Franceze PARISîmi este deosebit de plăcut ca, survolînd teritoriul Republicii Franceze, să vă adresez un călduros salut, împreună cu cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace pentru poporul francez prieten.Evocînd cu multă plăcere vizita pe care ați făcut-o în acest an în România, întîlnirile și convorbirile fructuoase pe care le-am purtat, doresc să-mi exprim și cu acest prilej convingerea că, in spiritul înțelegerilor convenite împreună, relațiile de prietenie și colaborare româno-franceze vor cunoaște o dezvoltare continuă, pe multiple planuri, în interesul reciproc al celor două popoare, al cauzei destinderii, securității și păcii pe continent și în întreaga lume.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Republicii Socialiste România
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DINEU OFICIAL OFERIT IN ONOAREA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU ȘI A TOVARĂȘEI ELENA CEAUȘESCU
•  '

Toastul regelui Juan Carlos I Toastul președintelui Nicolae Ceausescu
(Urmare din pag. I)rezultate considerabile în beneficiul propriilor lor popoare și în favoarea echilibrului zonei continentale și maritime ce ne înconjoară.Nu-i o simplă retorică dacă afirmăm că Spania și România constituie pilonii occidental și, respectiv, oriental ai unei lumi in care s-a dezvoltat cultura greco- latină și care constituie baza civilizației moderne europene. Există un personaj istoric care simbolizează perfect simbioza celor două țări ale noastre în menținerea a- cestei culturi și care reprezintă un prețios legat pentru noi. împăratul Traian, născut la Italica, în inima provinciei Betica, a fost acela care a extins cultura romană pînă la frontierele ultime ale Daciei și care, în plus, prin caracterul său de monarh mărinimos și respectuos în fața imperiului suprem al legii, a contribuit cu rescriptele sale imperiale la formarea acestui mare monument civilizator — dreptul roman. Acest exemplu de soldat și leg/uitor, care n-a depășit niciodată limitele puterii personale dincolo de ceea ce legea și interesul public permiteau, constituie o sursă de inspirație valabilă și un antecedent istoric pe care le avem în comun românii și spaniolii.Destinele ulterioare ale patriilor noastre au, de asemenea, trăsături comune, întrucît pozițiile noastre geografice — situate ambele la extremitățile a ceea ce timp de secole s-a cunoscut sub numele de lumea civilizată — ne-au obligat să facem față invaziilor străine prin ample bătălii care au desăvîrșit integritatea caracterului popoarelor noastre.Un poet spaniol, fost diplomat în România în anii grei ai primului război mondial, a spus că țara dumneavoastră, sinteză a influențelor orientale și latine, a creat un produs spiritual care constituie esența acestei sinteze, și anume sentimentul demnității.Această demnitate, ce caracterizează întotdeauna atitudinea românului în fața oricărei împrejurări a vieții și care pare că se armonizează cu expresia peisajelor dumneavoastră, are coloritul de neconfundat al munților și cîmpiilor, presărate de sate și orașe care o- feră călătorului un invariabil gest de ospitalitate.Virtuțile popoarelor noastre constituie patrimoniul pe care contăm pentru a face față problemelor e- pocii noastre. Astăzi ne aflăm în fața unei lumi în transformare, plină de șanse pentru a se obține forme ale conviețuirii care să depășească modelele trecutului, dar și de probleme grave care pun la încercare imaginația și bunăvolwțși guvernanților.Această lume în transformare are nevoie inainte de toate de pace și securitate. Ambele constituie necesități primare pentru viața popoarelor, însă nu e de ajuns să le privim în formă negativă, pur și simplu ca absența unui război, ci se impune un efort continuu și conștient, capabil de a învinge inerțiile care ar putea să conducă din nou lumea la o confruntare armată cu consecințe ireparabile. Atît Spania, cît și România depun eforturi îh acest sens, in forurile multilaterale și în relațiile lor cu alte țări, se disting ca apărătoare ale oricărei inițiative menite să ducă la consolidarea păcii și la asigurarea securității colective. Dumneavoastră înșivă, domnule președinte, in nenumărate ocazii, și foarte recent în timpul vizitei dumneavoastră în diferite țări africane, ați dat exemplul unei dedicări active și neobosite cauzei destinderii, apărării drepturilor inalienabile ale tuturor popoarelor de a-și hotărî destinele pe calea care servește cel mai bine intereselor lor, la deplina folosire a resurselor proprii, eliberate de ingerințele străine care se opun exercitării deplinei lor suveranități.

Lumea actuală are, de asemenea, nevoie de o adevărată solidaritate de interese, care s-ar putea realiza mai întîi în arii regionale, dar care prin propria sa natură trebuie să se extindă la nivel universal. Au trecut timpurile în'care o țară putea progresa cu prețul sărăciei și exploatării celorlalte. Necesitatea unei noi ordini economice internaționale este deja indiscutabilă, la fel ca și promovarea socială și culturală a tuturor popoarelor, în condiții de egalitate, cu respectarea deplină a particularităților lor tradiționale și a necesităților lor de dezvoltare. Și în acest domeniu România și Spania se întîl- nesc pe aceeași poziție a apărării principiilor stabilite și consacrate în dreptul internațional vizînd protecția acestor interese.în calitate de participanți la o moștenire comună, simbolizată de comunitatea de origine latină a limbilor noastre, astăzi putem uni eforturile noastre pentru a potența acțiunea ambelor state, atît în ce privește relațiile bilaterale, cît și în problemele generale de interes comun.In viitorul apropiat ne așteaptă o sarcină comună, care poate și trebuie să servească mai bunei cunoașteri reciproce, circulației mai frecvente și libere între populațiile noastre, creșterii schimburilor de toate genurile, fie în sfera comercială, fie în domeniul cooperării tehnice și al activităților culturale. Deja se înregistrează progrese în toate aceste domenii, dar mai este mult de făcut pînă la a se ajunge să profităm în măsură optimă de posibilitățile care se deschid în fața noastră.De asemenea, într-un viitor relativ apropiat vom avea ocazia să colaborăm într-un domeniu internațional de importanță specială, cum este cel care corespunde Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, ai cărei membri se vor reuni la Madrid, în toamna a- nului 1980. Marile teme ale conviețuirii internaționale se reflectă în documentul de bază al acestei conferințe, Actul de la Helsinki din
Ceremonia conferirii unor înalte distincții românești și spanioleLuni, în prima zi a vizitei de stat a președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu în Spania, a avut loc, la Palatul Zarzuela, de lîngă Madrid — reședința suveranilor Spaniei — ceremonia conferirii unor înalte distincții românești și spaniole.Regele Spaniei, Juan Carlos I, a conferit președintelui Nicolae Ceaușescu Ordinul „Meritul civil cu colan", cea mai înaltă distincție spaniolă. Tovarășei Elena Ceaușescu i-a fost conferit .Ordinul „Meritul civil cu eșarfă".Suveranul Spaniei și regina Sofia felicită călduros pe președintele României și pe tovarășa Elena Ceaușescu cu prilejul conferirii înaltelor distincții.La rîndul său, președintele României, Nicolae Ceaușescu, a înmînat regelui Juan Carlos I Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I. Reginei Sofia i-a fost conferit Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" clasa I.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu adresează regelui Spaniei și reginei Sofia calde felicitări pentru înaltele distincții ce le-au fost acordate.Sînt momente solemne, care confirmă, chiar din prima zi a acestei vizite, sentimentele de stimă și prietenie dintre cele două popoare, aspirațiile lor comune de pace, progres și prosperitate.

1975, atît în ce privește securitatea și cooperarea, cît și acțiunile umanitare, dreptul de liberă comunicare și menținerea în general a drepturilor individuale și sociale.Reuniunea de la Madrid este o ocazie care nu trebuie pierdută pentru procesul de destindere, al cărui progres este o necesitate primară pentru propria supraviețuire a țărilor europene. Am colaborat deja în anterioarele sesiuni ale conferinței și ne propunem să intensificăm consultările cu țara dumneavoastră pentru o mai adecvată pregătire a întîlnirii de la Madrid.In tematica conferinței există un punct care interesează, de, asemenea, far mod particular ambele țări — este destinderea în zona Medite- rane^. Vrem să atragem atenția în legătură cu un anumit dezechilibru în ce privește preocuparea pentru aria continentală și aria maritimă a Europei atunci cînd se tratează problema reducerii armamentelor. însuși Actul de la Helsinki a proclamat că destinderea în ambele zone esfe intim legată și, de a- ceea, pare oportun a se reaminti această circumstanță și a nu se uita interesele acelor țări care, fără a fi europene, sînt mediteraneene și situate atît de aproape de noi.Șederea dumneavoastră în țara noastră, domnule președinte, care dorim să vă fie plăcută, este o ocazie propice pentru a dialoga în profunzime asupra acestui întreg ansamblu de chestiuni. Sînt sigur că acest dialog se va traduce în inițiative concrete care să facă tot mai efectivă colaborarea noastră în beneficiul celor două popoare și, de asemenea, în măsura posibilităților noastre, spre binele unei comunități internaționale din ce în ce tot mai strîns interdependente.Cu această speranță ridic paharul pentru a toasta pentru un viitor de bunăstare și prosperitate pentru poporul român, pentru relațiile dintre România și Spania, pentru bunăstarea dumneavoastră personală, domnule președinte, și a doamnei Ceaușescu. (Aplauze).

(Urmare din pag. I)Este demn de relevat că popoarele român și spaniol, deși au trăit și trăiesc în spații geografice diferite, aflîndu-se la cele două extremități ale Europei, au păstrat numeroase trăsături comune, conlu- crînd în multe împrejurări istorice în lupta pentru libertate și progres social, au conservat nealterate sentimentele de dreptate socială și națională, de demnitate și umanism.Evocînd aceste tradiții nobile, nu putem să nu ne gîndim, totodată, la datoria de onoare ce ne revine de a face totul pentru a da un nou și puternic impuls și a ridica pe o treaptă superioară colaborarea și prietenia dintre poporul român și poporul spaniol. Trebuie să îmbogățim cu noi realizări patrimoniul trecutului de prietenie și colaborare, dezvoltînd tot mai mult conlucrarea româno-spaniolă în concordanță cu noile condiții economice și sociale în care trăiesc țările noastre, corespunzător intereselor lor de propășire economică, culturală și științifică, de întărire a independenței și suveranității lor naționale, precum și aspirațiilor lor de a contribui la lupta generală pentru progres și civilizație, pentru destindere și pace în lume.Iată de ce ne exprimăm convingerea că vizita pe care o efectuăm în prezent în țara dumneavoastră va marca un moment nou, deosebit de important, în cronica relațiilor româno-spaniole, va conferi noi dimensiuni relațiilor de prietenie și colaborare dintre țările și popoarele noastre.Doresc să folosesc acest prilej pentru a sublinia că poporul român 1 este angajat cu întreaga sa energie și forță creatoare într-o uriașă operă constructivă, edifi- cînd pe pămîntul patriei sale societatea nouă, socialistă, muncind cu abnegație pentru progresul eco

nomico-social al României, pentru ridicarea continuă a bunăstării materiale și spirituale și a gradului de civjlizație ale întregii națiuni.Cunoaștem, de asemenea, eforturile ce se desfășoară în prezent în Spania pentru consolidarea democrației, pentru propășirea economi- co-socială a țării dumneavoastră — și adresăm poporului spaniol urarea sinceră de succes deplin în nobilul său efort consacrat progresului și independenței țării.Aceste realități reprezintă premise importante pentru intensificarea cooperării între România și Spania, în interesul ambelor popoare, al cauzei progresului și păcii în lume.Doresc să subliniez cu satisfacție că în ultimii ani raporturile economice, schimburile comerciale și de altă natură, contactele politice dintre țările noastre s-au amplificat continuu. O importanță deosebită a avut faptul că, imediat după reluarea relațiilor diplomatice, am desfășurat, prin intermediul reprezentanților noștri, un larg schimb de păreri, care a stimulat puternic cursul ascendent al raporturilor româno-spaniole.Sîntem convinși că în cursul actualei vizite vom identifica noi domenii, posibilități și mijloace de a lărgi colaborarea și cooperarea economică, inclusiv în sfera producției, raporturile științifice și tehnice, schimburile culturale și de altă natură dintre popoarele noastre. Acționînd în acest spirit, pe baza deplinei egalități în drepturi, a stimei și respectului reciproc, România și Spania pot oferi un exemplu de colaborare rodnică între două state cu orînduiri sociale diferite, animate de aspirația spre progres și bunăstare, dornice să trăiască în deplină libertate și independență națională și să contribuie activ la lupta mondială pentru o viață mai bună în Europa și în întreaga lume.

în viața internațională contemporană asistăm la profunde transformări și mutații cu caracter revoluționar, național și social, la schimbarea raportului mondial de forțe. Trăsătura dominantă a epocii noastre o constituie afirmarea tot mai puternică a voinței popoarelor de a trăi și a se dezvolta libere, independente, stăpîne pe bogățiile și soarta lor, într-un climat de pace și prietenie. Pe de altă parte, în viața internațională continuă să se manifeste politica, imperialistă și colonialistă, amestecul în treburile interne ale altor state, ceea ce duce la agravarea climatului mondial, provoacă tensiune și animozitate, impietează asupra cursului destinderii.Tocmai de aceea România desfășoară o intensă activitate internațională, adueîndu-și contribuția activă la soluționarea problemelor complexe care confruntă omenirea, în interesul popoarelor, al păcii și destinderii.Promovăm în mod consecvent o politică de întărire continuă a relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu toate țările socialiste, extindem raporturile multilaterale cu țările în curs de dezvoltare, cu țările nealiniate, cooperăm activ cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială, pe baza principiilor coexistenței pașnice.Situăm ferm la baza raporturilor noastre internaționale principiile egalității depline în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc, nerecurgerii la forță și la amenințarea cu forța — principii care sînt tot mai larg îmbrățișate de popoare, de opinia publică mondială, ca singurele în stare să che- zășuiască pacea și destinderea.Ca țară europeană, România a- cordă o importanță de prim ordin înfăptuirii securității și păcii pe continentul nostru, ținînd seama că aci există profunde contradicții și sînt concentrate cele mai mari efective militare și arsenale, inclusiv nucleare, din lume. Considerăm că România și Spania, împreună cu toate țările europene iubitoare de pace, pot — și trebuie — să conlucreze și mai activ pentru înfăptuirea în viață, ca un tot unitar, a documentelor de la Helsinki, pentru dezvoltarea neîngrădită a colaborării dintre toate statele continentului și, îndeosebi, pentru trecerea la dezangajarea militară și dezarmare, fără de care nu se poate vorbi de securitate și pace în Europa și în lume. Este necesar să facem totul pentru buna pregătire a reuniunii ce va avea loc în 1980 Ia Madrid, astfel îneît aceasta să dea un puternic impuls acțiunilor concrete consacrate instaurării unui climat nou pe continentul nostru, de deplină încredere și prietenie între toate națiunile.Noi apreciem că o importanță de prim ordin pentru cauza destinderii are sporirea eforturilor pentru crearea unor zone ale păcii și colaborării în diferite regiuni ale Europei și ale planetei. în acest sens, promovăm susținut o politică de prietenie și conlucrare activă cu toate statele din Balcani, milităm pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a bunei vecinătăți, colaborării și păcii, lipsită de arme nucleare. România și Spania sînt, de asemenea, profund interesate în instaurarea unui climat de pace și securitate în zona Mediteranei.Milităm cu toată energia pentru stingerea focarelor de tensiune și conflicte care mai există pe diferite meridiane ale planetei. Indiferent în ce parte a lumii s-ar produce, conflictele, în special ciocni

rile armate, nu pot decît să prejudicieze grav intereselor popoarelor, cauzei destinderii și păcii internaționale. Nimic nu justifică recurgerea la forță, la calea armată, pentru soluționarea diferendelor dintre state. Problemele litigioase, ori- cît de complicate, pot și trebuie să fie soluționate exclusiv pe calea tratativelor politice între țările direct interesate.In acest sens, sprijinim activ și ne pronunțăm ferm pentru continuarea eforturilor pentru o pace globală în Orientul Mijlociu, prin rezolvarea pe cale politică a conflictului, pe baza retragerii trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, soluționării problemei poporului palestinian, a dreptului său la autodeterminare — inclusiv la constituirea unui stat palestinian independent — asigurării independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din zonă.Pornind de la realitatea că înarmările împovărează tot mai greu popoarele și sporesc pericolul unor războaie, nimicitoare, România consideră că trebuie făcut totul — pînă nu e prea tîrziu — pentru tre-‘ cerea la dezarmarea generală, și în primul rînd la dezarmarea nucleară. Se impune, după părerea noastră, ca popoarele să-și facă mai puternic auzit glasul și să acționeze cu cea mai mare fermitate pentru ca pașii făcuți la sesiunea specială, de anul trecut, a Organizației Națiunilor Unite să se concretizeze în progrese reale pe calea dezarmării. Trebuie făcut totul pentru ca uriașele mijloace care se irosesc în scopul producerii armelor de distrugere, marile cuceriri contemporane ale științei și civilizației să fie folosite numai și numai în slujba vieții și civilizației, in folosul bunăstării și fericirii omenirii.O problemă deosebit de gravă a epocii contemporane o conștituie perpetuarea stării de subdezvoltare în care se mai află o mare parte a omenirii. Așa cum au demonstrat și lucrările reuniunii de la Manila — unde țara noastră a propus un program cuprinzător de măsuri concrete — lichidarea împărțirii lumii în țări bogate și țări sărace, instaurarea unei noi ordini economice internaționale reprezintă o condiție hotărîtoare pentru progresul și prosperitatea tuturor popoarelor, pentru stabilitatea mondială.Considerăm că problemele mondiale, tot mai complexe, își pot găsi o rezolvare justă și echitabilă numai cu participarea în condiții de egalitate a tuturor statelor, și în special a țărilor mici și mijlocii, a celor în curs de dezvoltare și nealiniate, care constituie marea majoritate a lumii. în acest sens, România se pronunță pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite, care-oferă cadrul cel mai corespunzător participării tuturor statelor la dezbaterea și soluționarea problemelor mondiale.Viața cere astăzi, mai mult ca oricînd, conducătorilor de state, guvernelor, popoarelor să acționeze într-un spirit de înaltă răspundere pentru promovarea încrederii și respectului între națiuni, pentru pace și securitate internațională.Sînt încredințat că vizita pe care o întreprindem în Spania, convorbirile pe care le avem și înțelegerile la care vom ajunge vor marca un nou moment important în evoluția ascendentă a raporturilor româno-spaniole, atît pe plan bilateral, cît și pe arena internațională, spre binele ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării în Europa și în întreaga lume.Animat de aceste convingeri, vă invit să toastăm : pentru prosperitatea și fericirea poporului spaniol prieten ; pentru dezvoltarea colaborării româno-spaniole ; în șănătatea Maiestății Voastre și a reginei So
fia ! (Aplauze).
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Sănătate, 
tovarășă 
doctoriță!•

După ce a muncit patruzeci 
de ani și a ieșit la pensie, fiind 
suferind, Haralambie Cărăușu 
s-a dus la fratele său din co
muna Bucecea, județul Botoșani. 
După o vreme, bătrinul s-a îm
bolnăvit grav și a fost chemată 
de urgență doctorița Alice Han- 
ganu. „Rar mi-a fost dat să văd 
un om de mai mare omenie de
cît această doctoriță — ne scrie 
el. Deși nu era în timpul pro
gramului, a venit foarte repede, 
m-a consultat, mi-a dat niște 
medicamente și parcă mi-a luat 
durerea cu mina. De atunci în
coace, doctorița mă îngrijește ca 
pe propriul său părinte, fapt 
pentru care ii doresc și eu să 
i se împlinească tot ce-și do
rește mai frumos in viață".
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In urma unor lucrări de in
ventariere a bibliotecii de la 
Școala generală din comuna 
Fundeni (Ilfov), cu fost desco
perite citeva cărți vechi care 
atestă dezvoltarea invățămîntu- 
lui in această zonă. Intre altele, 
se remarcă „Istoria elementară 
pentru trebuința tinerimei mol- 
do-românești“ de L. Repet. edi
tată la București in anul 1841. 
Lucrarea este scrisă cu caracte
re chirilice și constituie 
compendiu in 327 de pagini 
istoria universală.
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— Vă văd că sînteți om serios, 
că altfel eu nu închei tirgul cu 
oricine. Dacă mai găsiți tot ața 
o persoană serioasă si dacă are 
recomandarea dv., as putea să-i 
fac si lui rost de un covor...

Asa le promitea credulilor Va
lentin Grădinaru din Iași, tar 
credulii ii dădeau cite 2 000 si 
cite 3 000 de lei, ba chiar mai 
mult, pentru a le face rost de 
cite un covor. După ce a luat 
de la Ion C. — 3 500 lei, de la 
Hăisan T. — 2 500 lei, de la Mir
cea G. T- 3 800 lei si de la alții 
tot cam pe-atit, V.G. s-a făcut 
nevăzut. A plecat prin țară in
tr-un voiaj de plăcere cu trenul. 
Credeți cumva că și-a cumpărat 
bilet de călătorie ? Aș ! l-a sus
tras unui ceferist permisul. Dar 
a fost repede prins de colegii 
celui prădat. Călătoria i-a fost 
întreruptă și i s-a schimbat și 
ruta.
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La volanul autoturismului 
„Dacia-1300“ (1—BN—3823) se 
afla posesorul său, Aurel Moldo
van din Valea Poienii, comuna 
Livezile, județul Bistrița-Năsăud. 
Pe bancheta din spate — doi 
prieteni. Mașina se îndrepta 
glonț spre punctul turistic „Va
lea Străjii", unde urma să se 
desfășoare intre cei trei un fes
tin menit să marcheze cumpă
rarea autoturismului. Dar petre
cerea n-a mai avut loc. La un 
control al miliției s-a constatat 
că Aurel Moldovan are mașină, 
dar n-are încă permis de con
ducere. Bine că a fost stopat la 
timp, pentru că după ce se 
„cinstea" și pleca iar la drum, 
putea s-o pățească rău de tot.
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pescuiți
Toată lumea știe că în această 

perioadă pescuitul este interzis. 
Știau acest lucru și Surucică V. 
și Costică M., amîndoi din Bucu
rești, dar n-au mai avut răbda
rea pină la deschiderea sezonu
lui. Primul, Surucică, e pensio
nar. Al doilea, Costică, lucrea
ză la cooperativa „Instalatorul". 
Amindoi s-au... instalat pe ma
lul Lacului Tei și au început să 
meșterească momeala in undi
țele gata pregătite de lansat. 
Dar, tocmai cind iși frecau mîi- 
nile a noroc și gura le lăsa apă 
după o saramură, cei doi — Su
rucică și Costică — au fost ei în
șiși... pescuiți și duși pentru cer
cetări la Circa 4 miliție. După 
învinuirea de braconaj, Surucică 
și Costică și-au luat adio de la 
saramurică. In fața probelor au 
tăcut ea... peștele.
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Președintele Judecătoriei Tg. 
Jiu, C. Banța, ne istorisește o 
intimplare aidoma cu aceea des
pre care zice cintecul : „Noap
tea pe fulgerătură / Atuncea 
caii se fură"...

Intr-o asemenea noapte, 
George Bonculescu din Pești- 
șanii Gorjului nu prea avea 
chef să doarmă. La un moment 
dat, s-a sculat, s-a îmbrăcat și 
a plecat. Nu s-a mai oprit decît 
in grajdul lui Ion Tomoiu. După 
ce i-a furat calul omului, 
încălecat și 
te. Dar i-a 
iar instanța 
mina zilei.

l-a 
a dispărut in noap- 
aținut calea miliția, 
l-a judecat... la lu-

POPAPetre
și corespondenții „Scinteii"
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CONTROLUL DE PARTID
in orice împrejurare—ajutor practic, concret 

cu urmări pozitive pentru întreaga activitateLa mai bine de două luni de la efectuarea controlului complex de către un colectiv al Comitetului județean de partid Vrancea în comuna Gugești, am încercat să purtăm o discuție cu tovarășul Vasile Amari- ței, secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de prelucrare a lemnului. L-am rugat mai întîi sâ ne amintească cîteva dintre constatările făcute cu acest prilej. Interlocutorul nostru și-a răsfoit carnețelul de însemnări și apoi ne-a citit din concluziile colectivului de control. Sînt, în general, aprecieri pozitive, după cum sînt menționate și unele neajunsuri, mai degrabă preocupări scăpate din atenția organizației de partid, însoțite de recomandări pe cit de judicioase, pe atît de simplu de aplicat. Spre mirarea noastră, la întrebarea firească „ce s-a întreprins pentru înlăturarea deficiențelor semnalate ?“ am primit un răspuns neașteptat : „mai nimic". Am insistat totuși... poate aflăm ceva concret despre activitatea comitetului. Secretarul acestuia a recunoscut, cu o sinceritate dezarmantă, că este singurul vinbvat de inactivitatea comitetului și chiar el însuși nu poate să-și explice situația existentă. Așa că, vrînd-nevrînd, discuția a luat sfîrșit nedorit de repede.în întreprindere lucrează peste o mie de oameni ai muncii, dintre care aproximativ jumătate sînt membri de partid. Pentru unii, rezultatele economice ar putea fi considerate ca satisfăcătoare. La o atentă analiză a posibilităților reale, acestea apar sub nivelul a ceea ce s-ar fi putut realiza. Dealtfel, această constatare se desprinde din opinia majorității comuniștilor de aici care, în adunările organizațiilor de bază, fac propuneri judicioase ce vizează exact deficiențele întreprinderii : depășirea cheltuielilor materiale și a consumurilor de energie. Spre deosebire de comitetul de partid, la nivelul organizațiilor de bază se desfășoară o activitate bine concepută și organizată, nu întotdeauna perfectă, dar cu strădanii vizibile pentru a fi perfecționată. Frezorul Ilie Gavrilă, secretarul organizației de bază din sectorul mecano-energetic, ne vorbește și ne probează pe viu despre activitatea comuniștilor de aici. Controlul de partid amintit și-a făcut simțit din plin prezența și în acest sector. S-a discutat cu fiecare muncitor în parte, membru sau nemembru de partid, au fost abordate probleme de producție și de interes general ; unele

neajunsuri au fost remediate operativ, pe loc, înlăturarea altora a fost inclusă in planurile de muncă ale organizației. Secretarul acesteia nici nu prea a fost de acord cu denumirea de „control" a acțiunii colectivului de la județ, pe care a considerat-o mai degrabă un ajutor comunist, dat cu tact și pricepere de activiști cu experiență.Controlul colectivului complex al comitetului județean de partid a cuprins și organizația de partid din cadrul cooperativei agricole de producție din comună. Ce-a rămas aici

în județul Vrancea

în urma controlului ? De la bun început s-a evidențiat aria cuprinzătoare*  a sarcinilor stabilite — economice, organizatorice și politico-educative — organic legate între ele pe fundalul obiectivelor principale ale cooperativei. De pildă, întocmirea programelor pe campanii a fost însoțită de o judicioasă repartizare a comuniștilor pe sectoare și formații de lucru, care,'la rîndul lor, au ca sarcină să mobilizeze cooperatorii la lucrările de sezon, să militeze pentru respectarea tehnologiilor, întărirea ordinii și disciplinei.în mod deosebit controlul a atras atenția asupra folosirii raționale a forței de muncă, domeniu în care în trecut au existat unele neajunsuri. Drept urmare, comitetul de partid și consiliul de conducere al cooperativei agricole au întocmit o balanță a forței de muncă, au revăzut distribuirea oamenilor în sectoarele productive. Spre deosebire de anul precedent, în actuala campanie, la un volum de lucru sporit n-a mai fost nevoie să se apeleze la ajutoare din afară, asigurîndu-se efectuarea la timp a lucrărilor cu forțe proprii. Tot la recomandarea colectivului comitetului județean au fost reactivizate și comisiile pe probleme care și-au stabilit o tematică axată pe cerințele stringente ale cooperativei. Astfel, comisia pentru constituirea și utilizarea fondului funciar a întocmit un studiu în vederea redării în circuitul agricol a unei suprafețe de teren de

15 hectare, ceea ce s-a și înfăptuit la termenul prevăzut.într-unul din locurile unde se hotăra soarta viitoarei recolte, secretarul comitetului de pattid, Petrică Arsene, ne-a arătat că ceea ce este consemnat în planurile de la sediu se regăsește și pe teren. într-adevăr, se lucra cu spor, disciplinat, în formații complete, cu grijă pentru calitate. Secretarul organizației de partid ne-a relevat și alte aspecte ale ajutorului concret primit ae la activiștii comitetului județean, referin- du-se in primul rind la ridicarea nivelului activității organizațiilor de bază prin îmbunătățirea stilului de muncă al birourilor, stimularea criticii și autocriticii.Nu se poate spune că in activitatea comuniștilor de la C.A.P. Gugești nu ar mai fi laturi perfectibile, •domenii pentru noi acțiuni și inițiative. Organizația de partid s-a dovedit receptivă la observațiile critice și sugestiile colectivului de control; apli- cîndu-le și-a demonstrat sieși capacitatea de a conduce și organiza activitatea politică din cooperativă, de a se apropia de nivelul exigențelor actuale.Puse față In față, cele două comitete de partid din comună delimitează tranșant moduri diametral o- puse de valorificare a efectelor controlului, de a-i da acestuia finalitatea dorită. Iar în ceea ce îl privește pe secretarul comitetului de partid de la întreprinderea de prelucrare a lemnului, care își atribuie cu nefirească generozitate totalitatea lipsurilor, manifestînd totodată îndoială că în celelalte organizații din comună lucrurile nu s-ar prezenta la fel, l-am invita la cooperativa agricolă de aici să se convingă că bănuiala sa nu este întemeiată.în acest context este necesar să se acționeze cu tenacitate și maximă răspundere, așa cum sublinia tovarășul Nicolae Cdaușescu la recenta consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., pentru a se muta centrul de greutate al întregii activități de partid în organizațiile de bază, în mijlocul comuniștilor, al colectivelor de muncă. Și în cazul controlului de partid, pentru a-i conferi o eficiență deplină este necesar să se acționeze cu exigență și perseverență, urmă- rindu-se pas cu pas, la fața locului, finalitatea practică a măsurilor stabilite.
Constantin VARVARA 
Dan DRAGULESCU

LA ILBA-MARAMUREȘ

Minerii au luat-o înaintea calendaruluiDe la începutul lunii mai putem spune că din orizonturile subterane ale exploatării miniere Ilba,- județul Maramureș, se extrage minereu în contul anului 1980. Realizarea cu 8 luni mai devreme a planului pe patru ani ai cincinalului a fost posibilă datorită extragerii suplimentare, de către minerii de aici, în această perioadă, a 244 000 tone minereuri neferoase. Este un succes de prestigiu pe care minerii îl consacră celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei. „Acesta exprimă ho- tărîrea minerilor noștri de a întim- pina gloriosul jubileu de la 23 August cu realizări cît mai mari, acesta este răspunsul faptei minerești — preciza maistrul Vasile Mureșan, secretarul comitetului de partid — la aprecierea și cinstea ce ni s-a făcut cînd, în vara lui 1978, am fost distinși cu Ordinul Muncii clasa I și titlul de unitate fruntașă pe țară".Succesul minerilor din Ilba nu este deloc întîmplător. Iată cîteva fapte ce vorbesc de . la sine. începind din 1972, această unitate își realizează in mod consecvent mai devreme cu o lună planul anual de producție ; aici a fost generalizată aplicarea acordului global ; In 88 la sută din locurile de muncă din subteran se folosesc tehnologii de mare randament ; între anii 1970 și 1978, indicatorul minereu extras a cunoscut o creștere de 231 la sută, randamentul a spqrit de la 0,76 tone pe post la 1,3 tone pe post; consumul de lemn de mină a scăzut de la 17,4—18 mc Ia 1 000 tone minereu, la numai 5,5 mc la 1 000 tone, iar consumul de energie electrică s-a redus de la 32 kWh/tonă, la numai 19 kWh/tonă.După ce, în 1977, exploatarea minieră Ilba cîștiga trofeul „Diamant de Maramureș", prin minerul șef de brigadă Vasile Petca, anul următor deține alte două poziții fruntașe în cadrul acestei competiții : locul I între cele mai bune exploatări miniere din județ pe 1978, același Ioc reve- nindu-i și sectorului 1 al minei, condus de inginerul Bela Veber, din care fac parte cunoscutele brigăzi fruntașe ale lui Iacob și Chirilă

Planul pe 4 ani 
al cincinalului a fost 

îndeplinit cu 8 luni 
mai devreme

Bura, Grigore Breban și Alexa Stramgo.„Eu așa văd lucrurile — zice minerul șef de brigadă Grigore Breban. Pe primul plan este disciplina. Ordinea și disciplina în folosirea timpului sînt acelea care, alături de tehnologiile cu care lucrăm, ne permit să batem vechile recorduri. Numai prin transportul minerilor de la poartă și pînă la locul de muncă din subteran cu autocamioanele și cu trenurile (2,5 km în medie) secîștigă' cîte o oră de fiecare om, fără să mai vorbim de efortul fizic al oamenilor, care nu se mai pierde pe drum și se poate cheltui pe deplin în abataj". Are dreptate șeful de brigadă. Ca să poți ridica productivitatea muncii pe mină cu 22 la sută în mai puțin de trei ani șl jumătate, așa cum au făcut-o cei de la Ilba, ai nevoie de disciplină și de inteligență creatoare.In urmă cu șase ani, ne spunea inginerul Bela Veber, sectorul I avea 6 orizonturi, iar acum lucrează pe numai două. Concentrarea producției ne-a permis organizarea mai eficientă și a transportului, inclusiv pe verticală. S-au săpat astfel 4 rostogoale colectoare, care străbat mai multe niveluri, minereul fiind adus pe verticală prin cădere liberă, deci fără a se folosi energie electrică. De aceea, tona de minereu are aici costul cel mai scăzut din întregul bazin. Creșterea numărului de muncitori direct productivi, pe seama reducerii numărului celor din activități auxiliare, calificarea și policalificarea minerilor au contribuit, de asemenea, în mod substanțial, la realizarea înainte de termen a planului pe patru ani. O altă interesantă experiență s-a realizat aici în legătură cu preluarea funcției de conducător

al formației de lucru de către sub- ingineri, in locul maiștrilor integrați și ei în producție.„în ce ne privește pe noi, cei de la sectorul III electromecanică și deservire — ne spune șeful acestuia, inginerul Avram Moraru — consider că cea mai însemnată contribuție la acest succes am adus-o prin prelungirea cu peste 2 000 m a transportului electrificat în subteran, pînă sub locul de muncă din abataje, precum și prin mecanizarea gurilor de încărcare din subteran".
Gheorghe SUSA
corespondentul „Scînteii"

Ani de-a rîndul. forestierii din Scutaru, unitate aparținînd de I.F.E.T. Bacău, au folosit pentru iluminat'1 și acționarea utilajelor din atelierul mecanic un grup electrogen. Se cheltuiau anual cu combustibilii, lubrifianții și personalul de exploatare circa 120 000 lei. Destul de mult. Oamenii s-au gîndit să o evite. Cum ? Prin folosirea forței apelor Cași- nului, care trece prin apropiere. Ideea aparține maistrului Gheorghe Gură. împreună cu șeful de sector Emil Iordache, strungarul Iancu Tapalagă șj alți meseriași, el a conceput o microhidro- centrală. De la o moară veche a luat turbina ; un generator s-a găsit prin atelierul mecanic. Oamenii le-au recondiționat și asamblat intr-o mică cabană. în același timp, alți muncitori din sector au săpat un canal de aducțiune lung de peste 700 de metri și un bazin- de acumulare, cu o capacitate de aproape 50 metri cubi de apă. Pusă în funcțiune, microhidro- centrala forestierilor produce astăzi întreaga cantitate de energie

Cuvîntul cititorilor
CUVÎNTUL

OAMENILOR MUNCII

Ren urnele muzeului ar putea fi 
și mai mareDan Andrei, biolog, Institutul de neurologie și psihiatrie București : Am vizitat recent Muzeul de artă feudală „Ing. D. Minovici" al Academiei Republicii Socialiste România. Am admirat cu satisfacție exponatele : cărți rare, tablouri, tapiserii, sculpturi, vitralii, porțelanuri, obiecte de mobilier etc., păstrate cu deosebită grijă. Cei care vizitează muzeul ar dori însă ca aici să li se ofere un album-catalog al exponatelor, care să cuprindă nu numai reproduceri color și alb-negru, ci să prezinte și cîteva date despre fiecare din ele. De aceea, propun să se editeze un astfel de album,

care ar contribui la creșterea re- numelui binemeritat al muzeului, ar facilita cunoașterea de către un public tot mai larg a valorilor culturale ce le adăpostește.Un alt fapt. In vecinătatea acestui lăcaș de artă se află și Muzeul de artă populară „Prof. dr. N. Minovici", la fel de valoros. Dar, spre dezamăgirea mea, nu am putut să-l vizitez, deoarece era închis. Deși de curînd a fost renovat și reamena- jat, redeschiderea și punerea sa la dispoziția publicului întîrzie nejustificat de mult.Consider că cele două aspecte la care m-am referit mai sus fac notă

discordantă cu amplele acțiuni ce s-au desfășurat și se desfășoară în cadrul Festivalului național „Cin- tarea României", acțiuni la care și

ÎNTREȚINEREA culturilor
Lanurile curate, fără buruieni

- oglinda hărnicieiVremea frumoasă din săptămîna trecută a permis mecanizatorilor și țăranilor cooperatori din județul Timiș să intensifice lucrările de întreținere a culturilor prășitoare. Ieri, 21 mai, situația acestor lucrări se prezenta astfel :• Sfecla de zahăr a fost prășită mecanic și manual pe toate cele 16 500 hectare cultivate. în unitățile din cadrul consiliilor unice agroindustriale Periam, Sînnicolau Mare, Cenei, Peciu Nou, Fibiș se execută acum a doua prașilă mecanică.• La floarea-soarelui, prima prașilă mecanică s-a încheiat, dar executarea celei manuale întîrzie. Că se puteau prăși suprafețe mai mari o dovedesc experiența și rezultatele unor unități agricole cum sînt cele din consiliile Găvojdia, Dudeștii Vechi, Periam și Ortișoara.O Porumbul a fost prășit mecanic pe aproape 45 000 hectare din cele 135 200 hectare prevăzute în program. Pe terenurile unde plantele sînt viguroase, formațiile specializate lucrează în schimburi prelungite, ceea ce a contribuit ca viteza zilnică la întreținerea acestei culturi să ajungă la peste 3 000 hectare. La direcția agricolă județeană se apreciază că în 5—6 zile bune de lucru prima prașilă mecanică la porumb se va încheia pe întreaga suprafață.A încheia, în cursul acestei săp- tămîni, prima prașilă la porumb și a intensifica lucrările de întreținere la celelalte culturi este o cerință determinată de creșterea rapidă a plantelor, de nevoia de a le asigura condiții mai bune de dezvoltare, dar și de faptul că acum buruienile se înmulțesc foarte repede. în cele mai multe unități agricole s-a înțeles

această cerință și, ca atare, toate mijloacele mecanice și forța de muncă sînt concentrate pe cîmp. La cooperativa agricolă din Variaș se cultivă peste 2 000 hectare cu culturi prășitoare. împreună cu inginerul șef al unității, Ion Corciu, străbatem cîteva tarlale. Peste tot se lucrează organizat, pe formații, din zori și pină seara. Viteza zilnică a fost și este depășită atît la prașila mecanică, cît și la cea manuală. Potrivit progra-
Cum se lucrează în aceste 
zile pe ogoarele județului 

Timiș

mulul de lucru, cu cele cinci cultivatoare trebuie să se prășească zilnic cîte 30 hectare, dar mecanizatorii Gheorghe Ștefănică, Milan Roicuv, loan Weber și alții realizează între 40 și 50 hectare. Această depășire se datorește nu măririi vitezei de înaintare, ci lucrului în schimburi prelungite, pe tot parcursul zilei-lu- mină. Și forța de muncă este bine folosită. Astfel, față de 100 hectare cît trebuie să se realizeze zilnic, s-a ajuns la 140—150 hectare. Doi factori au contribuit la intensificarea lucrărilor. în primul rînd, munca începe în zori și continuă pînă seara tîrziu. In al doilea rînd, întreaga suprafață fiind angajată in acord global, cooperatorii au atras la lucru și pe membrii familiilor care muncesc în alte sectoare. De cîteva zile, forțele sînt concentrate la prășitul mecanic al celor 1 201 hectare cu porumb, mecanizatorii, ca și echipele mixte efectuînd pînă

acum prima prașilă pe mal bine de 200 hectare.într-o altă unitate, Ia I.A.S. Peciu Nou, culturile au fost însămînțate în teren bine pregătit și, în timpul optim, s-a trecut, de asemenea, cu toate forțele ia executarea lucrărilor de întreținere. Acum se prășește intens floarea-soarelui, porumbul pe parcele unde influența erbicide- lor este mai puțin eficace. Inginerul șef al unității, Gheorghe Stăiceanu, ne asigură că forța mecanică de care dispune unitatea — 21 de cultivatoare — este suficientă pentru ca toate lucrările de Întreținere să fie executate pînă la termenele stabilite de comandamentul agricol județean.Constituie un fapt pozitiv că viteza zilnică la prășit a ajuns la 8 000 hectare. Dar unitățile din județ dispun de forțe suficiente pentru a se realiza un ritm și mai bun de lucru. Spunem aceasta deoarece în unele unități agricole, ca, de pildă, în cooperativele agricole Curtea, Traian Vuia, Begheiu Mic, Lugojel, Gruni ș.a., datorită lipsurilor manifestate în organizarea muncii, suprafețele prășite sînt incă mici. Specialiștii și cadrele de conducere din aceste unități nu controlează permanent starea de vegetație a culturilor și nu iau măsuri ca prășitul să se execute fără întîrziere. Din această cauză, în lanuri au apărut vetre mari de buruieni. Organele județene și consiliile unice agroindustriale, sesizînd asemenea deficiențe, au luat măsuri ca unitățile agricole respective să fie sprijinite îndeaproape pentru a organiză temeinic activitatea formațiilor de lucru în vederea intensificării lucrărilor de întreținere a culturilor.
Cezar IOANA
corespondentul „Scînteii"

Pentru o se obține recoltele spo
rite prevăzute de planul pe acest 
an. hotărîtoare este acum — așa 
cum s-a subliniat la Consfătuirea 
de lucru de la C.C. al P.C.R. — 
executarea ia timp a lucrărilor de 
întreținere a culturilor.

Potrivit datelor furnizate de Mi
nisterul Agriculturii, situația lu
crărilor de întreținere pe culturi, 
la data de 21 mai, se prezintă 
astfel:

■ FLOAREA-SOARELUI: prima 
prașilă mecanică și manuală s-a 
încheiat, iar în unele județe din su
dul și vestul țării a început execu
tarea prașilei a doua.

fl SFECLA DE ZAHĂR: prima 
prașilă mecanică s-a făcut pe 65 
la sută din suprafețe, iar cea ma
nuală — pe 80 la sută. Cu toate 
că sfecla de zahăr este destul de 
mare și se dezvoltă viguros, lucră
rile de întreținere sînt întîrziate 
mai ales în județele Bacău, Vaslui, 
Neamț, Botoșani, Sălaj, Mureș, 
Harghita, Suceava.

■ PORUMBUL: a fost prășit pe 
19 la sută mecanic și 18 la sută 
manual din suprafețele prevăzute 
în program, lucrările fiind mai a- 
vansate în județele Dolj, Buzău, Ti
miș, Prahova, Tulcea, Arad, Me
hedinți, Teleorman, Olt etc.

Ținînd seama de rolul mare pe 
care îl au lucrările de întreținere 
a culturilor în sporirea recoltei,

necesară atît pentru iluminat, cît și pentru producție. Calculele făcute arată că față de vechiul sistem, forestierii realizează acum o economie de peste 100 000 lei anual. Dacă înainte cheltuiau pentru

SITUAȚIA LUCRĂRILOR LA ZI

Cifrele înscrise pe hartă reprezintă, în procente, față de prevederi, supra
fețele pe care s-a executat, pînă la 21 mai, prima prașilă mecanică la 

porumb — sus și cea manuală — jos.

este absolut necesar ca în aceste 
zile organele și organizațiile de 
partid, direcțiile agricole județene, 
consiliile unice agroindustriale să 
asigure folosirea la întreaga capa
citate a mijloacelor mecanizate, să 
organizeze temeinic munca forma

țiilor de mecanizatori și coopera
tori, astfel îneît prășitul să se facă 
la timp și în cele mai bune con
diții. Pretutindeni, să se lucreze 
după programe zilnice precise, in 
ritm susținut, din zori șl pînă 
seara.

EIși că va trebui să-l extindem și in alte exploatări.— Concret, ce ați întreprins în acest sens ?— La ora actuală se lucrează la amenajarea cu forțe pro
Microhidrocentrale 

pe apele de munte
producerea unui kWh de energie electrică circa 0,30 lei, astăzi îi costă doar 0,06 lei. La aceasta se adaugă și o economie de peste 60 tone combustibil lichid.între timp, ideea a început să ciștige teren. Iată . ce ne-a spus, în acest sens, ing. Ion Croitoru, directorul unității :— Bilanțul încheiat după un an de funcționare a microhidrocen- tralei de pe Cașin ne-a convins că sistemul este deosebit de eficient

prii a unor asemenea microhidro- centrale Ia Dofteana și Agăș. Prima, adică cea de la Dofteana, va asigura energia electrică necesară funcționării întregii fabrici de lăzi și alte produse din lemn din localitate, ceea ce ne va permite să renunțăm complet la cei aproape 200 000 kWh pe care îi primim din sistemul energetic național. Cea de-a doua, de pe pi- rîul Camenca, va asigura iluminatul grupului social de la punctul Hotar. Toate la un loc vor

contribui la obținerea unei economii anuale în valoare de peste 200 000 lei. Aceasta fără a pune la socoteală combustibilii economisiți și cantitatea de energie electrică din sistemul național la care vom renunța.— Și în perspectivă 7— Cum am mai spus, ape de munte avem destule. Ne lipsesc doar agregatele. Pentru că nu întotdeauna ele pot fl găsite in „bătătură". De aceea, aș propune ca industria noastră să asimileze și să producă asemenea turbine cu axă verticală care să fie acționate de apele de munte. Pentru că, după părerea mea, acest sistem poate fi extins nu numai în exploatările forestiere, ci In toate așezările din zona de munte. Asemenea microhidrocentrale pot asigura energia electrică necesară atît iluminării satelor, cît și acționării morilor, joagărelor, daracilor și altor instalații mici.O idee valoroasă, care merită să fie luată în seamă.
Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii"

aceste două muzee și-ar putea aduce o contribuție mai mare, pe măsura valorilor artistice pe 'care le conțin.
Cu promisiuni nu se termină 

construcțiaPaul Vladu, inginer, comuna Bu- dești, județul Vilcea : întrucît soția mea este cadru didactic în comuna noastră natală, Budești, am hotărît să ne mutăm cu întreaga familie și să ne stabilim domiciliul în această localitate, renunțînd la locuința din orașul Rîmnicu Vîlcea. în Budești ni s-a oferit un apartament intr-un bloc construit de Trustul I.A.S. Vîlcea pentru specialiștii care lucrează în comună. Deși construcția imobilului a început în urmă cu 5 ani, nici pînă în prezent nu este terminată. Instalația sanitară este incompletă și nu se poate da drumul la apă, deoarece există riscul inundării locuințelor. Blocul n-a fost încă racordat la rețeaua elec

trică comunală și nici la cea termică. La sesizările noastre repetate, conducerea cooperativei „Constructorul" din Rîmnicu Vîlcea, care răspunde de această construcție, ne-a oferit doar promisiuni. Din cînd în cînd mai vin cîțiva lucrători, se în- vîrtesc o oră, două prin bloc și apoi pleacă, fără să facă mare lucru.Dacă conducerea cooperativei respective. cea a U.J.C.M., precum și consiliul popular comunal nu intervin cu mai multă promptitudine, încheierea lucrărilor la acest bloc se poate prelungi în mod nejustificat luni în șir. Sperăm că de această dată sesizarea noastră își va găsi o rezolvare mai promptă și mai eficientă.

4 000 tone, stabilîndu-se prin contractul încheiat (nr. 5/1979) sortimentele de care avem nevoie și termenele de livrare. Dar, contrar prevederilor legale, furnizorul nu-și respectă obligațiile asumate și nu ne trimite la timp cantitățile de mozaic comandate. Astfel, din 800 tone, cît trebuia să primim în trimestrul I a.c., ne-au fost livrate doar 352 tone, iar în luna aprilie, din 267 tone — doar 123 tone. Și aceasta numai în urma unor deplasări și intervenții repetate, telefonice și scrise, la fabrica „Ineul". Neprimirea întregii cantități con

tractate îngreunează îndeplinirea sarcinilor de plan ale trustului nostru la construcția de locuințe. De altfel, nici contractul din anul trecut n-a fost integral onorat, deoarece din cantitatea de 4 500 tone mozaic contractată ni s-au livrat doar 2 787 tone.Pentru înlăturarea unor asemenea situații propun ca și la mozaic contractarea să se facă pe baza unor repartiții emise de Centrala industrială a materialelor de construcții, și nu ca pînă acum, după bunul plac al furnizorilor, iar semnăturile pe contracte să reprezinte angajamente ferme.
Ecouri la sesizările rubricii

Semnătura pe contract să reprezinte 
un angajament fermAurel Dobranis, merceolog la Trustul de construcții Bacău : în cadrul unității în care lucrez, răspund și de aprovizionarea cu mozaic pentru pardoseli. în vederea acoperirii necesităților trustului pe

anul în curs la acest material, încă din luna martie 1978 am făcut demersuri la fabrica „Ineul“ din Năsăud pentru contractarea a 6 000 tone mozaic. Din comanda noastră a fost acceptată doar cantitatea de

• în urma publicării notei „Una caldă, alta rece" în „Scînteia" nr. 11 328. Consiliul județean al sindicatelor Argeș ne-a răspuns că, în prezent, la căminul de nefamiliști Mioveni se furnizează apă rece permanent, iar cea egidă, după programul stabilit. S-au luat, de asemenea, măsuri pentru înlocuirea conductei de alimentare, care era subdimensionată.• Articolul „E nevoie doar de mai mult spirit gospodăresc" din „Scînteia" nr. 11 340 — ne-a răspuns Comitetul municipal Petroșani al P.C.R. — a constituit un ajutor prețios pentru conducerea casei de cultură din localitate. S-au luat măsuri pentru prevenirea actelor de indisciplină prin întărirea grupului

oamenilor de ordine, ș-a stabilit deschiderea ușilor de acces In timp util, spre a se evita aglomerația. Totodată, ne străduim să acordăm o mai mare atenție selecției spectacolelor contractate, precum și inițierii unor acțiuni educative de stimulare a opiniei publice la luarea de atitudine împotriva actelor de tulburare a liniștii în timpul spectacolelor.• Uniunea Județeană a cooperativelor meșteșugărești Maramureș, ca urmare a publicării notei „Unde ne reparăm ochelarii 7“ („Scînteia" nr. 11 382), a dispus conducerii cooperativei „Deservirea" din Sighetu Marmației să organizeze activitatea de reparare a ochelarilor prin recrutarea unui specialist sau prin calificarea unui cooperator.
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Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc in mod cordial pentru felicitările călduroasa și urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul celei de-a 60-a aniversări a întemeierii Partidului Comunist, respectiv Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.Doresc ca, și cu această ocazie, să afirm convingerea fermă că relațiile prietenești și colaborarea multilaterală dintre Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia și Partidul Comunist Român, dintre Republica Socialistă Federativă Iugoslavia și Republica Socialistă România se vor consolida în continuare spre binele popoarelor țărilor noastre și al păcii în lume.De asemenea, folosesc această ocazie pentru a vă adresa dumneavoastră, dragă tovarășe Ceaușescu, și poporului prieten din România vecină cele mai bune urări de fericire și continuă prosperitate.

IOSIP BROZ TITO/
Stimatului tovarăș NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român, 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe,Cu prilejul survolării teritoriului Republicii Socialiste România, vă adresez dumneavoastră și p.oporului român călduroase salutări tovărășești și urări de noi succese în opera de dezvoltare multilaterală a patriei dumneavoastră, in extinderea colaborării și întărirea unității țărilor comunității socialiste, pentru pace și progres în întreaga lume.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 

Președintele
Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Republicii Socialiste RomâniaDoresc să exprim Excelenței Voastre cele mai sincere mulțumiri pentru amabilul mesaj primit cu ocazia aniversării zilei mele de naștere și a Zilei naționale a Suediei. •

CARL GUSTAF R.

Vizita delegației parlamentare din OlandaLuni după-amiază a sosit în Capitală delegația parlamentară din Olanda, condusă de dr. Thomas L. M. Thurlings, președintele primei Camere a Statelor Generale, care, la invitația Marii Adunări Naționale, face o vizită in țara noastră.Din delegație fac parte F.H. Ter- windt, E.A.M. Fisher și C.H. de Cloe, membri in Camera I, C.F. Kleisterlee jr., J. A. Mommersteeg, M. B. Engwirda, d-na G. Schaapman, M.P.A. Van Dam, F. Bolkenstein, membri în Camera a Il-a.La sosire, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Aneta Spornic, vicepreședinte al M.A.N., loan Ce- terchi, președintele Consiliului Legislativ, deputați în M.A.N.A fost prezent Louis Jean Marie Bauwens, ambasadorul Olandei la București.
★Tn aceeași zi, tovarășul Nicolae Gioșan, președintele Marii Adunări Naționale, a avut o întrevedere cu delegația parlamentară olandeză condusă de dr. Thomas L.M. Thurlings, președintele primei Camere a Statelor Generale.

Sesiune a cercurilor științifice studențești
- ediția 1979La Institutul politehnic din București s-au încheiat, duminică, lucrările sesiunii cercurilor științifice studențești — ediția 1979 — amplă manifestare organizată în cinstea celei de-a 35-a aniversări a eliberării patriei. Au fost prezentate aproape 1 700 de comunicări, cele mai multe dintre ele abordind probleme de bază ale dezvoltării și modernizării economiei naționale.Peste 160 de lucrări au fost distinse cu premii. între acestea se remarcă, prin soluții originale și un pronunțat caracter de aplicabilitate practică, cele din domeniile electrotehnicii, mecanicii, chimiei și metalurgiei, care tratează noi tehnologii și procese de fabricație, creșterea nivelului tehnic și al calității produselor industriale, confecționarea de dispozitive, aparate și verificatoare etc.Participanții la sesiune au adresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, in care, intre altele, se spune : Studenții și cadrele •'i'3 etice ale Institutului politehnic

A apărut: „Era socialistă" nr. 10/1979Revista se deschide cu articolele : ..înaltă exigență și spirit de răspundere în îndeplinirea planului național unic" și ..Amplu program pentru lichidarea subdezvoltării". în continuare sînt inserate materialele „Cîmp larg afirmării creativității tehnice" ; „Ecologia orașului și a urbanizării" ; „Neofascismul, ideologie irațională și antiumanistă" ; „Perspectivă luminoasă formării și educării tinerelor vlăstare ale patriei". Rubrica „Dezbateri" cuprinde articolul „Criza energetică internațională — evoluții și consecințe" (I), iartv
PROGRAMUL 1

9,00 Teleșcoală
10.00 Rom an-foileton : Poldark
10.55 Festivalul național „Cîntarea 

României"
11.15 In alb și negru : Twister
12,05 Muzică ușoară
12.30 închiderea programului
17,05 Teleșcoală
17,25 Curs de limbă engleză
17,45 Din țările socialiste. Republica 

Populară Ungară
17.55 Medalion Aurel Ciupe
18.15 Cîntece spaniole cu Julio Iglesias
18.30 întrebări și răspunsuri

In timpul convorbirii, desfășurată într-o atmosferă cordială, a fost evidențiată cu satisfacție evoluția ascendentă și rodnică a relațiilor dintre România și Olanda, puternic stimulată de intîlnirile și convorbirile ro- mâno-olandeze la cel maj înalt nivel. A fost exprimată, de asemenea, dorința comună de a contribui la extinderea și aprofundarea acestor raporturi, pe multiple planuri, în interesul ambelor țări și popoare, al colaborării și înțelegerii internaționale. Totodată, au fost relevate unele aspecte ale activității parlamentelor din cele două țări, precum și rolul lor la crearea unui climat de pace, securitate și cooperare în Europa și in întreaga lume.
★Președintele Marii Adunări Naționale a oferit un dineu în cinstea oaspeților.în timpul jlineului, tovarășul Nicolae Giosan și dr. Thomas L. M. Thurlings au toastat în sănătatea Maiestății Sale regina Iuliana a Olandei și a președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu.(Agerpres)

București își exprimă hotărîrea de a contribui într-o mai mare măsură la soluționarea unor probleme actuale ale producției, de a face tot mai fertilă legătura indestructibilă dintre învă- țămînt și cercetare, proiectare și producție. în telegramă se subliniază că și în viitor se va acționa cu hotărîre pentru educarea viitorilor ingineri în spiritul creativității tehnice și științifice, întărirea prin toate formele a procesului educativ, participarea activă a studenților la progresul material și spiritual al României socialiste.Constituie un prilej de mîndrie pentru noi, mult stimate și iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu — se spune in încheierea telegramei — ca, acum, să îndreptăm către dumneavoastră, către partid, încă o dată, gîndul nostru fierbinte, tineresc, să vă asigurăm de întregul atașament, det adînca noastră prețuire și dragoste,’ de hotărîrea de a face totul pentru ca invățămîntul tehnic superior să devină o școală a muncii și vieții comuniste, revoluționare. ■ 
rubrica „Consultații" — materialele : „Structura de clasă a societății românești și procesul omogenizării sociale" : „Adincirea contradicțiilor capitalismului și necesitatea trecerii la orînduirea socialistă".Revista cuprinde, de asemenea, rubricile : „Știință-învățămînt", „Pagini de istorie", „Din mișcarea comunistă și muncitorească mondială", „Confruntări ideologice în lumea contemporană", „Cărți și semnificații", „Cuvîntul cititorilor", „Note- Corisemnări".
18.50 1 001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 „Răspundere colectivă, competen

ță"
19,55 Seară de teatru : „Autobiografie" 

de Horia Lovinescu
21.30 Melodii în premieră cu orchestra 

de muzică ușoară a Radiotelevi- 
ziunii

21.45 Telejurnal

PROGRAMUL 2
19.00 Telejurnal
19.30 Film serial pentru copii : „Săgea

ta Neagră**

• Vacanță tragică : SCALA — 
14,30; 16,30; 18,30; 20.15, FAVORIT
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
PATRIA — 15; 17,30; 20, FESTIVAL
— 14; 16,15; 18.30; 20.45.
• Mingea strălucitoare : CAPI
TOL — 14; 16;. 18; 20.
• Vestul sălbatic : SALA PALA
TULUI — 16,30, BUCUREȘTI — 14; 
16,15; 18,30; 20,45.
• Cum se trezește o prințesă ; 
CENTRAL — 14; 16; 18; 20.
• Plinea copilăriei mele : VIC
TORIA — 15; 17.30; 20.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 14; 16,45; 19,30, la grădină — 
19,45, FEROVIAR — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Vis de ianuarie : CINEMA STU
DIO — 10; 12,15: 15; 17.15; 19,30, 
FLACARA — 15; 17,45; 20.
• Din nou... Disney — 9,30; 11; 
12,30; 14, Intre oglinzi paralele — 
15,30; 17.30; 19.30 : DOINA.
• Un om în loden : TIMPURI 
NOI — 14; 16; 18; 20, FLOREASCA
— 9; 11; 13; 15,30; 18; 20.
• Clipa : DACIA — 9; 12; 16; 19.
• A fost regăsită compania a 7-a: 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15 45; 
18; 20,15, TOMIS — 9; 11,15; 13.30;

19,55 Album coral
20,10 Viața economică
20.45 Prin sălile de concert ale Capi

talei
21,15 Scriitorul și epoca sa : Stlto An

dras

Cronica
Conferință.Subnlunii societăților de 

zileiauspiciile U- științe medicale și a Societății de cardiologie din țara noastră, luni, în amfiteatrul „Dr. Petru Groza" al Institutului de medicină din Timișoara, s-au desfășurat lucrările unei conferințe de cardiologie, la care, alături de oameni de știință, cercetători, clini- cieni și chirurgi, cadre didactice și studenți din localitate, participă o delegație a colegiului de cardiologie din Statele Unite ale Americii.în cadrul acestei manifestări științifice, cardiologii americani Dan G. Mc. Nemara, Anthony De Maria, Robert Roberts și John L. Ochsner au făcut interesante expuneri, în cadrul cărora au abordat o serie de probleme legate de investigațiile întreprinse în domeniul maladiilor cardiovasculare, precum și de tratamentul și intervențiile chirurgicale de specialitate.în timpul șederii lor la Timișoara, membrii delegației colegiului american de cardiologie au vizitat mai multe clinici medicale și chirurgicale, urmînd ca marți să se întîl- nească cu specialiști de la Băile Herculane.TlltnCll. T^mP de 0 săptămînă, Teatrul bulgar de păpuși din Sumen a fost oaspete al județului Brăila. Artiștii bulgari au susținut mai multe spectacole pe scena Teatrului pentru copii din municipiul Brăila cu „Albă ca zăpada", cît și pe scena clubului „Progresul". De asemenea, în cadrul turneului, păpușarii bulgari au mai prezentat reușite spectacole în comuna Bărăganu, cît și în fața copiilor ' din municipiul Tulcea.
Olimpiade internaționale 

ale elevilor.în acest an’tarn noastră va fi reprezentată la olimpiadele internaționale ale elevilor. Astfel, între 30 iunie — 10 iulie va avea loc la Londra a XXI-a ediție a Olimpiadei internaționale de matematică. Olimpiada internațională de fizică, ediția a XII-a, și cea de chimie, ediția a Xl-a, sînt programate să se desfășoare între 1 și 15 iulie, la Moscova.Elevii din țara noastră, care vor participa la întreceri, au fost selecționați prin probe de baraj la etapa pe țară a concursului pe obiecte, organizat de Ministerul Educației și învățămîntului și Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist.i (Agerpres)
,,Zilele culturii 

popoarelor 
și naționalităților 
din Iugoslavia" în cadrul „Zilelor culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia" vor avea loc concerte și spectacole susținute de :TEATRUL NAȚIONAL DE DRAMA din BelgradJoi 24 mai, ora 19,30 — „Singe impur" de Borisav Stankovici ; vineri 25 mai, ora 19,30 — Gîl- cevile din Chioggia" de Carlo Goldoni.Vor mai avea loc spectacole la Craiova, în zilele de 27 și 28 mai, și la Arad în ziua de 30 mai.CORUL ACADEMIC „MIRCE ACEV" din Skopje susține spectacole la 25 mai la Baia Mare, la 26 mai la Satu Mare și la 28 mai la Bistrița. CVARTETUL DE COARDE din Zagreb va susține concerte luni 28 mai a.c., ora 20, la Sala mică a Palatului Republicii Socialiste România și miercuri 30 mai, ora 20, la sala Filarmonicii „Moldova" din Iași.TRIO LORENZ concertează joi 24 mai la Oradea și sunbătă 26 mai la Arad. Formația „REZONANȚA" din Sarajevo va susține concerte de muzică ușoară după cum urmează : vineri 25 mai la Vaslui, sîmbătă 26 mai la Focșani și duminică 27 mai la Buzău. Biletele se vînd pentru București la casa A.R.I.A. din Calea Victoriei nr. 68—70, tel. 13 53 75, iar pentru celelalte localități la agențiile teatrale respective.vremea

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 mai. în țară : Vreme în general 
călduroasă, îndeosebi în sudul și estul 
țării. Cerul va fi variabil. Vor cădea 
ploi locale, care vor avea și caracter 
de aversă, însoțite de descărcări elec
trice în jumătatea de vest a țării și izo
lat în celelalte regiuni. Vint slab pînă 
la moderat, cu intensificări locale de 
scurtă durată în vestul țării și în zona 
de munte. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar ma
ximele între 20 și 30 de grade, izolat 
mai ridicate în sud-est. Pe alocuri, con
diții de grindină. în București : Vremea 
în general variabilă, favorabilă aversei 
de ploaie, însoțită de descărcări elec
trice. Vint slab pînă la moderat, cu in
tensificări de scurtă durată. Tempera
tura ușor variabilă. Condiții de grin
dină.

LOTO 2NUMERELE EXTRASELA TRAGEREA DIN 20 MAI 1979Extragerea I : 6 42 41 51 Extragerea a Il-a : 74 46 22 4Extragerea a IlI-a : 39 24 31 28

ÎN INTIMPINUREA GLORIOSULUI JUBILEU fiL ELIBERĂRII PATRIEI

AVÎNT CREATOR ÎN TOATE DOMENIILE 
DE ACTIVITATE

(Urmare din pag. I)nutrește față de călăuza sa încercată să-și găsească expresie în unirea sa și mai strînsă în jurul partidului, făcînd din această aniversare — așa cum se subliniază în Hotărîrea Comitetului Politic Executiv — un prilej de mobilizare generală în vederea înfăptuirii politicii partidului, a obținerii unor noi și mari înfăptuiri in toate domeniile de activitate.în condițiile actuale, cînd la ordinea zilei se află realizarea în cele mai bune condiții a prevederilor de plan pe anul în curs — an hotărîtor al cincinalului, cel mai frumos omagiu pe care il putem aduce patriei la aniversarea eliberării sale îl constituie rezultatele obținute în producție, ridicarea acestor rezultate la nivelul maxim al posibilităților tehnice și organizatorice. Răspunzînd chemării înflăcărate a Comitetului Politic Executiv, transpunînd în viață sarcinile subliniate de secretarul general al partidului la recenta Consfătuire de lucru de la C.C. al P.C.R., să muncim cu elan, zi de zi și ceas de ceas, pentru a realiza integral și ritmic planul la toți indicatorii, a asigura deplina folosire a capacităților de producție, perfecționarea tehnologiilor, creșterea susținută a productivității muncii, ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor, reducerea cheltuielilor materiale, e- conomisirea severă a materiilor
• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT ® SPORT • SPORT • SPORT

Actualitatea la automobilismȘase pitici voinici
Era într-una din acele zile fier

binți ale Europenelor de lupte 
găzduite recent de țara noastră in 
eleganta sală polivalentă a Capita
lei. Pe salteaua din centrul supra
feței de concurs, constănțeanul Ion 
Draica lupta din răsputeri pentru 
victorie în ultima partidă — deci
sivă pentru titlul continental (pe 
care, după cum se știe, avea să-l 
cîștige pentru a doua oară conse
cutiv). Din tribună, galeria îl încu
raja neostenită, învătindu-l de bine 
și purtîndu-l spre ofensivă. Din 
acest entuziast și zgomotos cor pe 
sute de voci, se distingeau cîteva 
glasuri solistice, de copii, pe cît .de 
cristaline pe atit de insistente : 
„Hai nea Ioane, hai nea Ioane!". 
Evident, mi-au atras atenția și, în 
prima pauză, am intrat in mijlocul 
acestor prichindei înfocați. Cum 

^te cheamă pe tine, băiețaș 1 — l-am 
întrebat pe unul al cărui ciuf îl 
văzusem agitîndu-se deasupra ce
lorlalte capete tunse școlărește. 
Mihăiță, mi-a răspuns •— Mihăiță 
Sandu. Apoi, din vorbă-n vorbă, 
am aflat și amănunte : că e din 
Constanța, de la clubul sportiv 
școlar, că practică luptele, stilul 
greco-romane — la care e campion 
al țării, categoria 40 kg — că au 
venit la București vreo 45 de pici 
ca el, aduși de antrenorul Con
stantin Ofițerescu, să vadă Euro
penele și să-i încurajeze pe nenea 
Ion Draica și pe nenea Constantin 
Alexandru, care au crescut de la 
clubul lor, și așa mai departe...

A trecut de atunci o lună de zile 
și, iată, telexurile ne-au adus in 
redacție cinci nume de copii români 
care — în Bulgaria, la Jocurile 
balcanice de lupte — au cucerit 
nici mai 'mult nici mai puțin decit 
medalia ae aur cuvenită învingă
torului. Printre ei, și cunoștințateatre

• Teatrul Național București (sala 
mică) : Peripețiile bravului solaat 
Svejk — 19,30, (sala Atelier) : Trei 
pe o bancă — 19.
• Opera Română : Cavalleria 
rusticana, Paiațe — 19.
o Radioteleviziunea română (str. 
Nuferilor) : Concert susținut de 
orchestra de cameră „Preclasica". 
Dirijor : Vasile Ionescu — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgureanu): 
Leonce și Lena — 19,30, (sala Gră
dina Icoanei) : Interviu — 19,30.
• - Teatrul Mic : Să îmbrăcăm pe 
cei goi — 19.30.
• Teatrul de comedie : Preșul —
19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Micul infern — 19.30, 
(sala Studio) : Audiență la consul
— 19.
• Teatrul Giulești (sala Ma
jestic) : Dragoste periculoasă —
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bun venit la Rapsodia
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30, (sala Vic
toria) : Costică, ne vede lumea — 
19.39.
• Teatrul „Ion Vasilescu" : Bu
nica se mărită — 19,30.
• Palatul sporturilor și culturii : 
Spectacol de varietăți — 19.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cine se 
teme de crocodil ? — 17. 

prime, materialelor, energiei electrice și combustibilului. Pentru oamenii mupeii din construcții reprezintă o îndatorire de onoare terminarea și darea în funcțiune la timp a tuturor obiectivelor planificate în a- cest an și a celor restante, ca și realizarea programului construcțiilor - de locuințe, tot astfel cum pentru oamenii muncii din agricultură cel mai potrivit mod de a întîmpina măreața sărbătoare este de a asigura executarea la timp și de bună calitate a lucrărilor de întreținere a culturilor, pregătirea temeinică și efectuarea în cel mai scurt timp a strîngerii recoltei, realizarea integrală a programelor de creștere a producției vegetale și animale.O caracteristică a orînduirii noastre socialiste este participarea tot mai activă a întregului popor la conducerea tuturor sectoarelor de activitate, a întregii societăți. Prin măsurile inițiate de partid în ultimii ani, a fost creat un cadru organizatoric optim, unic în felul său, în măsură să asigure un real și profund democratism al vieții sociale. Valorificînd la maximum acest cadru, să întîmpinăm glorioasa aniversare printr-o vie și rodnică participare la activitatea de conducere în toate sferele, prin exercitarea efectivă a prerogativelor democrației socialiste, punînd în cumpăna justei soluționări a problemelor ce privesc dezvoltarea fiecărei unități și a țării întreaga pricepere, inițiativă, expe

noastră .Mihăiță Sandu (campion 
balcanic la categoria 40 kg). îm
preună cu el, colegii săi constăn- 
țeni Adrian Neagu (42 kg) și Adrian Militaru (48 kg), ca și Io- npl Sabie (38 kg) din Botoșani și Anton Arghira (45 kg) din Cimpu- 
lung. Așadar, România a fost 
reprezentată la această compe
tiție (stilul greco-romane) de cinci 
pitici voinici și toți au urcat 
pe treapta cea mai înaltă a podiu
mului balcanic. Li s-a alăturat, la 
fel de glorios, și al șaselea, Gyorgy Kerekes, din Tg. Mureș — clasat și 
el pe primul loc la stilul libere 
(48 kg).

Comportarea excelentă a acestor 
„Hercules de buzunar" confirmă 
faptul, deosebit de lăudabil și în
curajator, că la noi în țară sportul 
luptelor este îndrăgit de tot mai 
mulți copii din centrele muncito
rești — la Constanța, ca și la Bo
toșani, Tg. Mureș sau Cîmpu- 
lung, la Lugoj, Craiova, Oradea, 
Timișoara, Cluj-Napoca sau Ră
dăuți, ca la Buzău, Pitești, Slatina, 
Galați sau Drobeta-Tumu Severin. 
Așa se și explică, de altfel, marile 
noastre succese continentale, mon
diale și olimpice în această disci
plină, așa se explică încrederea 
noastră in viitorul de aur al lup
tătorilor români în arenele spor
tive ale lumii.

Mihăiță, Adrianii (cei doi), Ionel, 
Anton și Gyorgy și-au făcut sin
guri — în întîmpinarea zilei de 1 
iunie și în Amil internațional al 
copilului — cel mai frumos ca
dou : cite o medalie de aur. Ii 
felicităm din suflet, le urăm ani 
mulți și multe alte succese spor
tive de prestigiu, și le adresăm și 
noi, entuziaști, aceste aplauze... 
scrise.

Gheorghe MITROI

• Teatrul „Țăndărică" : O po
veste cu cîntec — 10.
• Circul București : Năzdrăvă
niile urșilor — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Vedere de pe pod —- 19,30.cinema 

riență dobîndită in activitatea constructivă.îfitre acțiunile ce au fost prevăzute în Hotărîrea Comitetului Politic Executiv, o mare pondere au cele cu caracter cultural-educativ. în aceasta își găsește reflectarea, o dată mai mult, atenția excepțională acordată de partid activității de educație, de dezvoltare a conștiinței socialiste a maselor, a spiritului lor revoluționar. Numitorul comun al manifestărilor ce se vor organiza în această perioadă va fi relevarea înaltei semnificații a actului de la 23 August 1944 în istoria patriei, a profundelor transformări petrecute în viața eco- nomico-socială a patriei în cei 35 de ani de la eliberare și, firește, o privire în viitor asupra perspectivelor luminoase pe care le deschide poporului nostru programul dezvoltării economico-sociale a României în cincinalul următor.Vasta activitate politico-educativă desfășurată de organizațiile de partid, ce se adresează tuturor oamenilor muncii și cu deosebire generației tinere, trebuie să reflecte pregnant marile realizări obținute în anii de după eliberare, comparativ cu nivelul de la care am pornit: să arate limpede situația economică extrem de precară pe care o avea țara acum 35 de ani, nivelul industrial scăzut, condițiile de sărăcie in care trăiau oamenii muncii, nivelul lor scăzut de cultură și instruire școlară, starea alarmantă a sănătății

• A început campionatul național de viteză în coastă. Etapa inaugurală — disputată pe un timp excelent și într-o perfectă organizare — a avut loc la Păltiniș — Sibiu. Cele mai atractive au fost cursele de la clasa a Vl-a (Dacia 1360). La grupa a Il-a, pe primele trei locuri s-au situat : A. Belu, N. Grigoraș (ambii de la I.A.P. Dacia Pitești), A. Ghe- leșel (I.N.M.T. București). în cursa mașinilor de grupa I (mașini nemodificate) — o surpriză : tînărul Radu Dumitrescu (Politehnica București) a cîștigat întrecerea, urmat de mai experimentalii Gh. Urdea și D. Balint (de la C.S.U. Brașov). Iată numele celorlalți cîștigători : D. Gîndu (Unirea Tricolor) lș clasa a Il-a ; V. Popa (Tractorul Brașov) la clasa a IV-a ; C. Motoc (Tractorul) la clasa a VH-a. în clasamentul general : la individual — A. Belu, N. Grigoraș, V. Popa ; pe echipe — Tractorul Brașov, C.S.U. Brașov, Politehnica București. Următoarele etape ale campionatelor de viteză se vor disputa astfel : la viteză în coastă — 30 iunie, la Gutîi ; iar la viteză in circuit (etapa a IlI-a) — 1 iulie, la Baia Mare. Actualmente, In clasamentele generale la viteză in circuit conduc, la egalitate. Șt. Iancovici și N. Grigoraș (la individual), iar pe echipe : Unirea Trico
„CURSA PĂCII" LA CICLISM• Disputată pe traseul Szczeczin — Rostock, cea de-a 11-a etapă a competiției cicliste „Cursa Păcii" — Fraga — Varșovia — Berlin s-a încheiat cu victoria rutierului italian Domenico Perani, cronometrat pe distanța de 196 km cu timpul de 5 h 11’01”. Printre animatorii etapei de ieri s-au numărat, din nou, cicliștii români Teodor Vasile (locul 7), Teodor Drăgan (8) și Mircea Romașcanu (10), toți trei în același timp cu cîș- tigătorul.Teodor Vasile a cîștigat sprintul de

15,45; 18; 20,15, la grădină — 19,45, 
GRADINA CAPITOL — 20.
• Prietenii copilăriei mele : GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20,15, COTROCENI — 15; 17,30; 20.
• Brațele Afroditei : BUCEGI — 
14; 16; 18; 20, la grădină — 19,45.
• Viața merge înainte : BUZEȘTI
— 14,30; 16,30; 18,30; 20,30, la gră
dină — 19,45, LIRA — 15,30; 18;
20, la grădină — 20.
• Inspectorul și braconierii î
DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 20,
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• împușcături în stepă : FEREN
TARI — 14; 16; 18; 20.
• Falansterul : GIULEȘTI — 9,30; 
12,30; 16; 19, MIORIȚA — 15,30; 19.
• Rodeo : MELODIA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, MODERN — 
9; 11,15; 13.30: 15,45; 18; 20.15, la 
grădină — 19,45, GRADINA TITAN
— 19,45.
• Substituirea : PACEA — 16; 
18; 20.
• Addio, piccola mia : VOLGA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Inocentul : GLORIA — 9; 11,30; 
14,15; 17; 19,45, FLAMURA — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Omul cu masca de fier : AU
RORA — 9; 11,15; 13,30: 15,45; 18;
20,15, la grădină — 19,45.
• Reîntîlnirea prietenilor de luptă: 
POPULAR — 15,30; 18; 20.
• Ciocolată cu alune : COSMOS
— 16; 18; 20.
• Nea Mărin miliardar : PRO
GRESUL — 14; 16; 18; 20.
• Expresul de Buftea : ARTA — 
15; 17,30; 20, la grădină — 19,45.
• Cobra : MUNCA — 14; 16; 18; 20.
• Compania a 7-a sub clar de 
lună : GRADINA FLACARA — 20.
• Inspectorul Harry : GRADINA 
FESTIVAL — 20. 

publice etc. Numai privind atent, in urmă, la aceste realități, se pot înțelege în toată complexitatea uriașele progrese pe care le-a Înregistrat societatea noastră în cei 35 de ani de autentică libertate, șe poate cultiva sentimentul patriotic, se asigură mobilizarea energiilor întregii noastre națiuni în direcția înfăptuirii exemplare a marilor programe economice și de ridicare a nivelului de trai gîndite și aplicate în viață de partid. Organizațiile dfe partid, organizațiile de masă și obștești, toți factorii cărora le revin răspunderi în acest domeniu au datoria să intensifice activitatea politico-ideologică în rîn- dul maselor largi, să-i asigure un conținut bogat, astfel incit aceasta să slujească ridicării continue a nivelului lor politic, educării în spiritul patriotismului socialist, să dezvolte și mai mult răspunderea in muncă, disciplina, exigența, hotărîrea de a apăra și îmbogăți marile cuceriri socialiste, a le adăuga noi înfăptuiri, care să sporească și mai mult strălucirea patriei socialiste.Prin amploarea și varietatea manifestărilor ce se organizează în întreaga țară în întîmpinarea gloriosului jubileu, prin avîntul muncii sale creatoare, poporul nostru dovedește încă o dată profundul său atașament față de orînduirea socialistă, față de partfd, hotărîrea sa de a urma neabătut partidul pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, a înfloririi patriei.

lor București și I.A.P. Pitești. (D. Ion).• La Miercurea Ciuc s-a desfășurat cea de-a doua ediție a raliului automobilistic Harghita. Organizat sub semnul „Daciadei", de filiala Harghita a A.C.R., în colaborare cu consiliul județean al sindicatelor și inspectoratul județean al miliției, raliul a chemat la întrecere pe conducătorii auto care nu fac sport de performanță. S-au prezentat 22 de echipaje din județele Brașov și Harghita, precum și din municipiul București. Traseul a măsurat 269 km, avînd principalele puncte de reper la Bălan, Gheorgheni, Lacu Roșu, Joseni, Vîrful Bucin, Praid, Odorheiu Secuiesc, Vlăhița și Miercurea Ciuc. După nu mai puțin de 5 ore, echipajele s-au înapoiat la Miercurea Ciuc, unde a avut loc festivitatea de premiere. Pe primele trei locuri ale clasamentului, la categoria autoturismelor de 1 300 cmc s-au situat echipajele cbnduse de Orban Antal, din Odorheiu Secuiesc, Cioată loan șl Cioată Ștefan din Toplița, iar la categoria autoturismelor de 1100 cmc, primele trei locuri au revenit echipajelor conduse de Nemeth Gabor, Pîrlea Viorel, ambii din Miercurea Ciuc, și Gall Ferenc din Odorheiu Secuiesc. (I. D. Kiss).
la kilometrul 154, ceea ce i-a permis să revină pe locul 2 în clasamentul tricoului alb pentru care luptă cei mai buni sprinteri ai cursei. Ieri, T. Vasile a sosit pentru a 7-a oară printre primii zece la sprintul final în actuala ediție a cursei.Iată clasamentul sprinterilor după 11 etape : 1. Pikkus (U.R.S.S.) — 109 puncte ; 2. T. Vasile (România) — 145 puncte ; 3. Klasa (Cehoslovacia)— 150 puncte ; 4. Petermann (R.D.G.)— 178 puncte ; 5. Sujka (Polonia) — 192 puncte ; 6. Averin (U.R.S.S.) — 196 puncte.în clasamentul etapei a Il-a, pe echipe, locul I a fost ocupat de Italia, 15:32:48, urmată de Polonia, 15:32:53 și România, 15:33:03. în clasamentul general individual conduce Suhurucenko (U.R.S.S.), urmat de Jankiewicz (Polonia) la 6’28”. M. Romașcanu se află pe locul 8, la 8’26”.
în cîteva rînduri® La campionatele europene de haltere de la Varna, concurentul român Marian Grigoraș (categ. 60 kg) a realizat o performanță notabilă, cucerind aseară două medalii de bronz : la stilul „smuls" cu rezultatul de 150 kg și la totalul celor două stiluri, unde, de asemenea, s-a clasat pe locul trei cu 270 kg. Titlul de campion european a revenit lui Nikolai Kolesnikov (U.R.S.S.) — 292,5 kg la cele două stiluri, iar medalia de argint a fost cîștigată de G. Todorov (Bulgaria) cu 272,5 kg.'© în concursul desfășurat la Madrid, atletul spaniol Ramon Cid a stabilit un nou record național în proba de triplusalt, cu rezultatul de 16,68 m.Alte rezultate : aruncarea discului : De Vicentis (Italia) — 60,82 m ; 100 m femei : Elisabeta Rabsztyn (Polonia) — 12”26/100 ; 1 500 m femei : A- lejandra Cunha (Spania) — 4’20”7/10.• Selecționata de volei a U.R.S.S., aflată în turneu în Japonia, a susținut la Tokio un meci amical cu echipa niponă, în fața căreia a cîștigat cu scorul de 3—1.

• „DECENIUL APEI 
POTABILE Șl AL ASA
NĂRII'* *.  Potrivit datelor Organizației Mondiale a Sănătății, aproape 800 milioane de persoane din „lumea a treia" sînt afectate de un șir de maladii care se datorează apei infestate, maladii cum ar fi gastroenterita, palu- dismul, schistosomiaza etc. Tocmai ținînd seama de această situație tragică, O.M.S. a declarat perioada 1981—1990 drept „Deceniu al apei potabile și al asanării". Pentru a atinge obiectivul principal propus in cadrul a- cestei acțiuni — acela ca pînă la sfirșitul deceniului viitor să existe apă potabilă pentru toți locuitorii Terrei — va fi nevoie de o sumă evaluată la 140 miliarde dolari. O sumă apreciabilă, intr-adevăr, dar care nu re

prezintă decit o fracțiune din cheltuielile mondiale pentru înarmare, care se ridică anual, după cum se știe, la 400 miliarde dolari. Un nou exemplu al efectelor binefăcătoare pe care le-ar avea reducerea fondurilor uriașe irosite pe armamente și îndreptarea lor spre lichidarea întregului cortegiu de consecințe ale subdezvoltării, inclusiv lipsa de apă potabilă.
©ORVIETO IN PRI

MEJDIE. După Veneția, "un alt oraș italian — Orvieto — cu patrimoniu arhitectural deosebit de valoros (cuprinzind, între altele, Domul în stil gotic și Palatul papilor, din sec. 13—14, aba- ția San Severo e Martirio, din sec. 11—12 și necropola etruscă), este amenințat' să se scufunde. Orvieto este construit pe un teren de origine vulcanică, supra

pus pe un strat argilos. în contact cu argila, soclul din cenușă solidificată, poros și îmbibat '■u apă, riscă să antreneze o deplasare catastrofală de teren. Un prim semnal de alarmă a fost dat în 1977, cînd au apărut fisuri în sol. O nouă alertă a intervenit după incă un an, cind in apropierea Domului s-a ivit o falie de 400 m lungime, avind o adîncime de 150 m. Pentru conservarea capodoperei de artă gotică, cu fresce deosebit de prețioase, au fost efectuate consolidări ale celebrului edificiu și instalate detectoare sensibile la orice mișcare de teren.
• INFORMATICA, ÎN 

SLUJBA PROTEJĂRII ME
DIULUI ÎNCONJURĂ
TOR. Norvegia urmează să fo

losească date culese prin satelit pentru supravegherea evoluției mediului înconjurător arctic și protejarea resurselor naturale. Alte două proiecte, unul asupra evaluării potențialului hidroenergetic al țării și celălalt asupra formării curenților in Marea Nordului, se vor realiza pe a- ceeași cale. Institutul platoului continental din Oslo realizează, tot cu ajutorul sateliților, un program similar în scopul combaterii poluării din Marea Nordului. Informațiile culese prin satelit vor permite, de asemenea, actualizarea hărților marine, cunoașterea exactă a variațiilor de temperatură, a formării ghețurilor, vînturilor și valurilor — la intervale de 36 de ore.

• PENTRU AMELIO
RAREA FLOREI SI FAU
NEI MARINE. Un Plan complex de protejare a apelor Mării Negre și a Azovu- lui prevăzînd lucrări de epurare a unui număr de 20 de afluenți ai acestor mări, pe o suprafață de circa 5 000 de kmp, a fost pus la punct de specialiștii din Harkov. Se urmărește, intre altele, protejarea fluviilor împotriva aducțiunii de substanțe chimice nocive, ca și reducerea consumului de apă dulqe în scopuri industriale. După a- precierea specialiștilor, aceste lucrări vor permite ameliorarea în curs de două decenii a stării 

florei și faunei marine din cele două mări.
• „LUNA ESTE PLINĂ 

DE ELEFANȚI VERZI". Aceste cuvinte, aparent fără noimă, au constituit unul din cele 26 de mesaje secrete difuzate de radio Londra în ajunul debarcării aliate pe coasta Nor- mandiei, la 6 iunie 1944. între 1940 și sfirșitul războiului antihitlerist, sute și chiar mii de asemenea mesaje au fost adresate pe calea undelor rezistenței franceze. Fiecare din ele cuprindea indicații codificate cu privire la parașutarea de agenți se- creți sau materiale de care aveau nevoie forțele de rezistență la declanșarea de operațiuni de sabotaj etc. Istoricul francez Dominique Deceze a avut răbdarea să adune toate aceste mesaje într-un volum avînd ca titlu 

„Luna este plină de elefanți verzi", care dezvăluie originea și secretul acestor mesaje misterioase, însoțindu-le de relatări detaliate asupra operațiunilor declanșate ca urmare a transmiterii lor, operațiuni ce au contribuit Ia victoria finală împotriva hitlerismului.
© LUMEA AȘTRILOR. Primul planetariu din lume — construcție în formă de cupolă pe interiorul căreia se proiectează cu o aparatură specială aspecte ale bolții cerești cu stelele și constelațiile, precum și deplasarea aparentă a acestora, a planetelor, Soarelui, Lunii ■ ș.a.m.d. — a fost construit în orașul lena, din Germania, în anul 1923, de către dr. Walter Bauersfeld, fost inginer-șef al întreprinderii Zeiss. în momentul de față, în lume există 200 de planetarii de mari proporții și circa 2 000 de 

planetarii mai mici, care popularizează cunoștințe astronomice, atit prin imagini proiectate, cît și prin prelegeri despre materialitatea lumii astrale, aducînd și sub această formă o contribuție la înțelegerea de către un număr tot mai mare de oameni a fenomenelor ce se petrec în univers.
• PIELE SINTETICĂ. Un „înlocuitor de piele umană" facilitînd îndeosebi tratarea arsurilor grave a fost pus la punct pentru prima dată în Europa de un grup de cercetători din R.D.G. Supranumită „sys- purderm", această „piele" realizată dintr-o țesătură sintetică permite acoperirea și protejarea de infecții a porțiunilor a- fectate de arsuri, pînă în momentul în care se pot realiza obișnuitele grefe de piele.
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LA ÎNCHEIEREA DEZBATERILOR GENERALE 

DIN CADRUL U.N.C.T.A.D.-V:

iiII trebuie să ducă la rezultate
concrete care să poată promova

II

MANILA 21. — Trimisul special al Agerpres, Iosif Socaciu, transmite: 
Luni s-au incheiat, la Manila, dezbaterile generale din cadrul Conferinței 
Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare.Desfășurate pe parcursul a două săptămini, dezbaterile au prilejuit exprimarea punctelor de vedere ale statelor participante, relevarea opțiunilor lor în principalele probleme înscrise pe ordinea de zi și, în același timp, avansarea unor propuneri cu privire la soluționarea marilor probleme ale economiei mondiale și ale relațiilor comerciale internaționale.Discuțiile generale s-au constituit într-o veritabilă pledoarie pentru accelerarea procesului de înfăptuire a unei noi ordini economice internaționale, bazată pe egalitate și echitate, care să permită desfășurarea unei colaborări economice largi și neîngrădite între toate statele lumii, o mai justă împărțire a resurselor și responsabilităților e- conomice pe plan mondial, astfel îneît să se elimine subdezvoltarea și discrepanțele dintre state și să fie soluționate, în interesul tuturor națiunilor, marile probleme ale progresului și bunăstării generale.In ultima zi a dezbaterilor, vorbitorii — reprezentanții Insulelor Comore, Burundi, Beninului, Senegalului, Guineei, Panama, Ugandei, Organizației pentru Eliberarea Pa-

lestinei, Frontului Patriotic Zimbabwe, precum și ai unor organizații internaționale guvernamentale și neguvernamentale — au relevat faptul că U.N.C.T.A.D. oferă cadrul adecvat identificării și examinării problemelor dezvoltării, precum și soluționării acestora. S-au relevat, în acest sens, marile probleme ce trebuie soluționate, în interesul tuturor statelor, și în special al celor rămase în urmă. între acestea s-a subliniat necesitatea transferului de tehnologii, stabilirea de prețuri echitabile la materiile prime, accesul liber pe piețele țărilor dezvoltate al produselor manufacturate provenite din țările în curs de dezvoltare. S-a relevat urgența unor măsuri impuse, pe de o parte, de accentuarea subdezvoltării în țările sărace și, pe de altă parte, de existența unor fenomene negative în economia mondială și, în special, în economia țărilor industrializate, cum sint inflația, șomajul etc. Negocierile din cadrul U.N.C.T.A.D.—V. au arătat vorbitorii, trebuie să ducă la rezultate concrete, care să poată promova o nouă ordine economică internațională și care să genereze progresul și bunăstarea întregii comunități internaționale.
„Instalarea unui guvern la Salisbury

să perpetueze dominația rasiștilor"
Declarația lui Joshua NkomoWASHINGTON 21 (Agerpres). ■ — Luînd cuvîntul cu prilejul unei conferințe organizate la Atlanta (statul Georgia), Joshua Nkomo, copreședinte al Frontului Patriotic Zimbabwe, a declarat că instalarea Ia Salisbury a unui guvern în urma așa-ziselor alegeri desfășurate în această țară nu contribuie in nici un mod la soluționarea reală a problemei rhodesiene, reprezentînd, dimpotrivă, o manevră menită să perpetueze dominația cercurilor minoritare rasiste. Potrivit unei asdmenea „reglementări", a arătat el. armata, poliția, economia vor continua să rămînă sub contro-

Iul regimului rasist al lui Ian Smith sau al reprezentanților săi.Joshua Nkomo a menționat că forțele patriotice sint hotărite să-și continue lupta armată pentru rezolvarea problemei rhodesiene conform cu Interesele populației de culoare majoritare, întrucit regimul Ian Smith persistă in politica sa de discriminare rasială și apartheid. „Nu luptăm de dragul luptei, a spus Joshua Nkomo, ci pentru că nu avem o altă soluție ; de asemenea, noi nu luptăm împotriva albilor din Rhodesia, ci împotriva rasismului din această țară".

CALCUTTA

Adunare dedicată celei de-a 40-a aniversări 
a marii demonstrații muncitorești 
de la București împotriva fascismului

DELHI 21 (Agerpres). — Societa
tea culturală indo-română a orga
nizat la Calcutta o adunare dedica
tă celei de-a 40-a aniversări a ma
rii demonstrații muncitorești de la 
București împotriva fascismului și 
războiului. Evocind importanța a- 
cestui eveniment, largul său ecou in
ternațional, Buddhadev Bhattacha- 
ryya, ministrul informațiilor si afa
cerilor Culturale din statul Benga
lul de Vest, a relevat că „mișcarea antifascistă și antirăzboinică de acum 40 de ani din România a reușit pe deplin să realizeze unitatea muncitorilor, țăranilor, studenților, intelectualității, a format

un puternic front antifascist". în 
continuare, vorbitorul a subliniat 
succesele obținute de România in 
construirea socialismului si a ară
tat că politica externă, activă si 
constructivă a țării noastre este 
consacrată victoriei forțelor socia
lismului și păcii in lume. Scoțînd in 
evidență bunele relații dintre India 
și România, vorbitorul a menționat 
interesul țării sale pentru promo
varea pe mai, departe a relațiilor 
de prietenie și cooperare cu Româ
nia.

Desfășurarea adunării a fost 
transmisă de către stațiile de radio 
și televiziune din Calcutta.

,,Industrializarea — coordonată fundamentală 
a întregii dezvoltări economice a României"

Un articol din ziarul peruan „El Oriente"
LIMA 21 (Agerpres). — Intr-un 

articol consacrat politicii de indus
trializare a României socialiste, 
ziarul peruan „El Oriente" scrie : 
„România a optat pentru indus
trializare, considerînd-o drept un 
factor central al politicii sale eco
nomice, orientată spre crearea 
bazei tehnico-materiale a noii so
cietăți și asigurarea progresului 
multilateral al întregii economii, un 
element indispensabil pentru ga
rantarea independenței și suverani
tății naționale". „Industrializarea — 
se spune în articol — a constituit 
o coordonată fundamentală a între
gii dezvoltări economice a Româ
niei in toate etapele construcției 
sale socialiste". „Industria repre-

zintă factorul dinamic al moderni
zării și progresului multilateral al 
Societății, în timp ce știința, cerce
tarea științifică constituie principa
la pîrghie a progresului, a promo
vării pe scară largă a cuceririlor 
revoluției tehnico-științifice con
temporane".

Ziarul publică, de asemenea, date 
edificatoare privind succesele ob
ținute de România pe linia aplică
rii .acestor orientări, „care au dus 
la apropierea structurii industriei 
românești de cea a țărilor indus
trializate". „România — remarcă 
„El Oriente" — s-a situat in ulti
mele decenii printre țările cu cele 
mai înalte ritmuri de dezvoltare 
din lume".

agențiile de presa

TOKIO

Convorbiri intre delegațiile P.C.R. și P.C.J.TOKIO. — Un călduros schimb de mesaje de salut între tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român și Kenji Miyamoto, președintele Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Japonia, a avut loc duminică la Tokio, cu ocazia întîlnirii dintre delegația P.C.R., condusă de tovarășul Iosif Banc, membru al Comitetului Politic Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., și delegația P.C.J. condusă

de Tomio Nishizawa, vicepreședinte al Prezidiului C.C. al P.C.J.în cursul convorbirilor, desfășurate într-o atmosferă de caldă prietenie tovărășească, a fost exprimată dorința comună de dezvoltare continuă a relațiilor dintre P.C.R. și P.C.J., în spiritul întilnirilor și convorbirilor dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kenji Miyamoto, avute la București în vara anului trecut, al Declarației comune semnate cu acel prilej.

Președintele I. B. Tito 
și-a încheiat vizita 

in Uniunea Sovietică

Sub semnul preocupărilor pentru economisirea energiei
Conferința ministeriala A.I.E.PARIS 21 (Agerpres). — La Paris s-au deschis luni lucrările unei conferințe ministeriale de două zile a Agenției Internaționale pentru Energie (A.I.E.), organism care grupează principalele state occidentale industrializate, cu excepția Franței. Pe agenda de lucru a conferinței figu

rează probleme privind modalitățile de economisire a energiei, metodele de îmbunătățire a cercetărilor în domeniul energetic, inclusiv posibilitățile de înlocuire a petrolului cu forme alternative de energie, cum ar fi cărbunele și energia solară.
NICARAGUA

Forțele de eliberare națională 
au ocupat orașul JinotegaMANAGUA 21 (Agerpres). — Posturile ‘de radio nicaraguaiene, citate de agenția Prensa Latina, anunță că membri ai Frontului Sandinist de Eliberare Națională (F.S.L.N.) au ocupat, în cursul zilei de. duminică, orașul Jinotega, situat la 160 km nord de Managua. în diverse puncte ale acestei localități, important centru agroalimentar al Nicaraguei, cu 35 000 locuitori, au avut loc lupte puternice între insurgenții sandiniști și Garda Națională somozistă. Ciocnirile s-au soldat cu morți și răniți.Agenția France Presse relevă că„ după inițierea „operațiunii Jinotega", F.S.L.N. controlează în întregime regiunile Yali, Concordia și San Rafael. Este pentru prima dată după

începerea luptelor împotriva mului dictatorial al Anastasio Somoza cind sandiniști reușesc să creeze pe frontul nordic <5 „zonă eliberată".
regi- generalului insurgenții

CIUDAD DE MEXICO 21 (Agerpres). — Un comunicat oficial dat publicității la Ciudad de Mexico, citat de agenția „Notimex", informează că președintele Mexicului, Jose Lopez Portillo, a anunțat decizia tării sale de a rupe relațiile diplomatice cu Nicaragua. In comunicat se menționează că hotărire^ a fost a- doptată ca urmare a politicii represi- al gene- „adevărat poporuluive a regimului dictatorial ralului Anaștasio Somoza, genocid comis împotriva nicaraguaian".

I

transmit

WINDHOEK 21 (Agerpres). — Regimul minoritar rasist de la Pretoria 
a hotărît predarea puterii legislative în Namibia — țară pe care o administrează ilegal, contrar rezoluțiilor O.N.U. — unei așa-zise Adunări Naționale locale. Departe de a se înscrie în contextul eforturilor poporului namibian pentru respectar“a drepturilor sale legitime la independență și autodeterminare, o asemenea hotărire vizează instituirea unui regim-marionetă la Windhoek, menit

să perpetueze dominația Africii de Sud asupra Namibiei. După cum a- preciază agenția United Press International, R.S.A. intenționează să îndrepte Namibia spre o declarație unilaterală a independenței, de tipul celei decretate de Ian Smith în Rhodesia. Acest act va contraveni în mod flagrant atit aspirațiilor poporului namibian, cît și documentelor elaborate de Națiunile Unite, care subliniază necesitatea soluționării juste a problemei Namibiei.

încheierea Congresului 
P.SJW.S. La Madrid au luat sfîr- șit lucrările celui de-al XXVIII-lea Congres al Partidului Socialist Mun- • citoresc Spaniol (P.S.M.S.), formațiune politică care, după numărul de deputați și secretari, ocupă locul doi- în parlament. întrucit Felipe Gonzalez, secretar general al P.S.M.S., a anunțat în cadrul congresului că a hotărît să nu mai candideze la această funcție, a fost desemnată o comisie executivă provizorie, care va asigura conducerea partidului in următoarele șase luni, pînâ cind un congres extraordinar va alege noul Comitet Central și va elabora linia politică a partidului.

prezidențiale de miercuri, a anunțat că nu va face act de această candidatură. După cum se știe, președintele Walter Scheel a făcut cunoscut în repetate rînduri că nu intenționează să-și depună din nou candidatura pentru funcția supremă în stat, deoarece în Adunarea Federală care va desemna noul șef al statului partidele de opoziție U.C.D.-U.C.S. dețin majoritatea absolută. Or, acestea au a- vansat drept candidat al lor pe actualul președinte al Bundestagului, Karl Carstens.

cut Organizația pentru Eliberarea Palestinei (O.E.P.) zentant legitim nian. ca singurul repre- al poporului palesti-
Roma a secreVizita la 

tarului general al O.N.U. Kurt Waldheim, secretar general al O.N.U., a sosit luni la Roma într-o vizită oficială de două zile. După cum informează agenția Reuter, în aceeași zi, Kurt Waldheim a făcpt o vizită la Cetatea Vaticanului, unde a avut o întrevedere cu Papa loan Paul al II-lca.

Primul schimb de prizonieri la granița 
chino - vietnameză

Marș împotriva bombe
lor nucleare. Circa 1 000 de de_ monstranți împotriva bombelor nucleare au început la Tokio, la sfir- șitul săptămînii trecute, un marș spre Hiroșima — primul oraș din lume care a suferit un bombardament atomic. La acest marș, care va avea un itinerar de 680 km și va dura două luni și jumătate, participă reprezentanți ai organizațiilor de luptă împotriva armelor nucleare, ai unor organizații politice și sindicale japoneze.

Trupa de balet contemporana 
Teatrului de operetă din Bucu
rești, care a făcut un turneu in 
Costa Rica, a prezentat o serie 
de spectacole, care s-au bucurat 
de un deosebit succes. La spec
tacolul inaugural, in sala Tea
trului Național din San Joși, au 
participat reprezentanți ai Casei 
prezidențiale, membri ai guver
nului costarican, personalități 
ale vieții cultural-artistice, un 
numeros public.

Comunicatul comun dat publicității la încheierea vizitei în Mexic a șefului statului Costa Rica, Rodrigo Carazo Odio, relevă că cele două părți își afirmă hotărîrea de a promova relațiile bilaterale de cooperare în diverse domenii de activitate. de a contribui la întărirea solidarității regionale, la consolidarea organizațiilor cooperare.

Pakistanul și Republica 
Maldivă au reafirmat sprijinul lor față de crearea unei zone denu- clearizate în sudul Asiei. într-o declarație comună dată publicității la încheierea vizitei oficiale întreprinse la Islamabad de minisțrul a- facerilor externe al Republicii Mal- dive, Fathulla Jameel, cele două țări au făcut un apel celorlalte state de a sprijini propunerile și proiectele vizînd înființarea de zone pașnice, libere de orice tensiuni. ,

Întrevederi turco-kuwei- 
tiene. Emirul Kuweitului, șeicul Jaber Al Ahmed, l-a primit pe ministrul afacerilor externe al Turciei, Gunduz Okcun, aflat in vizită oficială in Kuweit. Ministrul turc a avut de asemenea o întrevedere cu omologul său kuweitian, șeicul Sabah Al Ahmed.

latino-americane de

Agențiile China Nouă și V.N.A. informează că luni a avut loc, la un punct situat la granița dintre cele două țări, primul schimb de prizo- liieri. Partea chineză a eliberat 120
prizonieri, iar partea vietnameză 43. Schimbul respectiv s-a efectuat potrivit acordului intervenit între delegațiile de Cruce Roșie din China și Vietnam. (Agerpres)

In preajma alegerilor 
prezidențiale din R.F.G. Fi- zicianul și filozoful vest-german Carl- Friedrich von Weizsaecker, căruia Partidul social-democrat și Partidul liberal-democrat i-au cerut să candideze, din partea lor, la alegerile

IN CENTRUL ATENȚIEI COMISIEI O N U. PENTRU DEZARMARE:

Grecia a respins propu
nerile de revenire în struc
turile integrate ale alianței 
atlantice, £ăcute guvernului elen de comandantul suprem al forțelor N.A.T.OJ din Europa, Alexander Haig — a declarat ministrul grec al apărării, Evangelos Averoff-Tositsa. După cum se știe, Grecia s-a retras din structurile militare integrate ale pactului nord-atlantic la 14 august 1974, nemaiacceptînd ca forțele sale, armate să fie sub cea a guvernului altă comandă decit național.La Atena a avut

21 (Agerpres). — 
săptămini de cind

Elaborarea unui program unitar
și cuprinzător de acțiuneLa Palatul Națiunilor Unite din New York au început zilele trecute 

lucrările Comisiei O.N.U. pentru dezarmare, organism creat ca urmare 
a hotăririi adoptate la sesiunea specială a Adunării Generale a O.N.U. 
consacrată dezarmării. Așa cum se știe, această hotărire constituie ma
terializarea unei inițiative a României, în colaborare cu alte state.Prin mandatul încredințat, comisia a primit sarcina de A ELABORA UN PROGRAM CUPRINZĂTOR DE DEZARMARE care să fie apoi supus, sub formă de recomandare, Adunării Generale a O.N.U. și, prin intermediul său, organului de negocieri — Comitetul de dezarmare de la Geneva. Ti revine tocmai acestei prime sesiuni de fond a comisiei, la care participă pe bază de egalitate toate statele membre ale O.N.U., misiunea de a stabili, pe parcursul celor patru săptămini de dezbateri, elementele principale ale unui asemenea program de natură a stimula eforturile statelor spre înfăptuirea unor măsuri concrete și eficiente de dezarmare, și in primul rînd de dezarmare nucleară.Problema întocmirii unui program care să călăuzească, etapă cu etapă, procesul negocierilor, să coreleze și să coordoneze eforturile spre țelul final al dezarmării generale și complete s-a pus, pentru prima dată, cu prilejul proclamării de către Națiunile Unite a „Deceniului dezarmării" și ulterior în cadrul Comitetului de dezarmare de la Geneva, precum și in repetate rezoluții ale Adunării Generale a O.N.U. Din păcate, aceste încercări au rămas fără rezultatele așteptate de marea majoritate a statelor, de opinia publică internațională.Animată de dorința de a-și aduce contribuția la definirea ansamblului de măsuri ce se cer întreprinse in domeniul dezarmării, România, alături de alte state, s-a pronunțat încă de Ia început în favoarea elaborării și punerii în aplicare a unui program cuprinzător de dezarmare, care să ofere perspectivă și continuitate negocierilor. Stabilind orientările fundamentale actuale și de perspectivă ale țării noastre în sfera dezarmării.

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU sublinia : „Este timpul să se treacă de Ia vorbe Ia fapte. Să se oprească cursa înarmărilor, treeîndu-se la înghețarea bugetelor militare, stabilin- du-se un program concret de reducere treptată a acestora, începînd, desigur, cu reducerea bugetelor țărilor mari. Să se elaboreze un program concret pentru oprirea producerii de armament și îndeosebi a armamentului nuclear, a armelor chimice, bacteriologice și a altor mijloace de exterminare in masă".Corespunzător acestor coordonate, țara noastră a prezentat la O.N.U., in 1975, documentul privind „Poziția României în problemele dezarmării, în primul rînd ale dezarmării nucleare, și instaurarea unei păci trainice în lume", iar în cadrul sesiunii speciale a avansat un amplu program de acțiune în duale spre La începutul s-a numărat, primele state
vederea înaintării gra- obiectivul dezarmării, acestui an, România de asemenea, printre „______________ care și-au transmis sugestiile și propunerile pentru elaborarea unui program cuprinzător de dezarmare, răspunzînd la scrisoarea secretarului general al O.N.U.în opinia țării noastre, elaborarea acestui program presupune ca măsurile avute în vedere să fie concepute într-o directă corelație și interdependență, vizînd o dezarmare substanțială în domenii de importanță fundamentală. Programul trebuie, totodată, să constituie un instrument dinamic și flexibil, în permanentă actualizare, pe baza sugestiilor și propunerilor avansate pe parcurs de toate statele, a evoluțiilor care se produc în viața internațională. Pornind de la concepția realistă că dezarmarea nu se poate realiza dintr-odată, România are în vedere un ansamblu

de măsuri cu aplicabilitate imediată și cu caracter tranzitoriu, de natură să accelereze procesul de oprire a cursei înarmărilor, să favorizeze dezangajarea militară, îmbunătățirea climatului și întărirea încrederii internaționale. între aceste măsuri cu aplicabilitate imediată se află, în concepția țării noastre, cele vizînd oprirea cursei înarmărilor, încetarea alocării de noi mijloace financiare pentru sporirea potențialului militar, în acest sens, România a propus, după cum se știe, înghețarea bugetelor militare, a efectivelor armate și armamentelor. Propunerile românești din această categorie au in vedere, totodată, reducerea activității militare a blocurilor, retragerea trupelor străine in interiorul frontierelor naționale, lichidarea bazelor militare, asumarea de către fiecare stat a angajamentului ferm de a nu folosi forța sau amenințarea cu forța în ranorturile cu alte state.în cadrul programului de dezarmare, un loc deosebit trebuie să-1 ocupe, în concepția României, măsurile vizînd încetarea cursei înarmărilor nucleare, crearea condițiilor de trecere la dezarmarea nucleară.Firește, toate măsurile preconizate trebuie să fie negociate cu participarea, pe bază de egalitate, a tuturor statelor, procesul de dezarmare urmînd să înceapă cu statele puternic înarmate.După cum a evidențiat experiența anterioară, elaborarea unui program cuprinzător — și eficace — de dezarmare reprezintă o sarcină complexă, care solicită tuturor statelor eforturi susținute, abordări constructive ale problematicii dezarmării. România participă la lucrările acestei sesiuni a Comisiei O.N.U. pentru dezarmare animată de dorința de a-și aduce întreaga contribuție la eforturile generale dedicate dezarmării.

Reuniune.loc o reuniune a tiv al Federației Internaționale a Asociațiilor de Apicultură, sub conducerea prof. V. Harnaj (România), președintele Apimondiei. Participanții la lucrări au dezbătut și elaborat ordinea de zi a celui de-al XXVII-lea Congres internațional de apicultură, care va avea loc în luna septembrie în capitala Greciei.

Comitetului Execu-

MOSCOVA 
Au trecut 12 
cosmonauții Vladimir Liahov și 
Valeri Riumin lucrează la bor
dul complexului științific orbital 
„Saliut-6“—Soiuz-32“. Luni, po
trivit programului, ei au conti
nuat experiențele tehnologice cu 
ajutorul instalației „Splav" pen
tru obținerea de materiale optice 
în condiții de imponderabilitate. 
De asemenea, a continuat des
cărcarea materialelor aduse in 
Cosmos de nava de transport 
„Progress-6". Duminică, echipa
jul cosmic s-a odihnit, tn timpul 
unor ședințe de telecomunicații, 
cosmonauții au putut lua legă
tura cu familiile lor. De pe Pă- 
mînt au fost transmise pentru 
cosmonauți emisiuni de muzică. 
Potrivit rezultatelor explorărilor 
medicale, starea sănătății celor 
doi cosmonauți este bună.

Activitatea la bordul comple- 
‘ xului spațial continuă.

Ion NICOLAE
Națiunile Unite

Convorbiri anglo-ameri-
Cane I"uni> la Londra au început convorbirile dintre secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, și șeful For- reign-Ofice-ului, lord Carrington, primele convorbiri oficiale anglo- americarie după instalarea noului cabinet conservator în Anglia.

împotriva prescrierii cri
melor de război ale naziș
tilor. Participanții la congresul foștilor deportați francezi de la Dachau, care s-a. desfășurat la Narbonne, în sudul Franței, s-au pronunțat împotriva prescrierii crimelor de război ale naziștilor, care ar urma să intre în vigoare în R.F.G. la sfîrșitul acestui an.

Producția petrolieră a 
Venezuelei a atins’ la sfir?itul lunii aprilie, o medie zilnică de 2 350 693 barili — a făcut cunoStut Ministerul venezuelean al Energiei și Minelor. Cantitatea extrasă depășește nivelul producției pe aceeași perioadă a anului trecut. După cum se știe, guvernul de la Caracas a fixat cota extracțiilor de țiței la aproximativ două milioane barili pe zi. în vederea unei valorificări eficiente a acestei importante bogății.

Recunoaștere. Un comunicat oficial citat de agenția Inter Press Service anunță că Brazilia a recunos-

Sărbătoarea presei co
muniste din Finlanda. Prin‘ tr-un mare miting desfășurat la Helsinki a luat sfirșit sărbătoarea de două zile a presei comuniste din Finlanda. La miting a rostit o cuvîntare Taisto Sinisalo, vicepreședinte al Partidului Comunist Finlandez. în cadrul sărbătorii au fost organizate expoziții, întâlniri și seminarii la care au participat în total peste 15 000 de persoane.

Premiul „Hewlett - Packard1’

Premiul „Hewlett- 
Packard" pentru fizi
că a fost atribuit, în 
acest an, unui număr 
de cinci oameni de 
știință de naționalitate 
britanică, norvegiană 
?i sovietică, a anunțat 
la Geneva „Societatea 
europeană de fizică". 
Lăureații prestigioa
sei distincții sint Eric

pe 1979
Ash, de 
sity 
dra, 
de 
din
Gulaev, de la Institu
tul de radioing inerte 
din Moscova, Kjell 
Ingebrigtsen, de la In
stitutul norvegian de 
tehnologie din Trond
heim, și Edward Paige, 
de la Departamentul

la „Univer- 
College" din Lon- 

Jeffrey Collins, 
la Universitatea 
Edinburgh, luri

pentru fizică

de inginerie al Uni
versității Oxford. Ei 
au fost distinși pentru 
„contribuția la înțele
gerea interacțiunii în
tre undele sonore și 
electroni" și pentru 
aplicațiile practice ale 
unei noi game de a- 
parate foarte utile in 
procesul de prelucrare 
a informațiilor.

MOSCOVA 21 (Agerpres). — A- genția T.A.S.S. relatează că luni a părăsit Moscova Iosip Broz Tito, președintele R S.F. Iugoslavia, președintele U.C.I., care s-a aflat în Uniunea Sovietică într-o vizită de prietenie și pentru o scurtă perioadă de odihnă, la invitația C.C. al P.C.U.S. si a Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. La plecare, el a fost condus de Leonid BrejneV, secretar general al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S,
Reuniunea Consiliului 
ministerial al A.E.L.S.OSLO 21 (Agerpres). — în localitatea norvegiană Bodoe s-a deschis, luni, reuniunea de două zile a Consiliului ministerial al Asociației Europene a Liberului Schimb (A.E.L.S.). Agenția Associated Press menționează că vor fi examinate, în acest cadru, aspecte privind situația economică actuală și de perspectivă a țărilor membre ale A.E.L.S., in contextul mai larg al actualelor evoluții internaționale. O atenție specială va fi acordată relațiilor dintre membrii A.E.L.S. și „cei nouă" din Piața comună. ,Cuvîntul de deschidere a dezbaterilor a fost rostit de ministrul norvegian al comerțului și navigației, Hallvard Bakke.

Festivalul 
ziarului 

„De Waarheid"
Duminică s-a desfășurat In 

marea sală „Europa" a comple
xului expozițional R.A.I. din 
Amsterdam Festivalul ziarului „De Waarheid", organizat cu 
prilejul celei de-a 60-a aniver
sări de la crearea ziarului Parti
dului Comunist din Olanda.

La mitingul de deschidere, la 
care au fost prezente circa 20 000 
de persoane, a luat parte con
ducerea partidului, in .frunte cu 
Henk Hoekstra, președintele 
C.C. al P.C. din Olanda. A luat 
cuvîntul Rinus Haks, membru 
al Comitetului Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.O.

In cadrul festivalului, orga
nele de presă ale unor partide 
comuniste și muncitorești au 
prezentat standuri proprii cu ex
poziții de fotografii. Ziarul 
„Scinteia" a fost prezent cu o 
fotoexpoziție sub titlul „România socialistă — 35 de ani", 
care a întrunit aprecieri poziti
ve din partea vizitatorilor.

Festivalul, care a cuprins nu
meroase și variate activități po
litice și cultural-artistice. s-a 
bucurat de o largă participare, 
fiind apreciat ca un autentic 
succes.

Neaqu UDROIUAmsterdam
PE MARGINEA SESIUNII CE.P.A.L.

Edificarea noii ordini economice — 
condiție esențială pentru dezvoltarea 

Americii LatineConvocată pentru a elabora o strategie globală a dezvoltării continentului pe perioada deceniului următor, cea de-a XVIII-a Sesiune a Comisiei Economice O.N.U. pentru America Latină, ale cărei lucrări s-au desfășurat recent la La Paz, a relevat, in ansamblul său, preocuparea crescândă a națiunilor din e- misfera sudică de a înlătura fenomenele negative din raporturile lor comerciale și economice cu statele industrializate și repercusiunile acestora asupra eforturilor popoarelor din a- ceastă regiune pentru depășirea subdezvoltării, a răminerli în urmă. A- nalizele pregătite de experți ai C.E.P.A.L. sau alte instituții internaționale justifică această preocupare : 1978 — se arată, de exemplu, intr-un raport al C.E.P.A.L. — a fost al patrulea an consecutiv în care creșterea economică a .țărilor din a- ceastă regiune a lumii a fost în declin, ritmul activității productive scă- zind de la 4,5 la sută în 1977, la 4,1 la sută anul trecut. Deși țările A- mericii. Latine au cunoscut o creștere sensibilă a exporturilor (de la 50,725 miliarde dolari in 1977, la 52,893 miliarde în 1978), importurile au sporit, la rîndul lor, pină la 52,991 miliarde dolari (față de 48 miliarde dolari în 1977). Pentru a sublinia seriozitatea situației s-a arătat că, în 1970, produsul intern brut în regiune înregistra un ritm de creștere de 6.9 la sută. Dezechilibrul balanței comerciale a fost insotit de o rată ridicată a șomajului și de accentuarea sărăciei în rîndurile unor pături largi ale populațiilor latino-americane. Fenomenul sărăciei — precizează studiul C.E.P.A.L. — este determinat de „distribuirea inechitabilă a veniturilor", care frustrează indeosebi masele populare. De altfel, din acest punct de vedere, în cadrul dezbaterilor de la La Paz un ecou aparte a avut intervenția cunoscutului economist argentinian Râul Prebisch, care a fost primul secretar executiv al organismului și este unul dintre cei mai prestigioși exponenți ai gîn- dirii economice latino-americane. 
„Dacă țările noastre — arăta Prebisch — au demonstrat o notorie ap
titudine pentru a adopta noi tehnici 
și a obține extraordinare ritmuri de 
dezvoltare, cea mai mare parte din 
potențialul economic realizat prin a- 
ceastă crescindă productivitate se 
irosește. Această risipă se datoreșle 
modelului de societate de consum 
care a fost adoptat. Societatea de 
consum se 'bazează pe marile dispa
rități sociale ale dezvoltării. Fructul 
progresului tehnico-economic se con
centrează exclusiv in straturile su
perioare ale structurii sociale, in
tr-un cerc social limitat, unde se 
imită din ce in ce mai mult forme
le de existență de consum din cen
trele industrializate ale lumii. Acest 
model de dezvoltare este incompa
tibil, absolut ireconciliabil cu inte
grarea socială a straturilor inferioa
re ale societății".

Pe de altă parte, economia țărilor latino-americane este puternic a- fectată de crescindul protectionism promovat de statele industrializate. „Una și aceeași temă — relata corespondentul agenției France Presse — a revenit pe buzele oratorilor ce s-au succedat la tribuna reuniunii de la La Paz : S.U.A., Japonia și C.E.E. întrețin relații comerciale discriminatorii cu America Latină. { mari probleme se pun astfel în'A economiilor latino-americane : pe me o parte, costul crescind al produselor industriale și al tehnologiilor exportate de statele dezvoltate, iar, pe de altă parte, protecționismul vama! ce afectează exporturile lor pe piețele occidentale".Măsurile protecționiste au provocat in 1976 o pierdere de 2,8 miliarde dolari, adică 15 la sută din totalul exporturilor latino-americane. „Cu 
politicile lor protecționiste — remarca Enrique Iglesias, secretarul executiv al C.E.P.A.L. — națiunile in
dustrializate au prejudiciat exportur 
rile latino-americane, scumpind, tot
odată, propriile lor produse". Pro- nunțîndu-se pentru eliminarea acestor bariere, Enrique Iglesias, ca și alți participanți la dezbateri, arăta că „America Latină ar putea expor
ta mai mult în următorii 10 ani, si 
nu numai produse alimentare si ma
terii prime, ci si produse industri
ale".Examinînd măsurile ce se impun pentru o dezvoltare accelerată și de sine stătătoare a economiilor naționale latino-americane și pentru înlăturarea practicilor discriminatorii din comerțul internațional, partici- panții la reuniune au subliniat necesitatea instituirii unor raporturi interstatale noi. bazate pe echitate și dreptate. „Dezvoltarea Americii 
Latine in următorul deceniu — se subliniază in documentul final adoptat de reuniune — va fi posibilă 
doar în condițiile stabilirii unei noi 
ordini economice internaționale". Este, de altfel, una din concluziile de bază ale actualei reuniuni de la Manila a Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, reuniune la care țările Americii Latine, alături de celelalte țări membre ale „Grupului celor 77“ au o poziție activă, in spiritul celor stabilite cu prilejul dezbaterilor de la La Paz.Elaborarea unei noi strategii internaționale a dezvoltării, in concepția C.E.P.A.L.; „trebuie să constituie o 
parte integrantă a eforturilor comu
nității internaționale pentru accele
rarea dezvoltării economice și socia
le a țărilor in curs de dezvoltare si 
stabilirea noii ordini economice". în acest sens, reuniunea de la La Paz a propus adoptarea unei poziții regionale comune în raporturile cu statele industrializate, precum și a unui cod de conduită care să reglementeze activitățile companiilor transnaționale in America Latină.

Valentin PAUNESCU

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Cod 71341, București Plata Scînteli nr. 1. Tel. 17 80 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și difuzorii din întreprinderi și instituții, tn 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


