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Conșemjiîn([ un moment de semnificație 
istorică in dezvoltarea relațiilor romăno- 
spaniole, deșchizînd^ noț orizonturi colaborării 
dintre cele două țări pe plan bilateral, 

in lupta generală pentru 
destindere, securitate și pace

Întîlnirea președintelui Nicolae Ceausescu 

si a tovarășei Elena Ceausescu
5 9 9

cu regele Juan Carlos I și regina Sofia

Vineri la amiază — In ultima zi a vizitei în Spania — președintele Nicolae Ceaușescu șl tovarășa Elena Ceăușescu s-au întilnit la Palatul
Zarzuela din Madrid cu regele Juan Carlos I și regina Sofia.In timpul intîlnlrii — desfășurată Intr-o atmosferă cordială — a fost

exprimată satisfacția fată de vizita efectuată în Spania de șeful statului român, care a deschis noi căi de colaborare pe multiple planuri intre.
cele două țări, în folosul reciproc, In spiritul bunelor relații de prietenie și cooperare dintre popoarele român și spaniol.UN CĂLDUROS RĂMAS BUNLA AEROPORTUL BARAJAS

Vineri după-amiază a luat sfîrșlt vizita de stat a președintelui Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu în Spania, efectuata la invitația regelui Juan Carlos I și a reginei Sofia. Această vizită, prin rezultatele sale rodnice — subliniate și de Declarația comună adoptată in această zi la Madrid — deschide perspective din cele mai largi dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor de cooperare româno-spanio- le, aduce o contribuție însemnată la cauza păcii, securității și colaborării internaționale.De la Palatul regal Zarzuela, de lîngă Madrid, președintele Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, însoțiți de regele Juan Carlos I și regina Sofia, au plecat cu elicopterul spre aeroportul Barajas.Pe aeroport au venit, pentru a-și lua rămas bun de la înalții oaspeți români, președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez, Manuel Gutierrez Mellado, prim-vicepre- ședinte al guvernului, însărcinat cu problemele securității și apărării naționale, Fernando Abril Martorell, al doilea vicepreședinte al guvernului, însărcinat cu problemele economice, Marcelino Oreja, ministrul de externe, alți membri ai guvernului, înalte oficialități civile și militare spaniole.Sint prezenți, de asemenea, ambasadorul României la Madrid, Ion Go- liat, și ambasadorul Spaniei la București. Jose Carlos Gonzâles-Campo Dal-Re.Garda militară, aliniată pe aeroport, prezintă onorul. Sint intonate apoi imnurile de stat ale României și Spaniei.Președintele Nicolae Ceaușescu și regele Juan Carlos I trec in revistă garda de onoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la președintele guvernului spaniol. Adolfo Suarez Gonzalez, de la ceilalți membri ai guvernului ve- niți să-i salute la plecare, de la membrii ambasadei române. Un grup de copii oferă președintelui Nicolae Ceaușescu șl tovarășei Elena Ceaușescu frumoase buchete de flori.
La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau un călduros rămas bun de la regele Juan Carlos I și de la regina Sofia. Cei doi șefi de stat

își exprimă încă o dată satisfacția pentru rezultatele dialogului la nivel înalt româno-spaniol, convingerea că aceste rezultate se vor răsfrînge pozitiv asupra evoluției ascendente a
relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări și popoare.La ora 16,00, ora locală, aeronava prezidențială decolează, indreptin- du-se spre patrie.

Urarea fierbinte a întregului popor:

„Bine v-afi întors 
pe pămîntul patriei!" 
Mii de locuitori ai Capitalei au salutat cu căldură 
și entuziasm pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu, exprimîndu-și satisfacția și deplina 

aprobare față de rezultatele vizitei în Spania

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu s-au înapoiat, vineri seara, în Capitală, din vizita de stat efectuată în Regatul Spaniei, la invitația regelui Juan Carlos I și a reginei Sofia.In această vizită, șeful statului român a fost însoțit de Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Nicu Ceaușescu, de alte persoane oficiale.La aeroportul Otopeni, tovarășul Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu au fost întîmpinați cu multă căldură de tovarășii Ilie Ver- deț, Ștefan Voitec, Iosif Banc, Emil Bobu, Cornel Burtică, Virgil Cazacu, Gheorghe Cioară, Lina Ciobanu, Constantin Dăscălescu, Ion Dincă, Ion Ioniță, Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu* Virgil Trofin, Iosif Uglar, Ion Coman, Nicolae Constantin, Miu Dobrescu, Ludovic Fazekas, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Vasile Pati- lineț. Ion Ursu, Richard Winter, Du

mitru Popa, Ilie Rădulescu, Marin Vasile. Tovarășii din conducerea partidului și statului au venit cu soțiile.Erau, de asemenea, prezent! 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.Se afla de față Însărcinatul cu afaceri ad-interlm al Regatului Spanie! la București, Carlos Bastarreche Sagues.Aeroportul Otopeni, unde a avut Ioc ceremonia sosirii, era împodobit cu drapelele partidului și statului. Pe frontispiciul aerogării se afla portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu.în întîmpinarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, a tovarășei ,Elena Ceaușescu au venit mii de locuitori ai Capitalei, care au făcut conducătorului partidului și statului nostru o primire entuziastă, deosebit de caldă, exprimîndu-și și cu acest prilej sentimentele lor de profundă dragoste, stimă și recunoștință pentru bogata activitate desfășurată de șeful statului român, consacrată bunăstării po

porului, creșterii prestigiului României socialiste în viața internațională. Cu inimile pline de bucurie, cei prezenți pe aeroport scandau îndelung „Ceaușescu — P.C.R. !“, „Ceaușescu și poporul !“, „Stima noastră și mîndria — Ceaușescu, România !“, „Ceaușescu, România — pacea șl prietenia !“. Prin aplauze șl urale, el își exprimau satisfacția față de rezultatele rodnice ale vizitei de stat în Spania și convingerea că convorbirile purtate, înțelegerile la care s-a ajuns vor contribui la dezvoltarea și adîncirea pe mai departe 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.Grupuri de pionieri șl tineri au oferit tovarășului Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu buchete de flori.Secretarul general al partidului, tovarășa Elena Ceaușescu au răspuns cu prietenie manifestărilor vibrante cu care cetățenii Capitalei i-au în- timpinat la revenirea în patrie.
Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu 
au adresat regelui Spaniei, Juan Carlos I, și reginei Sofia 

invitația de a vizita RomâniaCu ocazia vizitei de stat efectuate în Spania, la invitația regelui Spaniei, Juan Carlos I, și a reginei Sofia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste Româ
nia, și tovarășa Elena Ceaușescu au transmis Maiestăților Lor regelui și reginei Sofia invitația de a efectua o vizită de stat în România.

Invitația a fost acceptată cu multă plăcere, urmînd ca data vizitei să fie convenită pe căi diplomatice corespunzătoare.
DECLARAȚIE COMUNĂ 

privind convorbirile care au avut loc între președintele 
Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 

și președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez 
în pagina a lll-a
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DISPECERATUL PUBLIC AL COOPERĂRII ÎNTREPRINDERILOR

PENTRU REALIZAREA PRODUCȚIEI FIZICE
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Rodica 
se joacă

Sosise primăvara și 
din ferestrele blocului 
vecinătatea tipografiei
șui Slobozia, micuța Rodica 
uita cu jind la copiii de virstă 
ei care se jucau in fel și chip 
pe terenul din apropiere. Spre 
durerea 
țintuită A fost 
dicală 
spitalul 
cu" din

I
i
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părinților. Rodica era 
în casă de paralizie, 
internată in secția me
ii pediatrie de la 
„Grlgore Alexandres- 

București. După o lună 
de tratament, Rodica Tudor, in 
virstă de cinci ani și jumătate, 
a revenit in mijlocul familiei. 
Dar nu-i mai întîlnești privirea 
tristă la fereastra blocului B 12, 
ci o găsești sărind coarda sau 
alergind împreună cu țincii de 
o virstă cu ea. Părinții Rodicăi 
adresează și pe această cale 
mulțumirile lor călduroase me
dicilor, asigurindu-i că atunci 
cind fetita va învăța alfabetul 
o să le trimită și ea o scrisoare.
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pentru acest etalon o contrapro-față este la
Blocuri noi de locuința în cartierul Gheorghlenl din Clu|-Napoca

IMPULSIONAȚI LIVRĂRILE!"secțiilor de debitare și presaj, iar acum se lucrează intens la amenajarea unei noi vopsitorii.— Eficiența acestor acțiuni și a celorlalte măsuri pe care le avem în vedere — ne spune ing. Serafim Mi- troi, directorul întreprinderii — depinde intr-o măsură hotăritoare de partenerii noștri de cooperare, care trebuie să ne livreze ritmic și integral piesele și subansamblele contractate. Greutățile pe care le întîm- pinăm în acest domeniu ne creează mari perturbări în fluxurile tehnologice, au efecte negative în ce privește creșterea productivității muncii și, respectiv, asupra posibilităților noastre de a ne onora la timp obligațiile contractuale, de a recupera restanțele.Apelul colectivului întreprinderii din Piatra Neamț se adresează, cu prioritate, următoarelor unități :1. întreprinderea „Metalurgica"— Buzău, de unde pînă la 15 mai trebuia să se primească 1100 seturi de fertilizatoare, dar s-au livrat numai 585 seturi.2. Combinatul de articole tehnice din cauciuc .din Pitești, care din 6 000 anvelope de presiune zero nu a vrat, pină la aceeași dată, decît bucăți.3. întreprinderea mecanicăMedgidia,doar 114 cuple cardanice, față de 1100 bucăți, cît trebuia să se livreze pină la 15 mai.

pus un etalon de referință livrările ulterioare. La C.A.T.C. Pitești a făcut punere pentru mostra de referință care în momentul de„Ceahlăul" pentru analize și verificări. Precizăm că, în cursul acestor analize și pînă la definitivarea soluțiilor care urmează să fie adoptate livrările vor continua conform necesităților beneficiarului".

întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra Neamț a devenit în ultimii ani una dintre principalele unități producătoare de utilaje agricole — produse care, datorită calității lor, sînt intens solicitate de beneficiarii interni și partenerii de peste hotare. Semnificativ este în acest sens faptul că, in prezent, 75—80 la sută din produsele fabricate aici sînt exportate în peste 30 de țări.Este meritul colectivului acestei întreprinderi că, an de an, s-a străduit și a reușit să răspundă exigențelor și cerințelor mereu sporite în ce privește creșterea și diversificarea producției, respectarea obligațiilor contractuale. Și în acest an au fost obținute unele rezultate pozitive. Dar în primele patru lui întreprinderea din nu a realizat integral semănători planificată tă perioadă, din care destinată exportului, treprinderii nu se împacă însă* această situație și acționează stăruitor pentru recuperarea grabnică a restanțelor. In acest scop, pe suprafețele existente s-a trecut Ia organizarea operativă a unei linii suplimentare de montaj, forța de muncă necesară fiind asigurată prin organizarea mai bună a producției pe liniile de fabricație. Tot prin raționalizarea unor fluxuri tehnologice a sporit capacitatea de producție a

3. întreprinderea mecanică

din Medgidia

COOPERAȚIA DE CONSUM ÎN VIAȚA SATELOR

luni ale anu- Piatra Neamț producția de pentru aceas- o parte era Colectivul în- cu
„Vom respecta 

integral obligațiile 
contractuale"

Cîștiguri de... milioane
aterii prime

0 •

secundareuIng. Carol Sorcaru, directorul întreprinderii : „Atelierul de cuple cardanice a fost reorganizat pentru a se mări producția corespunzător contractelor încheiate cu toți beneficiarii întreprinderii noastre. Aceste lucrări vor fi finalizate, eșalonat, pînă la sfîrșitul lunii mai. In prezent, depunem toate eforturile pentru urgentarea acestor lucrări și intensificarea livrărilor, conform graficului stabilit pentru această lună. Sintem hotăriți ca in maximum două-trei luni să recuperăm toate restanțele față de întreprinderea «Ceahlăul- de ceilalți beneficiari".
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Recolte mari de legume, cu cheltuielii
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sura- 
citate 
noas- 
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mazărea pentru indus- cultivat doar in 12 uni- cu condiții favorabile
obțină o producție de tone, de două ori mai

Fobrica de betoane de pe platforma Midia-Ndvodari produce zilnic pentru nevoile șantierului peste 1 000 mc 
betoane

Ne scrie Florian Chiș, direc
torul școlii generale din Hal- 
mășd, județul Sălaj : „Am citit 
cu interes acel "Fapt divers* 
despre o profesoară care și-a 
"Uitat* carnetul de muncă după 
ce s-a transferat in altă par
te. Să știți că și noi avem 
de-a face cu astfel de cazuri. In 
arhiva școlii noastre șe află în 
prezent nu mai puțin de 10 
(zece) carnete de muncă, unele 
dintre ele cu ultima completare 
datind de acum 15 ani ! Numele 
posesorilor ;. Bonea Maria, Krai- 
sik Suzana. Pop Petru, Gașpar 
Ileana, Pop Eugenia, Crișan 
Eleonora. Sas loan, Popa Feli
cia. Hosu Floare. Crețu 
Le-am dat aici numele, 
doar iși vor aminti de 
documente și vor veni 
ridice. In ce mă privește, 
nedumerit : cum s-or fi încadrat 
ei în a.lte părți și prin ce și-au 
dovedit vechimea in muncă ?“

„Nepoțelul" 
de 24 de ani

Intr-o bună dimineață — nu
mai bună n-a fost, și o să vedeți 
de ce — ducindu-se in garaj, 
Aneta B. din Momești a rămas 
înmărmurită văzînd că-i lipsește 
autoturismul. N-a mai stat pe 
ginduri și a dat fuga la miliție. 
Oamenii legii l-au identificat 
repede pe făptaș. Cine credeți 
că era ? Nimeni altul decit... ne
poțelul ei, Emil, un „băiețel" in 
virstă de 24 de ani. „Băiețel" ta 
care Aneta B. ținea tare mult. 
Cum și el a ținut morțiș să-i 
facă o asemenea bucurie, spăr- 
gindu-i garajul.

Acum. în ce privește mașina 
și garajul, nepoțelul o să se 
descurce ca între rude. Rămîne 
de văzut cum o scoate la capăt 
cu legea, pentru că s-a suit la 
volan fără permis de conducere.

Invidioasă, probabil, pe 
tele ei din alte localități 
din cind in cind in rubrica 
tră pentru depistarea de 
cititori a unor „corpuri străine' 
in produsele pe care le fac, Fa
brica de conserve de legume Fe
tești a ținut să iasă și ea din... 
anonimat. Așa se explică faptul 
că pe masa lui Nicolae Pop din 
București a apărut o cutie pe 
care scria limpede : „Ghiveci in 
ulei". Adică exact ceea ce tșl 
dorise și el. Dar cind a desfăcut 
cutia, a găsit fasole verde. De 
unde se vede că onor controlul 
tehnic de calitate a incurcat 
borcanele.

Tîmplar 
la... rindea

Cu cîteva luni in urmă — ne deunăzi tovarășul Traian

I
I

Văzind că i-a dispărut moto
reta de la locul unde o parcase, 
Petre Condrea din Tîrgoviște a 
anunțat imediat miliția. Apoi 
s-a prezentat la sediul miliției 
pentru a face și o sesizare scri
să. Dar acolo — surpriză : îl 
aștepta... motoreta. A făcut „cu
noștință" și cu cel care i-o luase 
in urmă cu un sfert de oră : 
Constantin Tufeanu. de meserie 
tîmplar. Acesta reușise, în nu
mai cîteva minute, „performan
ta" de a circula in stare de 
ebrietate și de a intra cu moto
reta pe un sens interzis, fapt care 
a atras atenția unui lucrător 
miliție. Si uite-așa s-a trezit 
fața păgubașului.

I
Neglijența 
costă

I
I

I
I
I
I
I
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...La grupul de șantiere Te- 
leajen al Trustului de construc
ții industriale Ploiești, Vasile 
lordache executa lucrări de su
dură la o înălțime de 17 me
tri. Deși avea asupra sa centura 
cu care să se asigure, el n-a 
folosit-o. Neglijența i-a fost fa
tală. La un moment dat a alu
necat, a căzut in gol și a dece
dat imediat.

...In aceeași zi, zidarul C. Va
sile de la Trustul județean de 
construcții Iași demonta podina 
de lucru de pe o schelă meta
lică de fațadă. Nici el nu s-a 
asigurat cu centura. Așa se face 
că, in momentul aruncării podi- 
nei, zidarul a căzut în gol șl a 
decedat imediat.

Două cazuri tipice de neres- 
pectare a celor mai elementare 
reguli de protecție a muncii pe 
șantiere. Două cazuri de negli
jență, două vieți pierdute.

Petre POPA
și corespondenții „Scînteli"
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„Recuperăm 
restanțele 

pînă la 30 mai"Petru Druiu. inginer-șef : „Pentru realizarea seturilor fertilizatoare necesare întreprinderii „Ceahlăul", u- nitatea noastră colabora pînă la începutul lunii mai cu cooperativa „Prestarea" din Birlad, care ne furniza unele subansamble — buncăre FS-110 și suporți fertilizatori FS-130. Dar această unitate nu se achita corespunzător de obligațiile contractuale. nu ne livra ritmic reperele necesare. In aceste condiții am hotărit să realizăm toate subansamblele in întreprindere. Ca urmare, la începutul lunii mai au fost aduse in unitate două mașini de sudat prin puncte, iar la alte două mașini existente au fost făcute modificări și au fost adaptate pentru sudura prin puncte. Tot in atelierele noastre au fost executate 14 matrițe pentru ștanțarea buncărelor, trgcindiyse după prima decadă a lunii mai lg fabricarea integrală a reperelor respective. La 16 mai,

unităților vizate
Rcord cu întreprinderea din Piatra Neamț, am întocmit un grafic de livrare pe zile pentru recuperarea restanțelor pînă la 30 mai. în continuare. livrările se vor efectua in ritmul prevăzut în contracte".

Dispeceratul 
public adaugă

„Livrările vor 
continua conform 

necesităților 
beneficiarului"N. Jianti, inginer-șef, și Constantin Divan, șeful serviciului tehnic: „Referitor la restanțele pe care le avem față de întreprinderea din Piatra Neamț, precizăm că acestea au apărut ca urmare a solicitărilor beneficiarului de a se aduce unele îmbunătățiri esteticii anvelopelor. în acest scop, reprezentanții combinatului nostru s-au deplasat la întreprinderea „Ceahlăul". Ca urmare a acestei întilniri, conducerea întreprinderii din Piatra Neamț a pro-

Există, așadar, premise pentru ca fiecare din unitățile vizate să lichideze intr-un termen scurt rămînerile în urmă. întreprinderea din Buzău va recupera restanțele, așa cum s-a angajat, chiar pină la finele acestei luni. Cit privește cauzele care au dus la aceste rămîneri in urmă, în toate cele trei unități ele au la bază o serie de neajunsuri interne privind asigurarea din timp a condițiilor teh- nico-materiale necesare realizării integrale. ritmice și în condiții de bună calitate a produselor contractate. Stă în puterea colectivelor din unitățile amintite să înlăture neîntîrziat toate neajunsurile care au dus la ne- respectarea obligațiilor contractuale. Acum se impune, mai mult ca ori- cînd, intervenția energică a comitetelor de partid și organelor de conducere colectivă pentru ca toate măsurile stabilite în vederea perfecționării activității productive să fie a- plicate cu fermitate, astfel incit restanțele să fie grabnic recuperate.
Mie ȘTEFAN
Constantin BLAGOV1C1
Mlhal BÂZU

spuneaFarcaș, președintele Uniunii județene a Brăila un inspector sanitar : aveți o turmă mare de oi — a zis el. Aș vrea să văd starea igienică a sti- nelor". Puteți să mă credeți, a continuat președintele, că mi-a trebuit ceva timp pînă să-i explic inspectorului și pină să-I conving că în multe județe, printre care și al nostru, a cam dispărut imaginea aceea idilică a ciobanului, rezemat în bîtă, păzește oile înconjurat de clini, în creșterea acestor animale, ca altora este faptul că în loc să struim zeci de stîne pe teritoriul . dețului, să plătim ciobani, in loc să ocupăm mari parcele din terenul arabil, am recurs la o metodă originală pentru creșterea, în general, a animalelor: Ie contractăm cu cetățenii. Oferim cooperatorilor din comunele și satele județului miei, pui de pasăre, iepuri, purcei din crescătoriile noastre matcă. Aproape că nu există familie să nu fie amatoare de cîștiguri suplimentare. Să vă explic practic și mai pe larg . cum stau lucrurile.Explicația practică am căpătat-o in comuna însurăței. în localitatea respectivă, pe un teren nu mai mare decît ocupă o șură de paie, cooperativa de consum a organizat un incubator de pui. Anual, pe „poarta" incubatorului ies aproape un sfert de milion de pui în virstă de... o zi, pe care cetățenii din județ ii cumpără ca plinea caldă.— în loc să organizăm crescătorii imense, în care am consuma energie electrică, unde ne-ar trebui cantități vagonabile .de hrană, am prefe- rat "să adoptăm soluția pe care v-o spun. Nici cetățenii care cresc pe lîrț- 
.gă casă 13waft. de păsări nu cheltuie prea mult c.u.întreținerea lor. în fie-;'...'care gospodărie rezțiită zilnic resturi menajere, surplusuri de alimente. Numai din această activitate cooperația de consum județeană Încasează anual un milion de lei.— E ______ _ „____— E mult ca sumă luată separat, dar e nin-Urm tnnț-5 în rnnnrf rn ‘„cifra care se lei.Socotim necesar să Insistăm puțin asupra modului cum se realizează această „cifră de afaceri", din dorința de a demonstra ce înseamnă spirit gospodăresc, de economie, de mult atirnă această cifră în lanța bugetului fiecărei munale și al fiecărui parte. Cooperația de Brăila și-a propus, de în mare parte a reușit

cooperativelor de consum a venit la noi la instituție „Am aflat că

mult, e puțin ?

care Nou și a con- ju-

o nimica toată in raport cu noastră globală de afaceri", ridică la peste un miliard de
cît ba- co- în dineconomii cetățean consum exemplu, și ca în scopul rentabilizării depline a activităților ei de bază să folosească toate resursele naturale aparență fără valoare. Turma aceea de oi despre care vorbea președintele e întreținută de cooperatori cu furaje grosiere, paie de soia, coceni de porumb, gozuri, pleavă, finețuri naturale. Pe lingă unele complexe comer-

din plin locale, in

Prin concentrarea producției și specializarea unităților

Crearea consiliilor unice agroindustriale cooperatiste și de stat a asigurat condiții optime pentru organizarea superioară a muncii, pentru concentrarea și specializarea in toate sectoarele de producție agricolă. In această ordine de idei, deși au trecut puține luni de la, înființarea acestor organisme, in numeroase unități agricole au început să fie aplicate măsuri mai eficiente de organizare a producției, ale căror rezultate vor fi concretizate in sporurile de recolte care se pol evalua încă de pe acum la unele culturi. In rîndurile de față prezentăm experiența dobîndită în acest sens de consiliile agroindustriale din județul Tulcea, care au reușit în acest an să concentreze întreaga producție de legume în cîteva unități agricole.Concepțiile noi după care s-a organizat cultivarea mazării constituie una dintre realizările cele mai importante m acțiunea de organizare a teritoriului, concentrare și specializare. Cu atît mai importante sînt aceste schimbări cu cit mazărea pentru industrializare a creat aici mari greutăți ca urmare a cultivării ei în multe unități, pe suprafețe mici, la distanțe mari, pină la 80 km, de fabrica de conserve și de centrele de batozare. Cîteva fapte și cifre sînt edificatoare. In 1975 s-au cultivat cu mazăre 1 250 ha în 25 de unități agricole, avînd fiecare între 10 și 50 ha. Distanța cea mai mică de stațiile de batozare și de întreprinderea de industrializare era de 40 km și cea mai îndepărtată la 80 km. Utilajele de semănat, recoltat, erau dispersate și se întrețineau cu mare greutate. Munca era greu de îndrumat. în multe centre de batozare erau doar cite 1—2 batoze, iar cînd se defectau trebuia să se aștepte ore și zile întregi pînă să fie repuse în funcțiune. Și in acest timp boabele de mazăre imbătrîneau și nu mai erau bune de industrializat.

Astfel, în 1975, din 1 250 ha cultivate cu mazăre, recolta de pe 300 ha s-a depreciat pe cîmp, iar din planul de 3 500 tone boabe s-au realizat doar 2 850 tone.In 1977 — trializare s-a tați agricole pentru această cultură, pe suprafețe mai mari, in ferme bine organizate. Utilajele de semănat, recoltat și batoza! au fost grupate în cîteva centre și au fost mai bine reparate și întreținute. Rezultatele au fost evidente. De pe aceeași suprafață de

lit să se 6100 de mult decit în 1975 și sint condiții ca această cantitate să fie depășită.Organizarea producției de mazăre boabe pentru industrializare în ferme specializate, amplasarea stațiilor de batozare in preajma fermelor de producție, precum și alte măsuri stabilite de consiliile unice agroindustriale au multiple avantaje. Primul și cel mai important il reprezintă producțiile, care au sporit în ultimii ani cu peste 1 000 kg la hectar. Utilajele mecanice fiind con-
Din experiența unităților agricole din județul lulcea
1 250 ha, cit a fost și in 1975. s-au recoltat 4 160 tone mazăre boabe, deci cu 660 tone peste sarcinile de plan și cu 1 310 tone mai mult decit în 1975. Producția a crescut și mai mult în anul 1978, cînd mazărea pentru industrializare a fost cultivată în fermele specializate a 9 cooperative agricole și cele ale fabricii de conserve. Tot de pe aceeași suprafață ' 'tone multîncu mazăre, iar producția a fost concentrată în 3 consilii agroindustriale. Graficul întocmit stațiilor s-a semănat și batoza tot într-o singură remarcat este și faptul că ile de batozare, dotate cu mașini fiecare, sint amplasate ia distanțe mici, la 1—2 km în preajma solelor de mazăre. La această dată mazărea are păstăi și promite o recoltă bogată. S-a stabi-

de 1 250 ha s-au recoltat 4 500 mazăre, cu 1 650 de tone mai decît in 1975.acest an s-au cultivat 1 500 hade în de semănat și recoltat s-a funcție de capacitatea batozare. Adică într-o zi se va tot ce recolta zi. De stați- 4-6

centrate doar în cîteva ferme, sînt mai bine întreținute și folosite la întreaga capacitate. Prin amplasarea stațiilor de batozare in apropierea fermelor de producție, numai la cheltuielile de transport se realizează economii de peste 556 000 lei. La acestea se adaugă economiile la cheltuielile de producție pentru prelucrarea mazării. în surind va începe recoltarea mazării. Toate batozele sînt concentrate in patru centre din apropierea fermelor și așteaptă doar ca mazărea să sosească și incep lucrul. La fel așteaptă gata reînnoită și mai bine mecanizată fabrica de conserve tulceană.Crearea consiliilor unice agroindustriale a asigurat condiții optime ca această valoroasă măsură să fie aplicată și la celelalte specii de legume. Ele se cultivă în acest an pe o suprafață de 7 659 amplasate în zonele care dit, in decursul anilor, prielnice pentru fiecare ferme specializate doar pe 1—2 culturi și doar in cîteva consilii agro-
ha și sînt s-au dove- cele mal specie, în

mai reduseindustriale. In consiliul agroindustrial Tulcea, fermele sint profilate pe tomate, mazăre și ardei, din care o mare parte pentru industrializare. In fermele din zona Valea N urărilor se cultivă tomate, mazăre, vinete și ardei gras, din care 80 la sută pentru industrializare, iar restul pentru valorificare in stare proaspătă. Asociația de la Zebil este specializată în culturile de ardei, vinete, tomate și asigură pentru industrie și piață circa 24 000 tone de legume pe an. Fasolea pentru păstăi se cultivă numai in consiliul agroindustrial Ciamurlia de Jos. Fermele din cadrul consiliului Macin sînt specializate mai ales pe tomate și castraveți, iar 50 la sută din producție esle destinată fabricii de conserve. Cultura de- ceapă este concentrată în două ferme specializate: una la Ca- taloiu cu 200 ha și alta la Zebil cu 170 ha. Cele 1 600 ha cu cartofi sînt amplasate in trei cooperative din consiliul Mahmudia și în cooperativele din consiliul Sarinasuf. în felul acesta s-a procedat și cu celelalte culturi de legume, care sint amplasate în ferme specializate in una pînă la două culturi.Tovarășul Augustin Todea. director general al direcției agricole, a precizat că această valoroasă inițiativă în procesul de adîncire a concentrării și specializării producției agricole va continua în viticultură, pomicultură, iar incepind din această toamnă și la culturile de plante tehnice.Sînt numai cîteva din Întreprinse de consiliiletriale pentru mai buna organizare a producției și, după felul în care prezintă grădinile, există motive se afirme că în 1979, la Tulcea, fi cel mai bogat an legumicol.

cereale șiacțiunile agroindus-se să va
Horea CEAUȘESCU
Iosif POP

claie, unde rezultă zilnic resturi menajere, cooperatorii cresc porci.Desigur, aici nu e vorba de marile crescătorii de animale pe care le au întreprinderile agricole de stat sau cooperativele agricole de producție, dar micile crescătorii ale cooperației au reușit, totuși, fiind multe, să completeze, fără cheltuieli mari, fondul de marfă necesar pieței locale și exportului. Anul trecut, ca să dăm un exemplu, au fost valorificate însemnate cantități de carne de oaie din care cooperația brăileană a obținut venituri frumoase, adăugind la „cifra de afaceri" cîteva milioane de lei în plus.Ne spunea Ia un moment dat tovarășul Dumitru Pătrunoiu, vicepreședintele comitetului executiv al consiliului popular din comuna Movila Miresei :— După părerea mea este de neînțeles cum poate fi posibil ca în unele localități ale țării să se lase nefolosite resursele locale, darurile pe care ni le face natura, surse de mari beneficii pentru economia națională și, implicit, pentru fiecare dintre noi. Prin părțile noastre, mulți se ocupă cu creșterea albinelor. E o adevărată comoară- Hai să vă arătăm stupii.Am văzut nu numai la Movila Miresei, ci aproape în fiecare comună prin care am trecut, orînduiți la lizierele floare, sute, mii de stupi. Cheltuielile cu întreținerea lor — e de imaginat — sint minime, iar beneficiile, maxime. Dar mai presus de acestea e abundența de miere de pe piața locală și faptul că mierea produsă în țara noastră e căutată în multe țări ale lumii. Ca să concretizăm, anul trecut cooperația județeană de consum a exportat nu mai puțin de 160 tone de miere, iar cooperatorii și-au adăugat la bugetul familiei însemnate venituri suplimentare.Am văzut la fața locului și am înțeles că în cele mai multe dintre co-

munele județului, resursele locale sînt folosite cu pricepere, iar cu îndeletnicirile bănoase se ocupă mii și mii de locuitori. Chiar cu creșterea porumbeilor și a iepurilor de casă, cu „recoltarea" penelor de gîscă, precum
O 
•v 
ia

.3

.oși cu „agricultura" in miniatură. pecare o fac în curțile caselor. în jurul complexelor comerciale și pe •3marginea drumurilor.In ultima vreme, cooperația dinBrăila a „descoperit" o nouă sursă de 31A

pădurilor de salcimi in

■ venituri : materiile prime secundare pe care unele întreprinderi le aruncă, îmbrăcămintea veche pe care o cumpără de la populație. Trecute prin mașini speciale, aceste materii prime devin vată care înlocuiește cu succes saltelele din mase plastice.Să revenim la suma de un miliard de lei pe care cooperația județeană trebuie să o încaseze anual din comerț și din toate aceste îndeletniciri bănoase. Ca s-o obțină și s-o depășească, cooperatorii din județ au trimis spre piața locală, la export și pentru completarea fondului centralizat al statului un volum de mărfuri care n-a putut încăpea în 200 de vagoane de cale ferată : cereale, carne, miere, ceară, fasole, articole de artizanat, de uz curent ș.a.m.d.Desigur, nu numai în județul Brăila sint puse in valoare resursele naturale, forța de muncă locală, priceperea și spiritul gospodăresc al locuitorilor. De aceea. însemnările de față nu au în primul rînd rostul de a evidenția realizările dintr-un județ in care cooperația de consum e in plină dezvoltare, ci mai ales acela de a face o pledoarie pentru răspîndirea experienței înaintate, pentru ca in fiecare județ, in fiecare comună și sat resursele locale naturale, fiecare petic de pămint să fie folosite cu maximum de rentabilitate, ca nimic să nu se piardă, totul să se transforme în beneficii.
Gh. GRAUREVEȘTI DIN ȚARĂ

0 nouă navă — „Fili
pești". Șantierul naval Galați a livrat flotei maritime comerciale românești o nouă navă — „Filipești" — de 8 750 tdw. Nava — a patra predată beneficiarului intern în acest an de către șantierul gălă- țean — este dotată cu motor românesc de 6 000 CP și elice cu pas variabil. Echipamentele sale sînt aproape in întregime de concepție și construcție românească. Nava „Filipești" poate transporta o gamă largă de mărfuri, inclusiv în con- teinere. (Dan Plăeșu).

Peste plan —18 000 tone 
laminate. Laminoriștii de la Combinatul siderurgic Hunedoara au realizat și furnizat întreprinderilor constructoare de mașini și altor unități beneficiare din țară, peste prevederile de plan, mal mult de 18 000 tone laminate finite, cantitate ce reprezintă îndeplinirea și depășirea angajamentului anual a- sumat în întrecerea socialistă. De notat că cea mai mare parte a produselor realizate în plus sînt laminate din oțeluri aliate și înalt a- liate, cu caracteristici calitative superioare.

Apartamente noi. Con- structorii din județul Mureș predat .beneficiarilor 811-lea apartament din acest Noi blocuri de locuințe, insumind mai mult de 1 500 apartamente, se află în prezent în diferite stadii de execuție la Tg. Mureș, Sighișoara, Reghin, Luduș, Sovata și Tîrnă- veni. Ritmul sporit de lucru al constructorilor creează posibilitatea ca pînă la finele semestrului I să se dubleze numărul familiilor de oameni ai muncii care se vor muta în case noi. (Gheorghe Giurgiu).

au cel de-al an.

Valorificarea resurselor 
secundare. La Întreprinderea „Porțelanul" din Alba Iulia au fost puse la punct, prin cercetări «și eforturi proprii, procedee eficiente de valorificare a materiilor prime secundare rezultate din diferitele forme de prelucrare a porțelanului. De asemenea, din forfeele de ipsos uzate a fost obținut, printr-un procedeu original, un nou sortiment de ipsos folosit in domeniul construcțiilor sociale. (Ștefan Dinică).

Cu cheltuieli mai mici, 
producție mai mare. La treprinderea chimică din Turda, cheltuielile totale de fabricație la 1 000 lei producție marfă au fost d - minuate în acest an cu 39 de lei, iar cele materiale cu aproape 30 de lei. Grija pentru gospodărirea cu eficiență sporită a materiilor prime și materialelor, a energiei și combustibililor se reflectă în economisirea In acest an, printre altele, a 2 500 MWh energie electrică, ceea ce a contribuit direct la depășirea cu 1,5 la sută a indicatorului producției nete. (Al. Mureșan).
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Festivalul narciselor. La Vlăhița a avut loc cea de-a treia ediție a Festivalului narciselor, o amplă trecere in revistă a bogatelor și frumoaselor tradiții folclorice de pe Valea Homorodtt- lui, inspirate din viața și munca înfrățită a oamenilor muncii români și maghiari din această parte a țării. Au evoluat pe scena in aer liber artiști amatori din Vlăhița, Lueta, Căpîlnița, Cristurul Secuiesc, precum și formațiile laureate din județul Harghita la faza interjudețeană a Festivalului național „Cintarea României". (I. D. Kiss).
Livrări suplimentare la 

export. 19 întreprinderi argeșene au livrat suplimentar la export de la începutul anului și pînă acum, produse in valoare de aproape 20 milioane lei valută. Se remarcă întreprinderile de motoare electrice, „Argeșeana", I.F.E.T. Pitești și Întreprinderea de valorificare a legumelor și fructelor. (Gheorghe Cirstea).
Tabără de creație. In Io- calitatea tulceană Iazurile, situată pe malul lacului Razelm, s-a redeschis tabăra de creație artistică pentru pictori și graficieni. Pe tot parcursul sezonului estival sint organizate serii de cite 15 zile, timp în care peste 100 de plasticieni din mai multe județe au posibilitatea să se inspire și să transpună in forme artistice specifice frumusețea acestor locuri. Tabăra găzduiește în acest an membri ai Uniunii artiștilor plastici și ai unor filiale din țară, ai Studioului artistic al armatei, studenți ai Institutului de arte plastice, pictori și graficieni amatori.
80 la sută produse noi. La cunoscuta întreprindere de încălțăminte „Ardeleana" din Alba Iulia ponderea produselor noi și reproiectate a crescut Ia peste 80 Ia Șută. Pe lingă sortimentele oferite comerțului intern, specialiștii întreprinderii au asimilat și realizat anul acesta colecții de încălțăminte ' cuprinzind peste 70 modele noi, destinate tirgurilor și expozițiilor internaționale din Ungaria, Polonia, Italia, Finlanda, Iran și din alte țări.
Televiziune școlară. în ansamblul măsurilor de modernizare a procesului instructlv-educativ, la grupul școlar ai întreprinderii de piese auto Satu Mare s-a inaugurat, o rețea de televiziune închis. Din „studioul școlii se transmit la cabinete prevăzute cu re expuneri, lecții, ne, vilor în meseriile din profilul mecanic al școlii : strungari, lăcătuși, ma- trițeri, sculeri etc. De asemenea, se organizează acțiuni cultural-artis- tice, dialoguri educative cu părinții elevilor. (Octav Grumeza).

cu circuit TV“ al cele 18 televizoa- expuneri, lecții, simpozioa- filme privind pregătirea ele-
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DECLARAȚIE COMUNĂ 
privind convorbirile care au avut loc intre președintele 

Republicii Socialiste România, Nicolae Ceausescu,

Dejun oferit in onoarea președintelui Nicolae Ceausescu 
si a tovarășei Elena Ceausescu

de regele luau Carlos I si regina Sofia
Regele Spaniei, Juan Carlos I, 

Si regina Sofia au oferit vineri, 
la Palatul Zarzuela, un dejun în

onoarea președintelui Republi
cii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a tovarășei Elena

Ceaușescu. Dejunul s-a 
fășurat într-o atmosferă 
dială.

des- 
cor-

și președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez GonzalezCu prilejul vizitei de stat în Spania a tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România,1 și a tovarășei Elena Ceaușescu, la . nvitația Maiestății Sale regele Juăn Carlos I, în perioada 21—25 mai 1979, au avut loc convorbiri cu președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzâlez.La convorbiri au participat :Din partea română : Gheorghe Oprea, prim viceprim-ministru al guvernului, Ștefan Andrei, ministrul afacerilor externe, Nicu Ceaușescu, Ion Goliat, ambasadorul Republicii Socialiste România in Spania.Din partea spaniolă : Marcelino Oreja Aguirre, ministrul afacerilor externe, Carlos Robles Piquer, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Jose Carlos Gonzâles-Campo Da’-^te, ambasadorul Spaniei in Romania, Juan Durăn Loriga, director general pentru Europa și cele două Americi din Ministerul Afacerilor Externe, Alberto Aza Arias, directorul Cabinetului președintelui guvernului, Jose Co- derch Planas, secretar general al cabinetului președintelui guvernului, Eugenio Bregolat Obiols, director pentru studii la cabinetul președintelui guvernului.In cadrul convorbirilor, cara s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie, s-a efectuat un fructuos schimb de păreri cu privire la evoluția relațiilor româno-spaniole și la posibilitățile de intensificare a acestora, precum și cu privire la problemele principale ale situației internaționale.Președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele guvernului Spaniei, Adolfo Suarez, au exprimat voința celor două țări de a dezvolta o cooperare reciproc avantajoasă, conform principiilor Cartei Națiunilor Unite și Actului final de la Helsinki : egalitatea suverană, respectarea drepturilor legitime suverane ; nerecurgerea la forță sau la amenințarea cu forța; inviolabilitatea frontierelor ; integritatea teritorială a statelor ; reglementarea pașnică a diferendelor ; neamestecul in treburile interne ale altor state ; respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ; egalitatea în drepturi și dreptul popoarelor de a dispune de ele însele ; cooperarea intre state ; îndeplinirea cu bună credință a obligațiilor asumate îri conformitate cu dreotul internațional.Cele două părți consideră necesar să evidențieze in mod deosebit că dreptul suveran și fără restricții al fiecărui stat de a-și alege și urma propria cale de dezvoltare politică, economică și socială, de a-și dezvolta liber relațiile sale internaționale, încheind acorduri cu alte state sau organisme internaționale pe baza interesului reciproc ; soluționarea diferendelor internaționale exclusiv prin mijloace pașnice, pe calea negocierilor și fără recurgere la forță sau la amenințarea cu forța ; neamestecul, direct sau indirect, în treburile interne ale altui stat, sub nici un pretext, indiferent de relațiile reciproce dintre ele ; participarea tuturor statelor, în condiții de egalitate, la examinarea și soluționarea problemelor internaționale care vizează interesele lor constituie norme esențiale ale vieții internaționale, care se ifnpun tuturor statelor, fără excepție, încălcarea lor neputind fi justificată niciodată și în nici o împrejurare.Președintele Republicii Socialiste România și președintele guvernului spaniol și-au exprimat satisfacția în legătură cu progresul înregistrat în relațiile româno-spaniole în perioada ultimilor ani și au exprimat hotă- rirea lor de a le intensifica și a căuta noi forme și posibilități în vederea întăririi relațiilor de prietenie și colaborare între cele două țări. In acest sens, ei și-au exprimat satisfacția că, in timpul vizitei de stat, au fost semnate : Acordul de cooperare culturală și științifică, Convenția pentru evitarea dublei impuneri și Acordul privind transporturile rutiere inter

naționale și a fost parafată Convenția de cooperare științifică și tehnică. Cele două părți au hotărît să facă tot ce este, necesar pentru completarea și perfecționarea acestui cadru juridic, finalizînd negocierile pentru încheierea Acordului privind transporturile aeriene internaționale, a Acordului privind transporturile maritime, a Acordului asupra cooperării industriale și a Acordului privind cooperarea în domeniul turismului.De asemenea, ei au exprimat satisfacția în legătură cu semnarea Protocolului privind dezvoltarea relațiilor economice între Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini din Republica Socialistă România și Institutul național al industriei din Spania, a Convenției de cooperare între Radioteleviziunea română și Radio- televiziunea spaniolă, precum și a unui Acord de'schimb de servicii între Agenția română de presă — Ager- pres și Agenția spaniolă de informații — E.F.E.Avînd în vedere rezultatele pozitive înregistrate în ultimii ani in dezvoltarea schimburilor comerciale, cele două părți și-au exprimat hotărirea de a-și intensifica eforturile pentru asigurarea unei creșteri sporite și a unei diversificări a acestor schimburi, astfel incit volumul lor să atingă cel puțin 500 milioane dolari în 1985. In acest sens, ele au subliniat importanța lărgirii contactelor intre întreprinderi și firme din cele două țări, precum și necesitatea intensificării schimburilor de informații economice, inclusiv asupra formelor de cooperare industrială, a organizării de reuniuni de experțl și a schimburilor reciproce de documentație, în vederea favorizării comerțului și cooperării industriale între cele două țări.Cele două părți au convenit să adopte noi măsuri în vederea amplificării și diversificării continue a cooperării economice, inclusiv cooperarea pe terțe piețe, îndeosebi în producția industrială și in domeniul tehnologiei, prin căi și mijloace corespunzătoare, folosind cit mai eficient posibilitățile oferite de economiile respective și utilizînd la maximum facilitățile financiare oferite» O atenție deosebită se va acorda cooperării în următoarele domenii : construcțiile de mașini, construcțiile navale, industria chimică, minieră, siderurgică și agroalimentară.In scopul unei mai bune cunoașteri a valorilor materiale și spirituale ale celor două țâri și animate de dorința de a contribui și pe această cale la dezvoltarea relațiilor tradiționale de prietenie româno-spaniole, părțile au convenit să sprijine creșterea și diversificarea schimburilor culturale și științifice dintre ele. In acest Sens, ele au manifestat interes față de ideea organizării unei mese rotunde cu participarea de personalități române și spaniole pentru discutarea unor probleme ale relațiilor bilaterale și situației internaționale care prezintă un interes comun. S-a convenit, de asemenea, să se faciliteze și să se sprijine dezvoltarea schimburilor în domeniile turismului, tineretului și sportului.în cadrul discuțiilor cu privire la situația internațională, s-a acordat o atenție deosebită problemelor europene, ambele părți subliniind necesitatea consolidării și întăririi păcii și securității pe continent. în acest context, ele au subliniat importanța adoptării de măsuri efective pentru diminuarea tensiunii- militare și in domeniul dezarmării.Ele au subliniat importanța Actului final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, con- statînd că de la semnarea sa la Helsinki, în 1975, s-au făcut o serie de pași pozitivi, deși rezultatele reuniunii de la Belgrad nu au corespuns așteptărilor. Ele s-au pronunțat pentru ca reuniunea de la Madrid din 1980 să dea un nou impuls procesului inițiat de Conferința de la Helsinki și să contribuie in mod substanțial Ia consolidarea și progresul securității și cooperării în Europa 

prin îndeplinirea integrală a tuturor prevederilor Actului final. în acest sens, au convenit să coopereze strins pentru ca reuniunea de la Madrid să poată să-și atingă obiectivele și să marcheze noi progrese în toate domeniile.Președintele Republicii Socialiste România și președintele guvernului spaniol au exprimat convingerea lor fermă că progresele ce se vor realiza pe calea deschisă la Helsinki vor fi de importanță fundamentală pentru consolidarea destinderii in Europa, ceea ce va avea o influență pozitivă asupra întăririi destinderii în toată lumea.Cele două părți au subliniat interesul lor pentru consolidarea păcii, stabilirea de relații de bună vecinătate, de înțelegere și cooperare in Balcani, în regiunea Mediteranei și în alte zone ale continentului. în ceea ce privește situația din Cipru, ele s-au pronunțat pentru o soluționare politică și pașnică, pe calea negocierilor intre reprezentanții celor două comunități, care să asigure respectarea independenței, suveranității și integrității teritoriale a Republicii Cipru, conviețuirea și cooperarea pașnică a celor două comunități. Ele și-au exprimat speranța că discuțiile reluate recent, în prezența secretarului general al O.N.U., vor duce la un progres real in soluționarea acestei probleme.Cele două părți au constatat că, deși s-au înregistrat anumite progrese în întărirea încrederii și cooperării internaționale, continuă să existe fenomene îngrijorătoare, în special accelerarea cursei înarmărilor și apariția sau persistența unor focare de încordare și conflict.Cele două părți au subliniat importanța eforturilor îndreptate spre adoptarea de măsuri eficiente vizind promovarea dezarmării generale și complete sub un control internațional eficace, cu participarea tuturor statelor și în folosul tuturor popoarelor. Ele au subliniat necesitatea imperioasă de a se pune capăt cursei înarmărilor și de a se reduce nivelul tensiunii militare în lume prin reducerea armamentelor și înfăptuirea de măsuri concrete de dezarmare, îndeosebi nucleară, fără a se prejudicia securitatea nici unui stat. în acest context, ele au evidențiat importanța eforturilor de a face mai efectiv acordul tuturor statelor de renunțare la folosirea forței sau amenințării cu forța sub orice formă sau manifestare.Cele două părți s-au pronunțat pentru o soluționare globală și pașnică a conflictului din Orientul Mijlociu, prin retragerea Israelului din teritoriile arabe ocupate în urma războiului din 1967, recunoașterea drepturilor legitime ale poporului palestinian, inclusiv dreptul la autodeterminare, și garantarea securității și păcii pentru toate statele din regiune.Ele au condamnat politica de apart
Maiestății Sale JUAN CARLOS I

Regele Spaniei \
PALATUL ZARZUELA 

MADRIDPărăsind teritoriul Spaniei prietene, doresc să exprim Maiestății Voastre și reginei Sofia, din partea mea și a soției, cele mai calde mulțumiri pentru primirea plină de ospitalitate de care ne-am bucurat în timpul vizitei noastre în frumoasa dumneavoastră țară.îmi exprim convingerea că vizita făcută, convorbirile purtate împreună și înțelegerile la care am ajuns cu acest prilej se vor înscrie ca un nou moment important în întărirea și amplificarea tradiționalelor relații prietenești romano-spamole, in dezvoltarea pe multiple planuri a colaborării și cooperării dintre țările noastre, in interesul și spre binele celor două popoare, al cauzei generale a destinderii, securității și păcii pe continentul european și în întreaga lume.Doresc să folosesc acest prilej pentru a vă adresa, odată cu salutul nostru de rămas bun, cele mai bune urări de sănătate și fericire, de progres, prosperitate și pace pentru poporul spaniol prieten.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele
Republicii Socialiste România

heid în Africa de Sud și s-au pronunțat pentru lichidarea tuturor formelor de opresiune și de dominație a altor popoare, ca și pentru respectarea drepturilor poporului din Zimbabwe și a celui din Namibia la autodeterminare și la independență, conform principiilor și rezoluțiilor O.N.U.Cele două părți au exprimat hotărirea lor de a contribui la instaurarea unei noi ordini economice internaționale, bazată pe deplina egalitate și echitate, care să permită lichidarea subdezvoltării, să asigure un progres mai rapid al țărilor rămase în urmă și o mai bună folosire a forțelor de producție, ca și a cuceririlor științei și tehnicii. Ele au evidențiat importanța pregătirii corespunzătoare a sesiunii speciale a Adunării Generale a O.N.U. din 1980 consacrată noii ordini economice internaționale, subliniind necesitatea ca această sesiune să formuleze principiile, orientările și mijloacele privind realizarea acestui obiectiv.Președintele Republicii Socialiste România și președintele guvernului spaniol s-au pronunțat pentru întărirea rolului O.N.U. și creșterea eficientei sale în soluționarea problemelor internaționale, exprimînd hotărirea lor de a acționa împreună și în mod constructiv, în cadrul O.N.U., al instituțiilor sale specializate și al altor organizații și reuniuni internaționale, in scopul de a contribui la menținerea păcii și securității internaționale, la progresul cooperării între toate statele.Cele două părți au proclamat voința lor de a intensifica dialogul ro- mâno-spaniol în vederea întăririi relațiilor de prietenie și cooperare intre cele două țări, bazate pe profunde afinități de limbă și cultură, și in acest scop au exprimat voința lor de a continua contactele bilaterale in- terguvernamentale și vizitele oficiale, dîndu-le, în măsura posibilului, o anumită periodicitate, căutîttd noi forme și posibilități de amplificare a relațiilor bilaterale în domenii de interes comun din cele mai diverse sfere de activitate.Cele două părți au apreciat că vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, și a tovarășei Elena Ceaușescu, convorbirile purtate și acordurile care au fost semnate în timpul vizitei constituie o contribuție de seamă la dezvoltarea relațiilor între România și Spania, la cauza păcii și securității în Europa.Președintele Reoublicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, a invitat pe președintele guvernului spaniol, Adolfo Suarez Gonzalez, să efectueze o vizită oficială în România. Invitația a fost acceptată cu multă plăcere, ur- mînd ca data să fie convenită ulterior, pe căi diplomatice corespunzătoare.Madrid, 25 mai 1979.

înalții oaspeți români întîmpinați 
cu deosebită căldură la întreprinderea 
de construcții aeronautice din GedafeVineri dimineața, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au vizitat întreprinderea de construcții aeronautice din Gedafe, a societății naționale de stat C.A.S.A., societate integrată consorțiului I.N.I. (Institutul național de industrie).In această vizită, șeful statului român a fost însoțit de tovarășii Gheorghe Oprea, Alexandru Mărgă- ritescu, de alte persoane oficiale române. Au fost prezenți ambasadorul României la Madrid și ambasadorul Spaniei la București.La aterizarea elicopterului pe platoul din incinta întreprinderii, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu âu fost salutați cu deosebită căldură de președintele societății C.A.S.A., CarloS Marin, de directorul general al întreprinderii, Restituto Estirado Munoz, de generalii de aviație Enrique Tapias și Mazar Ambros, de directorii principalelor secții ale întreprinderii, precum și de Jesus Prieto, primarul localității Gedafe.

Oaspeții români sînt invitați în salonul pavilionului administrativ, unde președintele societății C.A.S.A. prezintă în fața unui ecran, pe care sînt proiectate diferite schițe și grafice, istoricul și activitatea primei întreprinderi spaniole de construcții aeronautice, fondată ih 1923. Se arată că în prezent întreprinderea C.A.S.A. din Gedafe are o producție care se cifrează la circa 6 700 milioane pesetas, fabricînd integral sau în cooperare cu firme din alte țări diferite tipuri de avioane civile și militare. Firma execută și unele sub- ansamble de avioane pentru firmele americane „Boeing" și.,Douglas" și pentru firma franceză „Dessault".în continuare, sînt prezentate, Ia sol. și în aer, două din ultimele creații 'ale aeronauticii spaniole : avionul utilitar C-212 (bimotor turbopropul- sor) și avionul de antrenament C-101 (monomotor cu reacție).Se vizitează apoi două din secțiile întreprinderii aeronautice unde se execută lucrări de întreținere pentru diferiți beneficiari.

In discuțiile purtate cu reprezentanții C.A.S.A. sînt abordate diferite aspecte legate de tehnologia aviatică, subliniindu-se posibilitățile de cooperare dintre această companie și întreprinderi similare românești. în acest scop, președintele Nicolae Ceaușesțu a invitat o delegație a societății .C.A.S.A. să viziteze România.Rugați să semneze în „Cartea de onoare" fa întreprinderii,- președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au scris următoarele: „Ne-a făcut o mare plăcere să vizităm societatea C.A.S.A., să cunoaștem activitatea și preocupările acestui important centru aviatic al Spaniei. Urăm întregului colectiv noi succese în activitatea viitoare".înalții oaspeți români își iau Un călduros rămas bun de la gazde, ex- primindu-se încă o dată dorința de a se realiza o bună cooperare româno- spaniolă și in acest domeniu, al aeronauticii, in folosul reciproc.

Fotografiile din aceasta pagină reprezintă momente din timpul vizitei la întreprinderea de construcții aeronautice din Gedafe
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Faza interjadețeaaă a Festivalului național

„CINTAREA ROMÂNIEI”
La centrul de concurs găzduit de municipiul Focșani, unde in afară de vrinceni au mai participat brăilenii și gălățenii, fanfara C.F.R.- iștilor din Galați, după ce și-a încheiat numărul de concurs in sala de spectacol, s-a oprit în piața centrală a orașului, lingă impunătorul obelisc care omagiază actul Unirii Moldovei cu Muntenia de la 1859 și a începui să cinte. Cu căldura și emoție au răsunat deodată, pe locul unde eu 120 de ani în urmă o bornă marca artificial hotarul despărțirii principatelor surori, acordurile din Hora Unirii. Localnicii s-au oprit preț de o clipă din promenada duminicală, apoi s-au îndreptat spre monument. Și, spontan, citeva zeci, cî- teva sute, apoi mii de oameni și-au dat mîinile in- ccpînd să joace și să cinte binecunoscutul cintec care a încălzit inima atitor generații...In acest timp, in sălile de spectacol alte sute de spectatori urmăreau întrecerea artistică din cadrul festivalului.Acest moment, desprins din suita unor numeroase alte intimplări. atesta inca o dată că Festivalul național „ Cintarea României" este o imensă sărbătoare, o manifestare plenara a patriotismului socialist.Aflat in plină desfășurare, ar fi prematur a încerca să conturăm de pe acum o serie de concluzii. Și totuși, din discuțiile purtate cu oamenii de artă și cultură membri ai juriilor, din notițele succinte care acoperă zeci de pagini din carnetul de reporter. din impresiile nulei nice trăite în sălile tie spectacol sau in culisele lor alături de artiști se conturează pe nesimțite o imagine inedită, bogat colorată, familiară prin notele sale esențiale, dar surprinzătoare in detalii. Este imaginea unui festiva! al muncii și al creației care, așa cum sublinia inițiatorul său, tovarășul Nicolae Ceausescu, constituie cimpul prielnic de afirmare a spiritualității unei întregi națiuni, demna, entuziastă, hotărită dc a-și edifica cu propriile forțe o viață mereu mai bună, mai înfloritoare.Din această imagine, citeva note specifice pot ti de pe acum desprinse și comentate.Sintem cu toții martorii unei adevărate ofensive a noului. Numărul tot mai mare de formații participante la întrecere iși vădește acum reversul său calitativ. Au apărut nume

roase colective artistice valoroase, care s-au impus cu autoritate, uneori contribuind la „detronarea senatorilor dc drept", echipe prezente prin tradiție Ia fazele naționale ale întrecerilor de amatori. Au apărut, de asemenea, creații de mare valoare, care vor deveni, sintem siguri, puncte de referință in mișcarea artistică neprofesionistă. Formația de dansuri mixte din Solduba — Satu Mare, un veritabil monument coregrafic. necunoscut pînă acum specialiștilor, de o desăvîrșită autenticitate și

tă apropierea îndrăzneață de genurile repertoriale mai dificile, dar de puternică rezonanță educativă. Am fost, astfel, martorii unor tulburătoare recitaluri de poezie („Omule, pomule" — căminul cultural Vir- ciorog — Bihor și „La porțile dorului' — cooperativa Prestarea Negrești — Satu Mare), recitaluri care abordau curajos o problematică de mare profunzime sufletească, cu generoasă deschidere spre zonele de mare frumusețe morală ale spiritualității poporului nostru.
z Mai presus de satisfacția

calificării:

Bucuria de a participa 
la crearea 

adevăratelor valori
o rafinată frumusețe ; corul din Arad al veteranilor din războiul antifascist — emoționantă prezența artistică a unora din cei care in urmă cu 35 de ani apărau cu prețul vieții pămin- tul românesc ; brigada ar- tisțică a uneia din cele mai tinere unități industriale din Focșani — întreprinderea de dispozitive, ștanțe, matrițe și scule așchietoare — o brigadă plină de perspective. curajoasă și acidă ; dansul maghiar al sindicatelor din Miercurea- Ciuc ; formația de obiceiuri populare din Morteni, Dîmbovița. sint numai citeva din zecile de exemple care s-ar putea oferi.Există, de asemenea, numeroase semne înnoitoare in ceea ce privește opțiunea ilustrată de programe și spectacole. Dincolo ae mai marea sa diversitate (nu s-au mai înregistrat cazuri, ca la prima ediție, cînd pe parcursul a numai cîtorva ore formații diferite prezentau lucrări identice), dincolo de grija evidentă pentru alegerea pieselor in funcție de capacitățile interpretative și specificul fiecărei formații, se consta-

în domeniul teatrului, înnoirea ține mai mult de mijloacele de expresie, de înlăturarea inerțiilor prin eliminarea formulelor de prezentare desuete, prin valorificarea teatrului popular. care se dovedește a fi una din modalitățile viabile ale teatrului de amatori. Interesant de remarcat este faptul că asemenea înnoiri s-au manifestat atît in ce privește abordarea repertoriului clasic (Teatrul popular din Drobeta-Turnu Severin cu un „coupe“ din schițele lui I. L. Caragiale, sub titlul „Dă dămult, mai dă dămult"), cît și a celui contemporan (de la D. R. Popescu cu piesa „Baladă pentru nouă cerbi", in interpretarea colectivului căminului cultural Siria din Arad și pină la o lucrare cum ar fi „Luatul slugilor" a unui autor care face cunoștință abia acum cu scena, Vasile Jurcă, pădurar din Dobrești — Bihor). Invenția scenică, fantezia, a- .lâturarea fericită a cuvin- tului scris cu textul cintat au făcut din piesa lui Huszar Sândor „A venit o fată" (interpretată in limba

maghiară de colectivul Casei de cultură din Odorhe- iu Secuiesc) un spectacol tineresc, care pină a ajunge să întrunească sufragiile juriului s-a jucat de a- proape 70 de ori cu „casa închisă" atît în Harghita, cit și in județele învecinate.Exemplele de pină acum au fost exclusiv din domeniul artelor, deoarece a- ceste formații se află în prezent in faza confruntărilor decisive. Dar festivalul cunoaște in continuare o extensie puternică și în celelalte zone de activități de creație. în acest context, centrele interjudețene de concurs nu rămin doar o zi și jumătate un „pol" al interesului opiniei publice, adică doar atît timp cît echipele de amatori se perindă pc scenele de concurs. Odată vernisate, continuă să rămînă deschise simultan cele trei expoziții iile creatorilor de artă plastica, artă populară și artă fotografică. La Sfintu Gheorghe — Covasna, din inițiativa comitetului județean de partid s-au deschis în aceeași perioadă alte două expoziții, una care înmănunchează rodul activității de creație tehnico- științifică din unitățile economice ale județului (invenții, inovații și raționalizări, procedee tehnologice perfecționate, tel de tel de dispozitive, rod al fanteziei tehnice a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor).Publicul numeros, prezent in sălile de spectacol din centrele de concurs, validează prin participarea entuziastă sporul de calitate inregistrat in toate componentele festivalului și urmărește cu interes disputa dirză pentru ocuparea locului I. care dă dreptul la participare în etapa republicană. Căci, desigur, concursul rămine concurs... Dar, ceea ce este cu mult mai important, ceea ce au vrut să ilustreze și a- ceste citeva rinduri, este faptul că mai presus de satisfacția calificării în etapele superioare ale întrecerii. la această ediție, putem înregistra din partea fiecărei formații, a fiecărui artist amator, o bucurie generoasă a comunicării artistice, a etalării unor valori care incintă mii și mii de spectatori — oameni ai muncii. Prin această impresionantă recoltă de valori, care se îmbogățește de la o zi la alta, festivalul anticipează cotele superioare ale împlinirilor sale la cea de-a doua ediție.
Radu 
CONSTANTINESCU

cinema
• Vacanță tragică : SCALA — 
14,30; 16,30; 18,30: 20.15. FAVORIT
— 9; 11,15: 13,30: 15.45; 13; 20.15.
• Să prinzi o stea căzătoare : 
PATRIA - 15; 17.30; 2-0, FESTIVAL
— 14; 16,15; 18.30; 20,45.
• Mingea strălucitoare : CAPITOL
— 14; 16; 18; 20.
• Vestul sălbatic : BUCUREȘTI
— 14; 16.15; 18.30; 20.45.
a Cum se trezește o prințesă : 
CENTRAL — 14; 16; 18; 20.
• Plinea copilăriei mele ; VICTO
RIA — 15; 17.30; 20.
• Dansul tobelor : LUCEAFĂRUL
— 14: 16,45: ,10.30. la grădină —
19.45, FEROVIAR — 9; 11.45; 14.30;
17.15: 20.
ț» Vis de ianuarie : CINEMA
STUDIO - 10: 12.15: 15; 17,15;
19,30, FLACĂRA - 15; 17.45; 20. 
« Din nou... Disney — 9.30: 11;
12.30; 14, între 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.
• A fost regăsită compania a 7-a:
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30;
15,45; 18; 20,15» TOMIS - 9: 11.15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15. la grădină —
19.45, GRADINA CAPITOL - 20. 
« Clipa : DACIA — 9; 12: 16: 19.
• Prietenii copilăriei mele : GRI- 
V.IȚA - 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 
20,15, COTROCXNI — 15; 17.30; 30.
• Maria Candelaria — 11,45, Moar
tea unui birocrat — 14; 16.15,
Scarface - 18,30; 20.30 : CINEMA-

I TECA.
• Brațele Afroditei : BUCEGI —

j 14; 16; 18; 20, la grădina — 19.45. .
• Viața merge înainte : BU- 
ZEȘT1 - 14,30; 16.30; 18,30; 20.30, 
la grădină — 19,45, LIRA — 15.30;
18; 20, la grădina — 20.
• Inspectorul șl braconierii :

I DRUMUL SĂRII — 15.30; 18; 20. 
VIITORUL — 15,30; 17,45; 20.
• împușcaturi în stepă : FEREN
TARI - 14: 16; 18; 20.
• Falansterul : GIULEȘTI - 8.30; 
12.30; 16: 19. MIORIȚA - 15,30: 19.
• Rodeo : MELODIA - 9: 11,15; 
13.30: 15,45: 18: 20.15. MODERN — 
9: LI.15; 13,30; 15.45; 18; 20,15, la 
grădină - 19,45, GRADINA TI-

I TAN — 19,45.

teatre
• Teatrul Național București 
(-ala mică) : Căsătoria — 16: 19.30. 
(sala Atelier) : Trei pe o bancă
— 19.
• Opera Română : Trubadurul — 
19.
• Teatrul de operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Schitu Măgtireanu): 
Menajeria de sticla — 19.30. (sala 
Gradina Icoanei) : Tineri căsăto
riți caută cameră — 19.30.
• Teatrul Mic : Zbor de sticlețl
— 15, Efectul razelor gamma asu
pra anemonelor — 19,30.
• Teatrul „Nottara" (sala Maghe- 
ru) : Mița in sac — 19,30. (sala 
Studio) : Scoica de lemn — 19.
• Teatrul Ciulești (sala Majestic): 
O familie îndoliată — 15. Goana
— 19.30.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română”: în lume nu-a mai multe 
Românii — 19,30.
• Tea.rul satiric-muzical ,.C. Tâ- 
r.ase" (sala Savoy) : Revista în 
luna de miere — 19,30.
C Teatrul „Ion Creangă” : „13+1 
(O istorie cu Harap Alb)" — 17.
a Teatrul „Țăndărică" : Ninlgra 
și Aligru — 17.
• Circul București : Năzdrăvănii
le urșilor — 16; 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. :
A treia țeapă — 19,30.

Experiența plastică a lui Mihu Vulcănescu s-a îmbogățit progresiv. Tînărul artist, care in urmă cu un deceniu și jumătate era cunoscut în rindurile criticilor și amatorilor de artă in special ca ilustrator plin de vervă al unor opere ce au devenit puncte de referință în istoria tipăriturilor noastre artistice, abordează de mai multă vreme cu detașare genuri diferite, precum pictura murală, cea in ulei. gravura, ceramica. Lărgirea de orizont a gamei preocupărilor sale s-a impus. credem, mai ales in ultimii ani. ca o necesitate. Temperamentului său neliniștit și fantezist, candoarea hîrtiei de desen și vibrația liniei nu i-au mai fost suficiente. într-un raport viu și dinamic cu realitatea colorată a materiei, disponibilitățile s-au cristalizat rapid, astfel că cel socotit multă vreme grafician prin excelență a început să releve o fată mai puțin cunoscută, dar nu mai puțin pregnantă, a personalității sale artistice. Pare paradoxal, dar reputația pe care, neîndoielnic, și-a ciștigat-o Mihu Vulcănescu expunind în galerii, avind o lungă tradiție a contactelor cu un public exigent, sau executînd murale lucrări de anvergură în locuri unde artiștii contemporani pătrund cu greu — deoarece o istorie prestigioasă le face o loială concurentă — se datorează mai puțin graficii, domeniu în care, la noi ți peste hotare, a continuat totuși să lucreze, fie pentru ediții tipărite în tiraje de largă difuzare, fie pentru acele ediții limitate pe care și Ie dispută muzeele și colecționarii. Riscă Insă oare pictorul și decoratorul să estompeze figura bine cunoscută, nouă a graficianului ? Răspunsul adecvat la această întrebare ni l-a oferit expoziția de la Rotonda sălii mici a Palatului Republicii Socialiste România, expoziție reunind serii de lucrări de factură tehnică diversă (pictură, grafică, ceramică) ce degajă insă atît Impresia unei viziuni coerente și a unui suflu afectiv unificator, cît și a unui transfer continuu
tv
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de mijloace. Specifică artistului in acest stadiu al evoluției sale pare a fi voința de metaforizare. Ne- desprinse niciodată de realitatea lumii vizibile, metaforele lui Mihu Vulcănescu
artei moderne, valori unanim acceptate astăzi de public și critică. Ceea ce in urmă cu decenii putea să șocheze un privitor obișnuit mai ales cu o lectură în cheie clasică a operei de

Metamorfozele 
creației

Expoziția de pictură, grafică 
și ceramică - Mihu Vulcănescu

Îmbracă forma unei juxtapuneri de imagini ce se remarcă de multe ori prin neobișnuitul lor. Lucrările degajă un aer de lucidă reverie. Desigur, tehnica înscrierii în același context a unor imagini ce au diferite contexte naturale nu este nouă. Ea a fost folosită cu succes în perioada interbelică în special, la noi și pe alte meridiane, de reprezentanți de seamă ai

artă, înțelegind prin aceasta o apropiere de o ordine stabilă a unei opere ee recalchia la rindul ei întocmirile naturii, astăzi este deja un bun cîștigat pe planul înțelegerii artei. Asociațiile mentale de imagini ce se structurează intr-un ansamblu degajind sugestii sau subordonindu-se unei idei coordonatoare propun, în operele multor artiști de seamă ai contemporaneită

ții, viziuni ale lumilor posibile. o nouă geografie a spiritului uman. Arta lui Mihu Vulcănescu se află și ea pe această platforma, căci ea refuză descriptivismul factice și preferă invenția semnificativă, izvo- rită dintr-o sinceră necesitate de comunicare a unor tensiuni interioare ale sufletului. De aici și expresivitatea aparent aproape căutată, mai ales în pînzele sale (Primăvara la Fiesole, 
Țărm) unde cruditatea violentă a culorilor subliniază masivitatea formelor, energia lor. Dincola de această expresivitate — rezultat al unui contact îndelung și organic cu procedeele fo- viste — se simte însă un artist ce știe să-și acordeze instrumentul in funcție de linia melodică a proprie! compoziții. Trimiteri culturale evidente o îmbogățesc cu noi semnificații ce subliniază o stare de participare a artistului la spectacolul mutabilității fenomenelor naturale, al transformărilor lucrurilor. Multe din personajele lui Mihu Vulcănescu sint parcă ilustrații pentru universuri imaginare, de basm. Chiar și cind artistul pleacă de la o tc-nă concretă, el interprete izâ', reface, visează. Unul dintre remarcabilele rezultate a! acestui proces de sublimare este ciclul inspirat de 
Metamorfozele lui Oviditi si prefațat de prof. univ. George Macovescu. Forța și puritatea liniei, jocul subtil al planurilor și volumelor vorbesc aici despre un artist care știe să dozeze efectele subordonîn- du-Ie unei idei generatoare, imprimîndu-le un suflu e- fectiv ușor de recunoscut de la o lucrare Ia alta. Calități similare au și tpHte dintre gresiile smălțuii,. cu glazuri colorate. în e’e. ca și în multe picturi, cana citatea asociativă a inter prețului vizual al Metamor
fozelor dă nota dominantă : aceea care face ea arta lui Mihu Vulcănescu să se afirme ca o prezență distinctă și interesantă în contextul artei plastice contemporane.

Griqore ARBORE

Formația artistică „Trandafir de la Moldova", o prezență activă în Festivalul național „Cintarea României" Foto; S. Cristian

12,00 Telex
12,05 Curs de limbă spaniolă
12.25 Curs de limbă franceză
12.45 Concert de prinz
13.45 Corespondenții județeni transmit...
14.10 P.eportaj TV : Buftea
14.30 Festivalul național „Cintarea 

României"
14,55 Un fapt văzut de aproape
15.15 Muzică ușoară
15.35 Agenda culturală
16,05 Antologii artistice. Gala copiilor
17,00 Stadion
17.15 Clubul tineretului... la Arad
18,00 Sâptâmina politică internă și In

ternațională
18.15 Handbal masculin : Steaua — Di

namo (derbiul campionatului na
tional). Repriza a Il-a)

18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Ora oficială de vară pe teritoriul 

Republicii Socialiste România
19.45 Teleenciclopedia
20,20 Film serial : „Rădăcini". Producție 

a studiourilor americane
21.10 Intîlnlrea de simbătă seara
21.45 Telejurnal • Sport

ANULJNTERNAȚIONAL AL COPILULUI 

Un reușit festival 
al tinerelor talente

PROGRAMUL 2

12,00 Micul ecran pentru cei mici
12,20 Cîntecul florilor — melodii popu

lare
12.45 Biblioteca pentru toți • Hortensia 

Papadat-Bengescu (I)
13.30 Desene animate
14,00 Pagini din operetele lui Johann 

Strauss
14.45 O viată pentru o idee : Grigore 

Cobălcescu
15,15 Mari ansambluri folclorice
15,40 Pentru căminul dumneavoastră
13,55 Muzică și publicitate
16.05 Revista social-politică TV
16,25 Matineu de balet
17.50 Prim plan
18.10 Filme documentar-artistice
18.50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19.30 Tezaur folcloric
19.50 Planeta copilăriei — emisiune de 

versuri
20.10 Divertisment muzical
21.00 Telex
31,05 Omul și muzica lui ; Constantin 

Bobescu

Conștient de partea de inefabil a actului estetic, G. Cal mg.seu înțelegea să-și a- șeze monumentalele sale construcții critice pe terenul solid și sigur al istoriografiei literare românești, privită in organicitatea sa națională și in conexiunile ei socio-politice. Credința câ istoria literară este parte a istoriei naționale nu este doar o simplă declarație, ci un temei de acțiune. Este revelator să semnalăm, in scrisorile din volumul pe care îl recenzăm *), cum tensiunea in care iși definitiva marea sa istorie a literaturii (in 1941) era du- blulă permanent de preocuparea pentru evoluțiile politice interne și externe, care afectau. în mod dureros, însăși soarta poporului său. Opoziția lui fața de fascism este netă, verbul pamfletar impletindu-se. a- desea, cu aprecierea lucidă a situației războiului : „ducele e cam dezaxat" (24 II 1941) : „a început «tragedia Italiei-... Prin discursul lui, Mussolini a demoralizat pe soldați! din Abisinia, arătînd că nu le poate trimite ajutoare. Un fel de Horia Sima... Dar înfrmgerea italiană nu va fi indiferentă pentru nemți, eum cred ei. Surorile siameze ! Cind una moare, cealaltă se infectează" (27 II 1941) ; „Pe ăsta-1 vreau strivit și pe ducele longobard... Oare cind s-or dezmetici italienii să doboare pe Sima al lor ?“ (19 III 1941) ; „Prin faptul brut de a rezista măcar zece zile au îngreuiat situația axiștilor. Dar cu harta Înainte se pare că sirbii rezistă bine și va fi război de durată" (15 IV 1941).

____  iAtitudinea sa democratică reiese nedezmințit din scrisori. G. Călinescu se înscria hotărît — in cadrul Universității din Iași, unde funcționa in calitate de conferențiar — in tabăra celor care rezistau împotriva samavolniciilor și crimelor legionare. La 2 decembrie 1940 ii scria lui Al. Rosetti : „Sint întristat de veștile rele. lorga ! !

să apară la Editura Fundații : „Răsturnarea valorilor in așa hal incit meritul să fie pedepsit și piticenia intelectuală premiată sperie gindui. Cred că, după o lungire rezonabilă a concediului, dacă lucrurile ar lua forma unei insulte pentru mine, aș demisiona. Dar deocamdată nu mă gindesc la asta, ci la opera pozitivă. Sint optimist și

mente, observă pertinent că G. Călinescu, „absorbit de munca depusă la edificarea operei sale", „n-a avut vreme să converseze în scris". S-ar putea spune chiar că majoritatea corespondenței sale insoțește nu atit biografia personală, cit „biografia" marilor sale opere. în acest sens, scrisorile invocate de noi mai înainte consună cu confi

cea mai clară hartă a poporului roman".Lectura scrisorilor și a documentelor, strînse cu atita pasiune de tînărul cercetător Nicolae Scurtu, îndrumă spre o scrutare unitară a personalității marelui critic. Se va înțelege mai bine acum activitatea Iui G. Călinescu după eliberarea țării de sub jugul fascist, în primele rinduri

•) G. Călinescu, Scrisori șl documente. Ediție îngrijită, note și indici de Nicolae Scurtu. Prefață de Al. Piru.

...Cu oamenii vremii sale
CORESPONDENȚA LUI G. CĂLINESCU

Paricid 1" Peste citeva zile ii înfățișa, eu amărăciune, aceluiași destinatar atmosfera irespirabilă determinată de acțiunile mișcării legionare : „La începerea cursurilor, Iordan a fost atacat de un oarecare, verbal, eu însumi odată cu el (nu eram de față)... Deunăzi incident penibil cu Octav Botez, săracul. După cursul meu, cu destule aluzii la .-omul care a fost-, a intrat și el și a voit și el să vorbească. S-a făcut un scandal monstru, vocifera- ții, bătăi in ușă, leșinări de fete". Intr-un cuvint. „nu-i de trăit aici" și va fi fericit cind prietenul din București îi aranjează la minister să-și ia un concediu... medical scutincu-1 ..o vreme de un trist spectacol". Avea insă nevoie de liniște si de mult curaj pentru finalizarea. în asemenea condiții, a operelor «ale istorico-literare ce urmau

convins că adevărul va învinge".Mereu în conflict cu oficialitățile culturale ale dictaturii militare antonescie- ne, G. Călinescu iși va căuta prietenii printre opo- nenți. sau ostracizați. O scrisoare către M. Sadovea- nu este concludentă, cerin- du-i protecție pentru a nu mai îndura „acele mizerii ale vieții literare (de care mi-e plin sertarul : cenzurarea de articole și pașagii despre mine etc. și care vor servi mai tîrziu" (p. 119).Persiflarea militarismului, încrederea in „victoria finală" și în reîntregirea tării sînt idei pe care cititorul le poate desprinde ușor din corespondența lai G. Călinescu : ..Ardealul îl vom reavea eu . siguranță" — notează criticul la citeva luni doar de la sfirtecsrea pămin*')lui românesc.Al Piru. cnre prefațează volumul Scrisori și docu

gurația ideologică a Istoriei literaturii române de la origini pînă in prezent. Opera capitală a istoriografiei noastre literare este adine pătrunsă — chiar in interpretările de valoare — de situația dramatică a României din anii declanșării celui de-al doilea război mondial. Precizarea lui G. Călinescu din Prefață întărește profilul unei personalități cu un acut simț politic, cu conștiința învolburată de grija pentru spiritualitatea acestui popor străvechi, amenințată adeseori de violența criminală fascistă : „în aceste timpuri de suferință națională. o astfel de carte nepărtinitoare trebuie să dea oricui încrederea că avem o strălucită literatură, care, pe de altă parte. în ciuda tuturor efemerelor ■vicisitudini. se produce pe teritoriul României Mari, una si indivizibilă, slujind drept

ale forțelor democratice, la revistele Tribuna poporului, Națiunea, Lumea. Atitudinea sa echilibrată din e- poqa socialistă, de promovare consecventă a valorilor realiste ale literaturii noastre, este convergentă cu ne- aderența sa la mișcările extremiste, estetice sau ideologice. Lui Sașa Pană îi scria, în 22 octombrie 1937, oferindu-i oglinda vieții ca pandant la „absurdul asociației automate" și „la eul obscur" : „Cine privește prea mult in el Începe să se plictisească 'de monotonia lui, ca un om închis mtr-o odae fără ferestre, și să dorească sincer să devină restul lumii. Acesta mi se pare câ este cercul vițios în care stă doctrina unu" (p. 60). O notație jurnalieră aduce precizarea că „ortodoxismul în artă" este ..In afara misiunii nației noastre' in. 294). în fine, relații utile se pot stabili

chiar și cu creația sa literară. De pildă, Jurnalul ca- linescian — publicat in partea a treia a volumului despre care referim — debutează cu o pagină hilară despre Nichifor Crainic „predicînd" la biserica „Sf. Anton", ceea ce incită la asociații cu unele scene din romanul Bietul Ioa- nide.Odată, teoretizînd in jurul „genului epistolar", G. Călinescu preciza că „scrisoarea este scrierea tendențioasă prin eminență''. Cînd scriitorul afișează. in corespondență, indiferența — ca in cazul lui Prosper Merimee. de care îl apropie pe Vasile Alec- sandri — ea este „de esența umorului'*. După cit se pare, marele critic opta pentru tipul de corespondență lăsat literaturii române de Al. Odobescu. De altfel, intenționa să editeze. împreună cu Elene Piru. scrisorile Odobescu. „care nu numai construiesc o puternică personalitate, dar definesc și o poziție'* (Scriitori străini, p. 724). La G. Călinescu, „poziția" — indiferent de condițiile conjuncturale ale unui moment sau altul — rămine in esența ei aceeași, trans- formîndu-se, prin recurență, într-o exemplară traiectorie a unui intelectual care a trăit mereu în cetatea sa, cu oamenii vremii sale, surprinzînd continuu esența prezentului. Numai astfel „steaua sa" — cum se exprimă el însuși într-o scrisoare către soție — ivită in zonele obscure ale unei munci de arhivar (in volum sint reținute simbolic citeva documente din această perioadă), va căpăta strălucire, devenind centrul unei întregi constelații.
Stancu ILIN

Aproape că ne-am obișnuit să notăm in fiecare sâptămină numele a numeroși tineri muzicieni români — interpret!, compozitori — proaspeți laureat! ai unor prestigioase concursuri internaționale. Sintem doar în luna mai , și avem deja, anul acesta, citeva succese remarcabile. La Jaen (Spania), 
pianistul Dan Atana- 
siu (după ce anul trecut a obținut, medalia de aur la „Maiul muzical" de la Bordeaux) a fost distins cu premiul IV și premiul special de interpretare a unei piese din literatura spaniolă. La concursul „Maria Galas" de la Atena, din 43 de concurenți, i s-a decernat premiul II — canto (premiul I nu a fost acordat) sopranei 
Liliana Bizinechi. studentă a Conservatorului „G. Dirna" din Cluj-Napoca, iar pianistei Bera Adriana — medalia de argint. Tot medalie de argint a primit soprana Vlă- 
descu Daniela — studentă la Conservatorul „Ciprian Porumbescu" la prestigioasa competiție „Maria Canals'* de la Barcelona, in timp ce colegii ei Nt- 
chiteanu Marius — vioară și Pălingeanu 
Stela — canto au obținut mențiuni. S-a încheiat de citeva zile celebrul concurs ..Primăvara la Praga". Se întoarce acasă cu premiul II (premiul I nu a fost acordat). Ursula 
Copony Philippi — studentă la clasa de orgă a Conservatorului „Ciprian Porumbescu". în această săptămină, Ia Rotterdam, tînărul percuționist clujean 
Mircea Ardeleana a

primit elogiile publicului, juriului și premiul I. Nu vom uita marele succes al tinerilor compozitori : 
Liana Șaptefrați, An
ton Șuteu. Iloria Ra
ția, ciștigători ai concursului „Gaudeamus" de la Hilversurfi, pe Șerban Nichifor, invitat să participe cu o lucrare la Zilele in-

însemnâri
din Rm. Vilcea

ternaționale ale muzicii de la Atena...Pornind de la ideea necesității unui contact fructuos deopotrivă pentru public și pentru muzicienii aflați în plină afirmare, nu de mult, din inițiativa Colegiu
lui criticilor muzicali din cadrul Asociației 
oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și 
muzicale, a fost organizat un festival al tinerelor talente, dedicat Anului internațio
nal al copilului, sub e- gida Festivalului național „Cintarea României". Gazda manifestării : Rimnicu Vilcea. Astfel, patru seri la rind, sala Consiliului popular județean Vilcea a fost arhiplină. Melomani de toate virstele au aplaudat cu căldură pe cei 26 de interpret! de talent. elevi, studenți, excelent pregătiți ; au apreciat secvențele „Bach“, oferite de pianiștii Constantin San
du (Concertul italian în fa major). Cristian 
Beldi (Partita nr. 2 în do minor), de cunoscuta violonistă Mihae-

la Martin (Sonata nr. 2 în la minor pentru vioară solo) : au ur- mărit cu interes evoluția violonistului Flo
rin Paul (la pian — 
Florina Cazighian), în Marele Duo. in la major de Liszt, excelenta tălmăcire a Baladei a 3-a în la bemol major de Chopin, de către pianista Dana Bor- 
șan — doi dintre protagoniștii serii intitulate „Memento romantic". Au considerat moment de înaltă artă. din cadrul concertului „Mozart și tinerii pianiști" — tălmăcirea Sonatei în do minor K. V 457 de către pianista Delia Pav- 
lovici, au remarcat prezența tinărului pianist vilcean Mihai 
Bașturescu, de asemenea, participarea excepțională a pianistului Andrei Deleanu in concertul intitulat „Corespondențe spirituale românești". Dificil de numit pe toți cei 26 de soliști — instrumentiști care au evoluat ca adevărați muzicieni.Festivalul „Tinere talente" de la Rimnicu Vilcea s-a aflat ta prima ediție. A fost, de fapt, o microst.agi- une camerală de mare succes, un viu dialog public interpreți-com- pozitori-eritici muzi- eali-cadre didactice (exemplu edificator interesantul colocviu „Tinere talente in peisajul muzical al țării"). Un eveniment de ținută nu numai pentru melomanii orașului vilcean, ci și pejn- tru tinerii interpreți dornici să intre in circuitul vieții muzicale.

Smaranda 
OȚEANV

Mil INDEMINATICE. MINȚI CUTEZĂTOARE
<

De opt ani, școlile 
generale și liceele din 
sectorul 3 al Capita
lei prezintă, in expo
ziții sintetice, cele mai 
semnificative creații 
tehnice ale elevilor. 
Actuala ediție. in
titulată „Expo-elevi", 
deschisă in localul Li
ceului de filologie-is- 
torie nr. 1 (bd. Di
mitrov nr. 91). se dis
tinge de cele anterioa
re prin diversitatea 
mai mare și originali
tatea exponatelor.

Din cele peste i 000 
de produse, 40 la sută 
tint piese înscrise in 
planurile întreprin
derilor pe lingă care 
funcționează afelie- 
rele-școală, iar 50 la 
tută reprezintă nou
tăți. Mai mult de 100 
produse tehnice sint 
originale, realizate de 
elevi, cu sprijinul ca
drelor didactice, in 
cadrul acțiunii pentru 
stimularea participă
rii maselor la activi
tatea de creație știin
țifică ji tehnică, in- 
icrisă in Festivalul

național „Cintarea 
României". Intre a- 
cestea se remarcă ma
șina de frezat, mașina 
de pilit și debitat (Li
ceul industrial „23 
August"), stația e- 
lectronică de 16 wați 
(Liceul industrial ,.E- 
lectroaparataj"), dis
pozitivul pentru strun- 
jit arbori tubulari 
(Liceul industrial „G. 
Coșbuc"), dispozitivul 
electronic pentru de
terminarea timpului 
de toleranță a dimen
siunilor exterioare 
(Liceul industrial de 
mecanică fină), apara
tul de curent trifazic 
(Liceul de filologie-is- 
torie nr. 1).

Expoziția — una din
tre manifestările pri
lejuite de sărbătorirea 
Anului internațional 
al copilului — reflectă 
ingeniozitatea șl inde- 
minarea copiilor, sti
mulate cu pricepere in cadrul grădinițelor ?i școlilor, caselor pio
nierilor și șoimilor 
patriei. Pentru o serie 
de lucrări — mașina

de tăiat universală, 
interfonul cu S posturi 
Ș.a. — micii creatori 
din sector au fost dis
tinși cu Diploma de 
onoare a Consiliului 
Național al Organiza
ției Pionierilor. cu 
trofeul „Mlini de 
aur". Intre noutățile 
prezentate de pionieri 
se află ceasul electro
nic șl bateria solară. 
Preșcolari și șoimi al 
patriei, aflați la virsta 
de aur a copilăriei, 
reproduc la scara de 
machetă parcul „23 
August".

Mașinile, aparate
le și dispozitivele pre
zentate in expoziție — 
multe realizate pe 
bază de contract cu 
întreprinderile din 
sector — relevă viabi
litatea unuia dintre 
principiile fundamen
tale ale tnvițămintului 
nostru : educarea tt- 
nerei generații prin 
muncă, pentru muncă.

Florica 
DINULESCU
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Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste RomâniaStimate tovarășe Ceaușescu,Primiți mulțumiri pentru felicitările adresate cu ocazia realegerii mele In funcția de președinți al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.îmi exprim speranța că relațiile de prietenie și colaborare dintre țările și partidele noastre se vor dezvolta spre binele popoarelor sovietic și roman, in interesul comunității socialiste, al asigurării păcii și securității generale.
L. BREJNEV

Vizita delegației parlamentare cubanezePreședintele Adunării Naționale a Puterii Populare din Republica Cuba, tovarășul Bias Roca Calderio, împreună cu ceilalți parlamentari cubanezi au făcut vineri o vizită la Consiliul popular al municipiului ' București, unde au avut o întrevedere cu tovarășul Gheorghe Pană, primarul general al Capitalei.Cu acest prilej au fost prezentate oaspeților aspecte ale activității desfășurate pentru coordonarea vieții economice, sociale și culturale a Capitalei. De asemenea, au fost înfățișate succesele obținute în ultimii ani in dezvoltarea și modernizarea Bucu-

reștiului, precum și preocupările de perspectivă in acest domeniu.La întrevedere au participat membri ai comitetului executiv al consiliului popular municipal, precum și Humberto Castello, ambasadorul Cubei la București.Primarul general a! Capitalei, a oferit un dejun în onoarea parlamentarilor cubanezi.în cursul dimineții, oaspeții au vizitat noi cartiere de locuințe din Capitală, obiective social-culturale, precum și Muzeul satului și de artă populară. (Agerpres)
Vizita delegației parlamentare olandezeDelegația parlamentară din Olanda, condusă de dr. Thomas L. M. Thurlings, președintele primei Camere a Statelor Generale, a vizitat, în cursul zilei de vineri, Institutul politehnic din Capitală.în aceeași zi, delegația parlamentară olandeză s-a intilnit cu patriarhul Bisericii ortodoxe române, Justin Moisescu, deputat în Marea Adunare Națională.Conducătorul delegației parlamen-

tare olandeze, dr. Thomas L. M. Thurlings, a oferit un dineu. Au participat Nicolae Giosan, președintele Marii Adunări Naționale, Aneta Spornic, vicepreședinte al Marii A- dunări Naționale, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor terne, alte persoane oficiale.Jean Marie Olandei laA luat parte Louis Bauwens, ambasadorul București.
ex-

(Agerpres)
vremeaTimpul probabil pentru zilele de 27, 28 și 29 rnai. In țară : Vremea va fi în general călduroasă. Cerul va fi variabil, cu innorări mai accentuate în Banat, Crișana. Transilvania, Maramureș și nordul Moldovei, unde vor cădea, ploi locale, care vor avea și caracter de averse însoțite de descărcări electrice. în rest, averse izolate. Vint slab pînă la moderat, cu intensificări de scurtă durată, mai ales în zonele de munte. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele vor Înregistra o ușoară scădere în nord-ves-

tul țării, la începutul intervalului, șl vor fi cuprinse între 20 și 30 de grade, local mai ridicate în sud-est. Izolat grindină. în București : Vreme călduroasă, cu cerul variabil, favorabil averselor de ploaie după-amia- za. Vînt slab pînă la moderat, intensificări de scurtă durată.
LOTO

cu
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA „LOTO" DIN 25 MAI 197963 24 37 53Extragerea I : 35 50 84 59.Extragerea a60 48 49 31. II-a : 69 74 28 51 7910

Adunare de solidaritate 
cu popoarele africaneCu prilejul sărbătoririi „Zilei eliberării Africii" și a celei de-a XVI-a aniversări a creării Organizației Unității Africane, Liga română de prietenie cu popoare!^ din Asia și Africa și Institutul romati pentru relațiile culturale cu străinătatea au organizat, vineri, o adunare in sala „Rapsodia română" din Capitală.Adunarea a fost deschisă de Stan- ciu Stoian, secretarul Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa. A luat apoi cuvîntul scriitorul Ioan Grigorescu, membru al Comitetului de conducere al ligii, care a vorbit despre semnificația evenimentului aniversat și a subliniat importanța pe care țara noastră o acordă promovării și dezvoltării relațiilor pe multiple planuri cu statele africane. în context, a fost relevată deosebita însemnătate a vizitelor tovarășului Nicolae Ceaușescu pe continentul african, a întîlnirilor și convorbirilor avute pe pămintul Africii și la București cu șefi de stat și cu conducători ai mișcărilor de eliberare, precum și importanța documentelor politico-diplomatice, juridice, economice și culturale semnate cu aceste prilejuri, documente care așază co

laborarea țării noastre cu statele africane vizitate pe o bază trainică și care reprezintă, în același timp, contribuții de preț la cauza generală a păcii și cooperării între națiuni suverane și independente.In continuare a vorbit Abdel Salam Dajani. directorul Centrului de informare O.N.U. la București, care a evidențiat semnificația evenimentului sărbătorit.în încheiere a fost prezentat un film documentar, pus la dispoziție de Centrul de informare O.N.U. la București.La manifestare au participat Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, loan Botar, secretar al I.R.R.C.S., reprezentanți ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, numeroși oameni ai muncii.Au luat parte, de asemenea, șefi ai misiunilor diplomatice ale țărilor africane, precum și ai altor state acreditați la București, reprezentanți ai unor mișcări de eliberare din Africa și ai organismelor O.N.U. cu sediul în țara noastră, tineri africani j aflați la studii în România.(Agerpres)
Zilele culturii iugoslaveîn cadrul „Zilelor culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia", vineri seara a avut loc în Studioul din str. Nuferilor un concert de gală, susținut de Orchestra simfonică a Filarmonicii slovene din Ljubljana. Sub bagheta dirijorului Anton Kolar, formația iugoslavă, avind ca solist pe violoncelistul Milos Mlejnik, a inter-, pretat lucrări de J. K. Dolar, Haydn și Brahms.Au participat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, oameni de artă și cultură, iubitori ai muzicii.Erau prezenți membrii delegației oficiale a R.S.F. Iugoslavia, condusă de lvo Margan, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal al R.S.F.I., reprezentantul președintelui Iosip Broz Tito la aceste manifestări.Au asistat, de asemenea, Trifun Nikolici, ambasadorul R.S.F.I. la București, alți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.

★în același timp, în sala Majestic, Teatrul național de dramă din Bel-

grad a prezentat un nou spectacol, de astă-dată cu o lucrare din literatura cevile piesă . .scenă de Paolo Mageli.
★în aceeași seară, la Bala Mare a avut Ioc up concert susținut de formația corală „Mice Acev" din Skoplje, un alt concert a fost prezentat la Vaslui de formația de muzică ușoară „Rezonanța" din Sarajevo, iar Teatrul de păpuși din Ljubljana a oferit la Cisnădie un spectacol cu piesa „Pasărea de aur" de Dușan lovano- vici, (Agerpres)

dramatică universală : „Gil- din Chioggia", cunoscuta a lui Carlo Goldoni, pusă in

Cronica

V

ÎN ACEASTA
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potrivim ceasurile după noua oră oficială
de vară, dindu-le cu o oră înainte!

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT © SPORT

ACTUALITATEA LA GIMNASTICA Balcaniada de volei

Talente autentice la concursurile școlareZilele trecute au avut loc două importante concursuri școlare zonale, la fiecare dintre acestea luînd parte peste 100 de foarte tinere gimnaste, eleve la diferite unități de învăță- mînt din țară. Concursurile au dovedit calitatea bună a selecției și instruirii la multe dintre centrele gimnasticii noastre feminine, faptul că aceasta beneficiază de izvoare bogate de talente, unora dintre sportive în- trezârindu-!i-se de pe acum perspective largi de afirmare.Semnalăm din zona de la Arad pe ciștigătoarele celor două categorii de concurs — Luminița Ciucuriță (C.S.S. Deva) și Korodi Margareta (C.S.S, Sibiu).în zona din orașul Gheorghe Gheor- ghiu-Dej a învins, în prima grupă, bucureșteanca Jenica Stoican (C.S.S. nr. 2 București) ; exerciții cu grad înalt de dificultate au demonstrat, la cealaltă categorie, foarte tinerele sportive de la binecunoscuta unita-

te din orașul Gheorghe Gheorghiu- Dej, Cristina Grigoraș și Lavinia A- gachi, evidențiate și în ziarul nostru cu prilejul concursului de verificare organizat de C.N.E.F.S., M.E.I. și federația de specialitate, la 11 martie, în București. Menționăm că la recenta competiție școlară, în fața unor arbitre din alte localități, Cristina Grigoraș (antrenori Maria Florescu Mihai Agoston) a fost notată cu „10“ la sărituri și sol, cu 9,90 la paralele, cu 9,80 la bîrnă, puncte — un rezultat totul remarcabil 1Școala româneascăcentrele ei arată astfel pe mai departe vitalitate puternică, deci o capacitate nesecată de a produce mari talente, rezervor de valori pentru lotul reprezentativ, pentru echipa țării, pentru prestigiul sportului nostru.

în total 39,70 intr-adevăr cude gimnastică,

V, M,

Nadia Comăneci elogiată în presa italianăZiarul „Corriere dello Sport" din Roma publică un comentariu consacrat recentelor campionate europene feminine de gimnastică, in care se scrie, între altele: „Cîștigind a treia oară titlul de campioană europeană. absolută, Nadia Comăneci a arătat, la Copenhaga, o față nouă a talentului său, un stil aproape complet schimbat. Tinăra gimnastă româncă a dat dovadă de maturitate, încredere in propriile posibilități și de un mai e curaj, mai ales în felul cum a abordat exercițiul foarte dificil la sărituri.

Rapiditatea în execuție și o perfectă coordonare au caracterizat evoluția ei la celelalte aparate și în special la sol, unde armonia mișcărilor și finalul exercițiului încheiat cu un dublu salt înapoi au completat un repertoriu foarte original și de mare ținută sportivă". Nadia Comăneci — se menționează în încheierea articolului — se află din nou în avanscena gimnasticii mondiale feminine și are toate șansele să repete la Moscova performanța sa de la Montreal.

în sala sporturilor de la Floreasca au continuat, vineri, întîlnirile din cadrul campionatelor balcanice de volei. în turneul feminin, echipa României a întrecut cu 3—1 (9—15, 15—2, 15—2, 15—4) selecționata Albaniei, iar reprezentativa Bulgariei a ciștigat cu 3—0 (15—13, 15—1, 15—3) partida cu echipa Iugoslaviei. La masculin, echipa Bulgariei a dispus cu 3—0 (16—14, 15—13, 15—12) deechipa Greciei. într-o partidă așteptată cu deosebit interes s-au întîlnit apoi echipele României și Iugoslaviei. Jucind foarte bine, voleibaliștii români au repurtat victoria cu scorul de 3—0 (15—13, 15—12, 17—15).Astăzi, de la ora 15,30 au loc următoarele partide : Albania — Iugoslavia (feminin) ; Turcia — Grecia (masculin) și Bulgaria — Iugoslavia (masculin).
In cîteva rînduri• La Bruxelles au început întrecerile campionatelor europene de judo. La categoria grea, medalia de aur a fost cucerită de francezul Jean- Luc Rouge, iar la categoria semigrea, pe primul loc s-a clasat sportivul sovietic Hubuluri.Aseară, la Bruxelles, In cadrul campionatelor europene de judo, sportivul român Toma Mlhalache a obținut medalia de bronz la categoria semimijlocie.® Turneul internațional feminin de tenis din Berlinul occidental a continuat vineri cu desfășurarea partidelor din cadrul sferturilor de finală., Jucătoarea româncă Virginia Ruzici a întilnit-o pe vest-germana Sylvia Hanika. La capătul unui meci spectaculos, Virginia Ruzici a obținut victoria cu 6—4, 6—3.

RGCGpțÎ! Ambasadorul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia la București, Trifun Nikolici, a oferit. vineri după-amiază, in saloanele ambasadei, o recepție cu prilejul organizării în țara noastră a Zilelor culturii popoarelor și naționalităților din Iugoslavia.Au participat tovarășii Virgil Tro- fin, membru al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., viceprim- ministru al guvernului, Miu Dobres- cu, membru supleant al Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Culturii și Educației, Socialiste, membri ai conducerii Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Constantin Oancea, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai unor instituții centrale, academicieni, scriitori, artiști plastici, muzicieni, oameni de teatru, alți oameni de artă și cultură, ziariști.Au luat parte, de asemenea, membrii delegației oficiale a R.S.F. Iugoslavia, condusă de tovarășul ivo Margan, vicepreședinte al Consiliului Executiv Federal a.1 Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, reprezentantul președintelui losip Broz Tito la aceste manifestări.Erau prezenți șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Hașemit al Iordaniei, ambasadorul acestei țări la București, Mar- wan Dudin, a oferit, vineri, o recepție.Au participat Ion Pățan, viceprim- ministru, ministrul aprovizionării tehnico-materiale și controlului gospodăririi fondurilor fixe, Constantin Stătescu, ministrul justiției, Vasil e Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colqnei Marin Nicolescu, adjunct al ministrului a- părării națiojiale, reprezentanți ai unor instituții centrale, personalități ale vieții culturale și științifice, generali și ofițeri superiori, alte persoane oficiale.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în țara noastră, membri ai corpului diplomatic.
★Cu prilejul Zilei naționale a Argentinei, Felix Eduardo Augusto Michel, însărcinat cu afaceri ad-in- terim al acestei țâri la București, a oferit, vineri, o recepție.Au participat Constantin Stătescu, ministrul justiției. Maxim Berghianu. ministru secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Constantin Niță, ministru secretar de stat la Ministerul Comerțului Exterior și Cooperării Economice Internaționale. Cornel Pacoste, adjunct al ministrului afacerilor externe, reprezentanți ai conducerii altor minstere, ai unor instituții centrale, organizații de masă și obștești, oameni de știință și artă, ziariști.Au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în alți membri ai corpului țara noastră, diplomatic.Simpozioane. între 21-23 mai. la București s-au desfășurat lucrările Simpozionului consacrat sistemelor și modelelor cibernetico-eco- nomice, la care au participat profesori universitari și cercetători de specialitate din cadrul unor instituții bucureștene de învățămînt superior și de cercetare științifică, precum și specialiști ai universităților din Rostock, Dresda, Halle și Berlinîn cadrul reuniunii — organizată de Ministerul Educației și învățămîntu-

s-au

• EXPEDIȚIE SPRE 
MANTIA PĂMINTULUI. într-o regiune din apropierea localității Saatlî, din Azerbaidjan, U.R.S.S., unde scoarța terestră este relativ subțire (15—18 km, față de 30—70 km în general), a început în 1977 săparea unui puț cu o adîncime de 15 000 metri, care urmează să ajungă pină la mantia superioară a Pă- mintului. Instalația de foraj, a- devărată uzină modernă întinsă pe 9 ha, controlează adîncimea sondei, presiunea și temperatura din puț. Prin cablul sondei, învelit într-un oțel extradur, 6e transmit din adincuri, cu a- jutorul unor dispozitive automate. informații referitoare la parametrii amintiți. „Injecția" făcută în subsolul planetei va permite culegerea unor date, la diferite adincimi, referitoare la

scoarța Pămintului. Cu ajutorul lor, specialiștii speră să dezlege enigma formării țițeiului și poli- metalelor, să înțeleagă mecanismul formării lanțurilor muntoase și faliilor, pentru ca astfel să se poată prevedea cutremurele și erupțiile vulcanice. Puțul de la Saatlî a fost săpat in proporție de o treime. „Expediția" spre mantia Pămintului va dura mai mult de zece ani.
• PENTRU CALITA

TEA AERULUI. Pentru a răspunde absenței de umiditate în apartamentele cu încălzire centrală, specialiștii o- landezi au creat un aparat cu ajutorul căruia aerul este menținut la un nivel constant de umiditate, iar mirosurile neplăcute și praful sînt absorbite. Perfect silențios, aparatul re

prezintă o îmbinare între o instalație obișnuită de condiționare a aerului și un umidifica- tor.
• „REFLEXOLOGIA", 

DIN NOU LA MODĂ ? în prezent, în S.U.A. este din nou la mare modă reflexologia, o terapie „miraculoasă", practicată pe scară largă prin anii ’28. Societatea americană de medicină informează că îndoielnica terapie — care ar asigura, chipurile, vindecarea a aproape tuturor bolilor existente — a devenit un adevărat „cult", deși ea constă în simplul masaj, al... tălpilor. Potrivit „reflexologilor", din ce în ce mai numeroși, fiecare parte a corpului este legată prin sistemul nervos de anumite zone ale tălpii piciorului ; „impuritățile" din singe „se lasă în

TELEGRAMĂPrimul ministru al Guvernului Republicii Socialiste România, Ilie Ver- deț, a adresat o telegramă generalului Kriangsak Chomanan, cu ocazia desemnării sale în funcția de prim- ministru al Thailandei, prin care, în numele său și al guvernului român, îi transmite calde felicitări și cele mai bune urări de succes și își exprimă convingerea că raporturile de cooperare între cele două țări se vor dezvolta în continuare, pe multiple planuri, în interesul reciproc al popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.
Expoziție de carte 

francezăLa Biblioteca Centrală de Stat din Capitală a fost deschisă, vineri, o expoziție de cărți publicate de editura „Nagel" din Paris. Cela aproximativ 200 de volume prezentate oferă o imagine concludentă a activității cunoscutei case de editură pariziene. La loc de cinste sînt prezentate volume din scrierile tovarășului Nicolae Ceaușescu, apărute în această editură. Sînt expuse, de asemenea, volume de beletristică franceză, clasică și contemporană, cărți de artă, de istorie și arheologie, ghi- duri turistice. Cărțile sînt donate de editura pariziană Bibliotecii Centrale de Stat.La festivitatea de deschidere au luat cuvîntul Angela Popescu-Brădi- ceni, directoarea Bibliotecii Centrale de Stat, și Louis Nagel, directorul editurii.Au fost de față reprezentanți al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, Ministerului Afacerilor Externe, scriitori, editori, un numeros public, precum și membri ai Ambasadei Franței la București.
zileilui, Academia Republicii Socialiste România, în colaborare cu Ministerul lnvâțămintului din RD. Germană, — au fost abordate, în special, teme privind rezultate și tendințe in utilizarea ciberneticii microeconomice, sisteme informatice pentru diferite ramuri ale industriei și agriculturii, modele de conducere și optimizare a producției, sistemul cibernetic general al economiei naționale.Delegația specialiștilor din R.D. Germană a fost primită la Prezidiul Academiei Republicii Socialiste România și a vizitat centre de calcul din Capitală și Constanța.

★La Timișoara s-au încheiat vineri lucrările celui de-al doilea simpozion național de agrochimie, amplă manifestare științifică la care au participat reprezentanți ai Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, ai industriei chimice, Academiei de științe agricole și silvice, cercetători, cadre din invățămîntul superior, specialiști in domeniul producției agricole din mai rfitilte județe ale țării.Participanții la simpozion au vizitat, totodată, noul centru de chimizare din cadrul Consiliului unic agroindustrial Orțișoara si cimpurile experimentale ale Stațiunii de cercetări agricole Lovrin.
♦Biblioteca americană din Capitală a organizat,. în colaborare cu Institutul de studii și proiectări energetice — I.S.P.E. și Institutul de cercetări și modernizări energetice — ICEMENERG. un simpozion cu tema „Probleme actuale ale energeticii".Specialiști și cercetători români și americani au abordat, timp de trei zile, o largă gamă de aspecte ale problematicii energeticii, începînd de la căile și mijloacele de utilizare rațională și valorificare optimă a resurselor clasice pină la posibilitățile oferite de folosirea unor forme de energie mai puțin utilizate pină in prezent.

Schimb republican de 
experiență. La Iași b_a lncheiat vineri un schimb de experiență, organizat de Departamentul silviculturii din Ministerul Economiei Forestiere și Materialelor de Construcții. Au participat specialiști din domeniul cercetării, proiectării și producției silvice, șefii inspectoratelor silvice din întreaga tară.Timp de două zile au avut loc dezbateri, au fost prezentate comunicări și referate, care au vizat, in principal, ameliorarea terenurilor degradate și neproductive prin plantații silvice valoroase. O atenție deosebită a fost acordată introducerii molidului în afara ariei sale de vegetație, precum și a altor rășinoase cu valoare economică ridicată. Totodată, schimbul de experiență a priejuit sintetizarea unor noi și eficiente soluții de gospodărire rațională și de conducere a unor astfel de lucrări.

Distincții. CvartetuI ..orteu- al Filarmonicii „George Enescu" din București, alcătuit din Eduard Popa, Marius /Mocanu, Ștefan Gheorghiu și Andrei Csaba. a obținut la recentul Concura internațional de muzică de la Evian (Franța) premiul special al juriului pentru cea mai bună interpretare a unei lucrări de un compozitor francez. Cvartetului „Armonia" al Conservatorului „George Enescu" din Iași i-a fost acordată o medalie.

jos" și se depun pe terminațiile nervoase ale tălpilor, iar în funcție de zona depunerilor, se îmbolnăvesc anumite organe sau părți ale corpului. Este suficient deci să se „dizolve" prin masaj respectivele depuneri pentru ca boala să și dispară... Inutil de arătat că această „terapie", lipsită de orice fundament științific, reprezintă o sursă de apreciabile venituri pentru cei ce o practică.
• PENTRU STIMULA

REA SPORTIVITĂȚII. Pr°- blema meciurilor nule, tot mai frecvente în campionatele de fotbal ale Italiei, ceea ce redu

ce mult spectaculozitatea sportului cu balonul rotund, i-a determinat pe unii specialiști și comentatori sportivi să sugereze introducerea unor schimbări în regulamentul de desfășurare a campionatului național. Ei propun ca in cazul întîlnirilor soldate cu un scor nul să fie „penalizate" cluburile de fotbal, în sensul neacordării mult doritului punct sau chiar al reducerii cu o unitate a numărului de puncte acumulate de fiecare echipă.
O NUFERII Șl GAZUL 

METAN. Nufărul galben (Nuphar ’ luteum), grațioasa plan

(Agerpres)

Sub semnul solidarității 
frățești și conlucrării 

multilateraleSe împlinesc astăzi patru ani de la încheierea Tratatului de prietenie și colaborare între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, document de excepțională însemnătate, care dă expresie voinței comune de a dezvolta și intensifica în toate domeniile de activitate relațiile reciproce frățești româno-coreene.Instrument politico-juridic de mare valoare pentru adîncirea continuă a prieteniei și solidarității militante dintre cele două țări, partide și popoare în opera de făurire a socialismului in țările noastre, Tratatul semnat la București în 1975 de tovarășii Nicolae Ceaușescu și Kim Ir Sen constituie, in același timp, prin principiile noi de deplină egalitate și respect reciproc pe care le așază la baza legăturilor bilaterale, o contribuție de seamă la întărirea unității țărilor care făuresc noua orînduire, la statornicirea în viața internațională a unor raporturi de natură să permită dezvoltarea liberă și independentă, progresul și înflorirea tuturor națiunilor, făurirea unei lumi mai bune și mai drepte.Evocînd însemnătatea deosebită a tratatului, influența sa binefăcătoare asupra conlucrării prietenești dintre cele două țări și popoare, tovarășul NICOLAE CEAUSESCU, cu prilejul vizitei întreprinse anul trecut în R.P.D. Coreeană, arăta : „Remarcăm cu bucurie evoluția mereu ascendentă a raporturilor româno- coreene, cursul impetuos al prieteniei, solidarității și colaborării multilaterale dintre partidele și țările noastre, întemeiate trainic pc principiile și prevederile Tratatului de prietenie și colaborare dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană".La rindul său, tovarășul KIM IR SEN spunea cu același prilej : „Sîn- tem mindri de relațiile tovărășești, frățești statornicite între cele două partide și popoare, intre Coreea și România și considerăm că aceste relații exercită o influență încurajatoare asupra întăririi solidarității popoarelor din țările socialiste, a popoarelor progresiste din lumea întreagă".Intr-adevăr, în cei patru ani care au trecut de la semnarea tratatului raporturile româno-coreene de strin- să prietenie, cu adinei rădăcini în trecutul de luptă al celor două popoare pentru afirmarea idealurilor de independență, libertate și progres, pentru dreptul de a fi stăpine în propria țară, au cunoscut o adîncire și diversificare și mai largă, oferind un exemplu de colaborare și întrajutorare frățească a două popoare angajate ferm in făurirea noii orinduiri. Declarația comună privind aprofundarea prieteniei, solidarității și dezvoltarea colaborării frățești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea, dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană, adoptată cu prilejul vizitei de acum doi ani a tovarășului Nicolae Ceaușescu la Phenian, a contribuit la impulsionarea acestei evoluții.Un rol hotărîtor în determinarea cursului atît de îmbucurător al colaborării dintre țările și popoarele noastre exercită relațiile de înțelegere, încredere și stimă reciprocă dintre Partidul Comunist Român și Partidul Muncii din Coreea. în acest cadru, vizitele reciproce și întîlnirile dintre tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, soldate de fiecare dată cu rezultate din cele mai rodnice, au constituit jaloane de o excepțională însemnătate pe drumul unei prietenii și conlucrări mereu ascendente.în spiritul orientărilor stabilite

Patru ani de la semnarea 
Tratatului de prietenie 

și colaborare 
româno-coreean

la cel mai înalt nivel, între cele două țări se intensifică,de la an la an schimburile demărfuri, se dezvoltă cooperarea economică și tehnico-științifică. Cu prilejul ultimei sesiuni a Comisiei in- terguvernamentale consultative in problemele relațiilor economice și tehnico-științifice dintre Republica Socialistă România și R.P.D. Coreeană au fost analizate posibilitățile lărgirii și diversificării acțiunilor de colaborare și cooperare economică și de amplificare a schimburilor comerciale și au fost luate hotărîrile corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor economice stabilite în domeniile construcțiilor de mașini, chimiei, industriei lemnului, precum și în alte domenii de interes reciproc. Au devenit tot mai frecvente vizitele reciproce efectuate de activiști de partid și de stat, de reprezentanți ai organizațiilor de masă, contactele intre oameni de știință și cultură, între specialiști din diverse domenii, toate acestea prilejuind un rodnic schimb de experiență în construcția socialistă, mai burnt cunoaștere reciprocă, întărirea prieteniei dintre cele două popoare. Colaborarea și cooperarea multilaterală româno- coreeană servesc în ce! mai înalt grad intereselor ambelor popoare, cauzei socialismului și păcii in lume.Animat de sentimente de sinceră prietenie și solidaritate, poporul român urmărește cu adîncă simpatie succesele remarcabile obținute de poporul coreean pe tărîmul muncii pașnice, materializate in ridicarea necontenită a potențialului economic al țării, în progresul științei, invăță- mintului și culturii. în ridicarea necontenită a nivelului de trai material și spiritual al maselor.Aceste succese, repurtate sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, in frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, constituie un puternic stimulent in lupta națiunii coreene pentru realizarea idealului său național de unificare pașnică, democratică și independentă a patriei. O nouă expresie a eforturilor perseverente pentru realizarea acestui deziderat o constituie recentele propuneri in vederea reu- nificării pașnice, independente și democratice a Coreei, conținute în Declarația Comitetului Central al Frontului Democratic pentru Reunificarea Patriei din R.P.D. Coreeană. Aceste propuneri deschid calea spre înfăptuirea unui stat național unitar, liber și independent și făurirea unei vieți mai bune, libere și prospere.tnțelegînd profund și împărtășind dorința fierbinte a poporului coreean de a pune capăt divizării țării, care durează de mai bine de trei decenii, ■și de a trăi intr-o patrie unită, liberă și prosperă, România socialistă a ■sprijinit permanent cauza dreaptă a poporului coreean. Este bine cunoscut că, în lumina acestei poziții de principiu, țara noastră a susținut, atit la O.N.U., cit și în alte foruri internaționale, refacerea unității naționale a Coreei. Țara noastră sprijină noile propuneri ale R.P.D. Coreene, considerind că ele corespund pe deplin intereselor și năzuințelor poporului coreean, cauzei generale a păcii și colaborării.Cea de-a 4-a aniversare a semnării Tratatului româno-coreean constituie un nou și fericit prilej pentru poporul român de a adresa poporului frate coreean cele mai cordiale felicitări și urări de noi succese în munca sa pentru înflorirea și progresul multilateral al patriei, pentru crearea unui stat coreean unitar, liber și independent.
A. MUNTEANU

--------------------- DE LATimpul consumat periodic de fiecare cetățean pentru efectuarea unor plăți datorate diferitelor întreprinderi sau instituții prestatoare de servicii pare la prima vedere neînsemnat. însumînd însă orele consumate în aceste scopuri, rezultă o cifră deloc neglijabilă. Soluția pentru a evita acest consum de timp, care poate fi folosit cu eficiență în alte scopuri, este oferită de C.E.C. prin contul personal. Contul personal se deschide la cererea persoanelor majore. la oricare sucursală sau filială C.E.C.. iar depunerile în cont se fac atit în numerar. cit și prin virament cu con- aimțămîntul titularilor. Eliberarea de sume se face de către titularul contului sau de către alte persoane (cel mult două) împuternicite de către titular la deschiderea contului, atît la unitatea C.E.C. la care este deschis contul, cit și la o altă unitate C.E.C. stabilită de titular. Economisirea timpului rezultă din efectuarea de către unitățile C.E.C. a plăților periodice pentru achitarea costului abonamentului de telefon, radio, televizor, consumului de energie electrică și de gaze, chiriei. impozitelor, taxelor și a diferitelor plăți ocazionale. Toate operațiile de încasări și de plăți se efectuează de unitățile C.E.C. gratuit, iar titularii de conturi personale beneficiază de toate drepturile și de avantajele generale ale economisirii la C.E.C.

CEC. ------Pentru economiile păstrate la C.E.C.. depunătorii beneficiază dc o serie de drepturi și avantaje, printre care se numără și dreptul de a împuternici alte persoane să dispună de sumele păstrate la C.E.C. Astfel, titularul unui libret de e- conomii nominal, al unui cont curent personal’ sau a! unui depozit de obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri depuse spre păstrare poate cere oricind înscrierea in libret, in formularul de deschidere a contului curent personal, respectiv a depozitului de obligațiuni, a unei „clauze" prin care împuternicește ce! mult două persoane să dispună de sumele depuse.în afară de „clauza de împuter
nicire", care are valabilitate numai in timpul vieții titularului, se pot stabili și „dispoziții testamentare" valabil.- după decesul titularului. Prin dispoziția testamentară ce se înscrie în fișa de cont a titularului. dreptul de dispoziție asupra depunerilor poate fi acordat unui număr nelimitat de persoane. Atit 
clauzele de împuternicire cit și dis
pozițiile testamentare pot fi modi
ficate sau anulate oricind de către 
titulari.Depunerile asupra cărora nu s-au dat dispoziții testamentare se eliberează de Casa de Economii și Consemnațiuni moștenitorilor legali, pe baza certificatelor de moștenitori eliberate de organele competente.

tă erbacee acvatică, eliberează, prin frunzele sale ce plutesc la suprafața apei, cantități considerabile de gaz metan. Această calitate a nufărului, ce crește în apropierea malului în lacuri sau ape cu un curent slab, bogate în substanțe nutritive, a fost scoasă în evidență de cercetători din diverse țări. în respectivele ape, substanțele nutritive organice se scuftindă în mîlul lipsit de oxigen de pe fiind și se transformă In gaz metan. Planta acvatică absoarbe din mii acest gaz, care apoi este eliberat, prin frunze, la suprafața apei. Problema care se pune în prezent este cum poate fi valorificat acest prețios combustibil, mai ales în condițiile actualei penurii de resurse e- nergetice. ,

• ACCIDENT NEO
BIȘNUIT. Ciro Alberto del Real, pasagerul unui avion a- parținînd companiei columbiene „Șatena", a fost victima unui tragic accident, cu totul neobișnuit. în momentul in care avionul survola capitala Columbiei, Bogota, un hublou s-a deschis, iar pasagerul a fost absorbit de curentul creat...

• BOTANIST» AVER
TIZEAZĂ. Din studii efectuate de cercetătorii Institutului botanic din Danemarca reiese că, în cursul ultimilor 150 de ani, in această țară au dispărut 31 de specii de plante. 29 sînt pe cale de dispariție, iar alte 98 sînt amenințate. Cauzele acestui fenomen rezidă în restringerea suprafețelor împădurite, poluarea.

folosirea excesivă a insecticidelor ș.a.m.d. Datele de mai sus constituie un nou avertisment împotriva dereglării echilibrului ecologic, cu implicații negative asupra vieții omului.
® EREDITATEA SI 

MALADIILE MENTALE. Depresiunile nervoase nu se datorează numai afecțiunilor de ordin psihic; ele au și origini genetice. Dr. David Commings, genetician Californian, a descoperit de curînd o proteină „a- normală" în creierul persoanelor decedate in urma unor psihoze depresive. Prezența acestei gene, denumită „PC 1 Duarte", ar provoca predispoziție la bolile nervoase. Noua descoperire oferă un argument în plus recentelor teorii despre caracterul ereditar al maladiilor mentale.
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Conferința de h Manila
Proiecte de rezoluții convenite în grupurile de negocieri 

ale sesiunii U.N.C.T.A.D.-VMANILA 25 — Trimisul Agerpres, I. Socaciu, transmite : Lucrările celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare continuă in grupuri de negocieri, într-o conferință de presă s-a anunțat realizarea unui consens asupra unui proiect de rezoluție care cere secretarului general al O.N.U. ca, împreună cu alte organisme din sistemul Națiunilor Unite, să întocmească un studiu care să fie înaintat Adunării Generale pentru măsuri adecvate asupra consecințelor scurgerii forței de muncă calificată spre țările industrializate. Proiectul de rezoluție cere să fie făcute propuneri pentru a se combate acest fenomen, atit prin stabilirea unor măsuri compensatorii pentru țările in curs de dezvoltare afectate, cit și in vederea folosirii cit mai depline a persoanelor ce se bucură de calificare și înaltă calificare, precum și a experților. în proiectul de rezoluție al „celor 77", prezentat in „grupul 11“ se preconizează ca țările industrializate să adopte măsuri in direcția reducerii restricțiilor la importul unor bunuri agricole, în special la produsele tropicale, și să renunțe la așa-zisele ..măsuri selective" care barează calea produselor provenite din țările in curs de dezvoltare.într-un alt proiect de rezoluție al „Grupului celor 77“ sint tratate problemele revizuirii actualului sistem de preferințe pentru a oferi posibilitatea produselor manufacturate și semimanufacturate din
Modificări în proiectulWASHINGTON 25 (Agerpres). — Camera Reprezentanților a Congresului S.U.A. a aprobat, cu 202 voturi și 193 împotrivă, proiectul de buget al S.U.A. pe anul fiscal 1980, care începe la 1 octombrie, proiect ce, în forma inițială, fusese cu o zi mai înainte respins, deoarece un grup de congresmani democrat! s-a alăturat republicanilor, in refuzul de a aproba cheltuielile militare suplimentare preconizate.Proiectul, care prevede cheltuieli 

ORIENTUL MIJLOCIU

țările în curs de dezvoltare de a avea acces liber pe piețele statelor industrializate.în grupul III de negocieri, privind produsele de bază, unde în centrul atenției se află problema instituirii Programului integrat de materii prime și a Fondului comun de finanțare a acestui program, discuțiile s-au axat pe accelerarea punerii în funcțiune a celor două instituții. Propunerile „celor 77“ susțin ca un număr, important de materii prime să se bucure de prevederile Programului integrat, astfel incit fluctuația prețurilor la aceste produse să nu afecteze situația economică a țărilor furnizoare. în acest scop, programul vizează crearea unor stocuri ale acestor produse și compensarea statelor furnizoare in momentul in care prețurile înregistrează scăderi pe piața internațională. într-un proiect de rezoluție adoptat în cadrul grupului in această problemă s-a propus ca, pină la sfîrșitul anului, să fie convenite toate măsurile privind Programul integrat și regulile de funcționare a Fondului comun, care să fie apoi propuse statelor spre ratificare.Paralel cu aceste dezbateri, grupul VII analizează proiectul de rezoluție al „Grupului. celor 77“ privind cooperarea economică dintre țările in curs de dezvoltare ca factor de o însemnătate deosebită, in eforturile lor de propășire economică și socială, precum și în domeniul întăririi colaborării economice internaționale.
de buget al S.U.A.totalizînd. 532 miliarde dolari și un deficit bugetar de 23 miliarde dolari, a fost votat după ce grupul de congresmani democrați a obținut satisfacție în privința sumelor destinate programelor sociale. Astfel, in cadrul unei reuniuni, la care au participat senatori și membri ai Camerei Reprezentanților, delegații Senatuiu1 au acceptat reducerea cu 300 milioane dolari a cheltuielilor militare și afectarea acestei sume sectorului educației și formării profesionale.

IUGOSLAVIA

Intrarea în funcțiune a marelui complex 
petrochimie de la Pancevo 

realizat în cooperare cu întreprinderi 
specializate din România

BELGRAD 25 (Agerpres). — La 
Pancevo a intrat în exploatare cel 
mai mare complex petrochimic din 
Iugoslavia, obiectiv realizat în 
strînsâ cooperare cu întreprinderi 
specializate din România. La 24 
mai, la acest complex a început 
producția de etilenâ, propilenâ, 
polietilenâ de joasâ densitate, și 
a intrat în funcțiune sistemul de 
purificare a apelor reziduale.

Cu prilejul festivitâților de inau
gurare a acestor obiective, a luat 
cuvînțul Nikola Kmezici, președin
tele Consiliului Executiv al Adună
rii Provinciei Socialiste Autonome

Extinderea cooperării in domeniul științei 
și tehnologiei intre România și R. D. GermanăBERLIN 25 (Agerpres). — La Berlin s-au încheiat convorbirile între președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie, Ion Ursu, și vicepreședintele Consiliului de Miniștri și ministrul pentru știință și tehnică al R.D. Germane, Herbert Weiz. în cadrul convorbirilor, s-a făcut o amplă analiză a stadiului cooperării între Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană în domeniul științei și tehnologiei, desfășurată pe baza Programului de colaborare pe termen lung, 1976—1980, dintre cele două țări. Părțile au apreciat pozitiv rezultatele comune obținute in special în domeniile chimiei și petrochimiei, construcțiilor de mașini și electrotehnicii, metalurgiei, fizicii, agriculturii.

Voivodina, care a subliniat Impor
tanța colaborării fructuoase dintre 
Iugoslavia și România în construi
rea acestui mare complex petro
chimic, rod al hotărîrilor adoptate 
în cursul întîlnirilor dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului. Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România, și tovarășul losip Broz 
Tito, președintele U.C.I., președin
tele R.S.F. Iugoslavia.

La festivitățile prilejuite de darea 
în funcțiune a noului obiectiv a 
participat o delegație condusă de 
tovarășul Mihai Fiorescu, ministrul 
industriei chimice.

în scopul dezvoltării și intensificării în continuare a cooperării bilaterale, corespunzător indicațiilor date la întilnirile dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu și Erich Honecker, conducătorii organelor centrale pentru știință și tehnologie au stabilit, în completarea programului de colaborare pe termen lung, noi obiective de cooperare în cercetare-dezvoltare pentru anii 1979—1980 și au convenit obiectivele principale ale cooperării între cele două țări în domeniul științei și tehnologiei pe perioada 1981—1985.La încheierea convorbirilor, prof. Ion Ursu și dr. Herbert Weiz au semnat un protocol. La semnare a participat ambasadorul țării noastre în R. D. Germană, Gheorghe Tache.

„ZIUA ELIBERĂRII AFRICII"
România socialistă - solidară cu Supta popoarelor africane 
pentru consolidarea independenței, pentru lichidarea ultimelor 

vestigii ale colonialismului și rasismuluiPopoarele africane, și alături da ele toate forțele progresiste din lume, marchează în aceste zile un eveniment de profundă semnificație politică : crearea, in urmă cu 16 ani, a Organizației Unității Africane. Data constituirii forumului statelor independente de pe acest continent a fost proclamată ca „Zi a eliberării Africii". O expresie simbolică a înseși țelurilor organizației — realizarea unității tuturor popoarelor africane în lupta pentru cucerirea deplină a libertății și independenței naționale, pentru lichidarea definitivă a colonialismului și rasismului de pe pămîntul african.La acea dată, pe harta Africii figurau incă întinse zone care se aflau sub dominația colonialismului. Treptat însă, ca urmare a intensificării mișcării de eliberare, noi popoare și-au cucerit independenta, în ultimii ani, în urma destrămării fostului imperiu colonial portughez, au apărut noi state independente, însumind o suprafață de peste 2 milioane kmp, cu o populație de 17 milioane locuitori. Tinerele state africane s-au angajat într-un amplu efort de depășire a stării de înapoiere moștenite de la colonialism.Aniversarea din acest an a „Zilei eliberării Africii" are Ioc în condițiile unor profunde prefaceri cu caracter revoluționar, ale unei pu- • ternice manifestări a voinței popoarelor africane de a-și consolida independența cucerită cu grele jertfe, asigurindu-și deplina suveranitate asupra bogățiilor naționale, pentru valorificarea lor în interesul accelerării progresului economic și social. Noile state africane se afirmă totodată în viața internațională ca militante active împotriva politicii imperialiste, colonialiste și neocolo- nialiste, se pronunță cu hotărîre pentru instaurarea unei noi ordini economice și politice internaționale.în același timp, un puternic avînt a luat mișcarea de eliberare în teri

toriile din Africa australă, care se mai află sub jugul dominației colonialiste și rasiste. Popoarele din Zimbabwe și Namibia, populația majoritară din Africa de Sud se ridică cu tot mai multă vigoare în apărarea dreptului lor sacru la libertate și independență. In pofida represiunilor dezlănțuite de regimurile rasiste, a manevrelor lor vizînd perpetuarea rinduielilor de tip colonialist, forțele patriotice din aceste teritorii iși intensifică lupta de eliberare. bucurindu-se de sprijinul și solidaritatea popoarelor libere ale Africii, ale tuturor popoarelor progresiste.Celebrarea „Zilei eliberării Africii" constituie un nou prilej de reafirmare a solidarității militante a poporului român cu popoarele africane, cu lupta lor pentru emanciparea politică, economică și socială, pentru triumful libertății și independenței pe întregul continent. România, așa cum se știe, a salutat cu bucurie și satisfacție apariția noilor state africane, le-a recunoscut imediat și a stabilit cu ele relații prietenești, care s-au consolidat tot mai mult prin aspirațiile comune spre dezvoltare liberă pe calea progresului, spre lichidarea subdezvoltării și făurirea unei noi ordini economice și politice în lume. Dezvoltarea amplă a colaborării româno-africane, pe diverse planuri, participarea nemijlocită a țării noastre Ia înfăptuirea unor grandioase obiective economice în diverse țări africane, sprijinul constant acordat în formarea de cadre de specialiști — toate acestea subliniază pregnant locul important pe care-1 ocupă colaborarea cu statele Africii în ansamblul politicii externe a României socialiste.O nouă și strălucită expresie a solidarității României cu popoarele Africii a constituit-o recentul itinerar al secretarului general al 

partidului nostru, președintele republicii, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, pe continentul african. Succedind vizitelor întreprinse în anii trecuți în Africa, noul itinerar, prin convorbirile pe care le-a prilejuit cu conducătorii statelor vizitate, cu reprezentanți ai mișcărilor de eliberare, prin tratatele de prieten* e și colaborare, acordurile și înțelegerile încheiate, s-a înscris ca un eveniment de semnificație istorică, marcind o contribuție de cea mai mare însemnătate la adîncirea relațiilor de prietenie, colaborare și solidaritate cu popoarele africane, corespunzător aspirațiilor popoarelor din toate țările in curs de dezvoltare de a înainta liber pe calea progresului economic și social. „Am putut constata din nou, cu deosebită satisfacție — sublinia tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la puține zile după întoarcerea din Africa — (naltul prestigiu pe care îl au partidul nostru, România socialistă, numărul mare de prieteni de care se bucură în țările africane — ca de altfel pretutindeni în lume — datorită politicii de pace, colaborare și destindere pe care o promovează patria noastră, luptei ferme împotriva politicii imperialiste, pentru respectarea dreptului popoarelor de a fi stăpine pe bogățiile naționale, pe roadele muncii lor, pe propriul destin, de a trăi in pace, așa cum doresc".în spiritul acestei politici principiale și consecvente, partidul și statul nostru sînt ferm hotărite să acționeze neabătut pentru dezvoltarea legăturilor de prietenie, de colaborare multilaterală și solidaritate militantă cu popoarele africane, adre- sîndu-le cu acest prilej urarea fierbinte de noi succese în lupta pentru consolidarea independenței naționale, pentru izbînda cauzei libertății pe întreg pămîntul Africii.
Reinstaurarea suveranității Egiptului 

asupra orașului Ei AirishCAIRO 25 (Agerpres). — în cadrul Unei ceremonii, care a avut loc vineri, drapelul egiptean a fost ridicat deasupra orașului El Arish, marcind reinstaurarea suveranității Egiptului asupra orașului — transmite agenția M.E.N. El Arish, din nordul Sinaiu- lui, împreună cu o fișie de teren, situată de-a lungul coastei Mării Me-
începerea negocierilor tripartite 
egipteano-israeiiano-amerîcaneBEERSHEBA 25 (Agerpres). — In localitatea Beersheba a avut loc vineri prima rundă a negocierilor tripartite egipteano-israeliâno-america- ne cu privire la autonomia palestinienilor — relatează agenția M.E.N. La negocieri participă delegații ale R.A. Egipt și Israelului, precum șl secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance.în cadrul primei reuniuni au fost examinate probleme de procedură referitoare la viitoarele negocieri. în scurte alocuțiuni, rostite cu acest prilej, șefii delegațiilor egipteană și is- raeliană au expus concepțiile țărilor

amplu program de acțiune pentru făurirea noii ^^^^^^nice internaționale
Document de certă valoare teoretică și practică, Mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat celei de-a V-a Conferințe a Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.) definește principalele linii de acțiune pentru edificarea noii ordini economice internaționale, întregul concept pornește de la teza potrivit căreia procesul dezvoltării are trăsături proprii, in funcție de condițiile specifice ale fiecărei țări — condiții care se cer cunoscute, studiate și aprofundate în scopul elaborării unor programe de acțiune e- ficiente. în acest scop, mesajul relevă că „se impune crearea unor ORGANISME DE STUDII SI CERCETARE PE ZONE GEOGRAFICE, care să analizeze sarcinile și obiectivele economice și sociale specifice ale țărilor in curs de dezvoltare și să prezinte soluții concrete pentru rezolvarea lor".Propunerea președintelui României decurge din întreaga experiență a- cumulată pină acum de statele in curs de dezvoltare în procesul emancipării lor economice. Viața a dovedit că măsurile cu caracter general, vizînd toate țările rămase in urmă, chiar dacă se transpun integral în practică, sint insuficiente pentru depășirea dificultăților specifice pe care le intimpină fiecare din aceste state. Se știe, de pildă, că pentru atingerea obiectivului global înscris în strategia internațională pentru actualul „deceniu al dezvoltării" (creșterea medie anuală cu 3,5 la sută a produsului intern brut pe locuitor), specialiștii O.N.U. au stabilit, ca o condiție de bază, sporirea pînă în 1980 lă 20 la sută a cuantumului din venitul național alocat de țările „lumii a treia" in scopul progresului lor economic. Condiția a fost indeplinită încă din 1975. obiectivul însă este departe de a fi realizat. Mai mult, unele țări subdezvoltate nu numai oă n-au reușit să a- vanseze cit de cit, dar au dat înapoi, deoarece ritmul producției n-a putut nici măcar să. țină pasul cu sporul demografic.Analiza cauzelor care au dus la o situație atit de critică a permis specialiștilor O.N.U. să constate că sporirea procentului reprezentind efortul propriu al țărilor rămase in urmă s-a realizat numai pe ansamblul a- cestui grup de state și ea se datorează unor factori conjuncturali, in special cvadruplării prețului la petrol după 1973. ceea ce a sporit simțitor veniturile țărilor producătoare de țiței, care s-au lansat în ample programe de dezvoltare. Cu alte cuvinte, 20 la sută este rezultatul unei 

diterane a peninsulei, au revenit oficial Egiptului.După ceremonie, generalul Abdel Hamîd Hamdi, ministru adjunct al apărării, a precizat că reinstaurarea suveranității egiptene asupra localității El Arish se înscrie in cadrul reglementării globale a problemei Orientului Mijlociu — relatează agenția M.E.N.
lor asupra autonomiei palestinienilor. S-a convenit — relevă agenția M.E.N. — ca următoarea rundă de convorbiri să se desfășoare în orașul egiptean Alexandria, in cursul primei decade a lunii iunie.

★După întrevederea avută Ia Ale- xandria cu șeful statului . egiptean, in ajunul începerii negocierilor tripartite egipteano-israeliano-america- ne, secretarul de stat al S.U.A., Cyrus Vance, a sosit vineri in Israel, unde a avut întrevederi cu oficialități ale acestei țări — transmit agențiile France Presse și Associated Press.

medii statistice, in spatele căreia se ascund mari discrepanțe. Potrivit a- celorași studii, majoritatea statelor in curs de dezvoltare nu alocă cuantumul stabilit de O.N.U. Țările ce consacră și azi în scopul dezvoltării sub o cincime din venitul lor național — între care unele chiar mai puțin de 4 la sută — reprezintă peste patru cincimi din populația „lumii a treia*'.De altfel, nu este nimic surprinzător in această evoluție care-și are originea în lipsa de mijloace financiare. încă de la cea de-a doua sesiune a U.N.C.T.A.D. (New Delhi, 1968) s-a atras atenția asupra grave
s. Strategii ale dezvoltării în funcție 
de cunoașterea temeinică a condițiilor 

specifice din fiecare țară
lor probleme generate de sărăcie, care confruntă cu o deosebită acuitate in special țările cel mai puțin dezvoltate. Adunarea Generală a O.N.U. a inclus in această categorie 30 de țări, în care trăiesc 253 milioane de oameni, adică 13 la sută din populația statelor în curs de dezvoltare. Din acest grup de state, jumătate n-au ieșire la mare, celelalte sint țări insulare sau situate in regiuni aride, cu condiții dintre cele mai vitrege pentru dezvoltare.La acest handicap se alătură cel economic : un venit național pe locuitor scăzut (cu mult sub 200 de dolari), o pondere redusă a industriei in produsul intern brut (mai puțin de 10 la sută). Toate aceste state obțin venituri foarte mici din exporturi (19,1 dolari pe locuitor), ceea ce face ca ajutorul financiar extern să aibă o pondere însemnată în totalul resurselor lor în devize — 38 la sută, față de 11 la sută cit este media pe ansamblul țărilor în curs de dezvoltare. între 1970—1977, statele aflate pe treptele cele mai de jos ale dezvoltării au cunoscut un ritm mediu de creștere a produsului intern brut de numai 0,7 la sută pe

agențiile de presă transmit:
Convorbiri cehoslovaco- 

SOVÎOiiCO. Gustav Husak, secretar general al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, președintele R. S. Cehoslovace, l-a primit, vineri, pe A. Ko- sîghin, președintele-Consiliului de Miniștri al Uniunii Sovietice, care a efectuat o vizită de prietenie in R. S. Cehoslovacă.
Primire ia Berlin. Erlch H°- necker, secretar general al C.C. al P.S.U.G., a primit, la Berlin, pe Horst Schmitt, președintele Partidului Socialist Unit din Berlinul occidental, și pe ceilalți membri ai delegației Comitetului Director al partidului, care efectuează o vizită de prietenie in R.D.G. A fost evocată, cu acest prilej, tradiționala unitate de luptă dintre cele două partide, informează agenția A.D.N.
întrevedere Ia Budapes

ta. Jânos Kădâr, prim-secretar al 

an, iar zece dintre ele au înregistrat chiar un declin.Dar sărăcia nu se limitează doar la aceste țări. Raportul Clubului de la Roma, prezentat de Jean Tinbergen, arată că 900 milioane de oameni, în marea lor majoritate din „lumea a treia", ciștigă mai puțin de 75 de dolari pe an, iar dintre aceștia 650 milioane trăiesc într-o sărăcie absolută, cu un venit mai mic de 50 de dolari.Dimensiunile tot mai mari pe care le cunoaște sărăcia pe glob ridică noi și noi probleme în fața popoarelor. Una dintre aceste probleme este toc

mai integrarea în procesul dezvoltării a celor aflați Ia periferia creșterii economice. Valorificarea acestui uriaș potențial uman este o condiție esențială a progresului țărilor rămase în urmă pe plan economic. Studiul cu privire Ia obiectivele prioritare ale politicii economice pînă in anul 2 000, elaborat la cererea O.N.U. de un colectiv condus de profesorul american Wassily Leontieff, ajunge la concluzia că o creștere rapidă a țărilor în curs de dezvoltare — care să ducă la diminuarea substanțială, in acest răstimp, a marilor decalaje e- conomice — este posibilă numai cu condiția ca 30—35 la sută și în unele cazuri chiar 40 la sută din venitul lor național, să fie folosit pentru investiții. Aceasta presupune, în primul rind, eradicarea sărăciei și inegalităților, ridicarea tuturor categoriilor sociale ale populației la un nivel de viață care să permită atit satisfacerea nevoilor esențiale ale o- mulUi (legate de hrană, îmbrăcăminte, condiții de locuit, asistență medicală), cit și realizarea de e- conomii necesare finanțării investițiilor productive.Amploarea eforturilor pe care Ie 

C.C. al P.M.S.U., a avut vineri, la Budapesta, o întrevedere cu Dadoo Yusuf Mohamed, președintele Partidului Comunist Sud-African. După cum menționează agenția M.T.I., au fost examinate probleme actuale ale situației internaționale și mișcării comuniste și muncitorești internaționale, o atenție deosebită fjind acordată luptei popoarelor africane.
Reuniune pregătitoare.Vineri au început în capitala Nigeriei, Lagos, lucrările reuniunii pregătitoare a celei de-a treia conferințe pentru reconciliere in Ciad — informează agențiile France Presse și A.P. La reuniune, care se desfășoară cu ușile închise, participă reprezentanți ai diferitelor grupări politice și militare cia- diene, precum și delegații ministeriale din cinci state africane — Niger, Nigeria, Camerun, Jamahiria Arabă Li- biană și Sudan. Urmează să se stabilească liniile directoare ale celei de-a treia conferințe, prevăzută să aibă loc la sfîrșitul acestei săptămini.

comportă atingerea obiectivului dezvoltării este deci cunoscută. Căile și mijloacele pentru realizarea lui trebuie insă căutate. Practica a dovedit că imitarea modelelor de creștere a producției și consumului din țările cele mai avansate duce la rezultate contrarii celor scontate.Economia de piață nu numai că nu înlătură mecanismele tradiționale ale inegalității, dar acționează în sensul accentuării lor, ceea ce face ca săracii să devină tot mai săraci și mai mulți, iar bogății tot mai bogați și mai puțini. Apoi, nu poate fi ignorat nici faptul că modelele de 

creștere din țările dezvoltate au a- părut în condiții diferite de cele din statele în curs de dezvoltare. Astfel, realitatea fundamentală constă in aceea că „lumea a treia" nu este un tot omogen, ea se caracterizează printr-o mare diversitate de condiții economice, social-politice, istori- co-geografice și culturale. Intr-un fel se pun problemele creșterii, bunăoară, pentru țările africane, care abia de curind s-au înscris pe orbita dezvoltării, și cu totul altfel pentru țările latino-americane, care și-au dobindit independența politică de mai multă vreme, dar care abia acum înfăptuiesc ample programe de modernizare și diversificare a economiilor lor naționale. Chiar in interiorul unui grup de țări din același continent există deosebiri profunde în ce privește stadiul de dezvoltare, resursele materiale și umane de care dispune fiecare țară. Astfel, dacă este adevărat că există o problemă comună a lichidării subdezvoltării și decalajelor dintre state, nu este mai puțin adevărat — iar lucrul a apărut evident cu prilejul a diferite reuniuni internaționale, inclusiv la ac

Combaterea terorismului.Consiliul de Miniștri al Italiei a aprobat un decret-lege care prevede alocarea a 85 miliarde lire pentru combaterea terorismului. Această sumă reprezintă prima tranșă a unui fond de 510 miliarde lire ce vor fi acordate suplimentar forțelor de ordine, pe o perioadă de patru ani.
Capriciile vremii. Furtunl de o deosebită intensitate s-au abătut asupra teritoriului R.D. Germane, traversindu-1 din direcția sud-vest spre nord-est, informează agenția A.D.N. Vînturile puternice, însoțite de ploi abundente, au afectat în special districtele Suhl, Erfurt, Potsdam și Dresda. Considerabile pagube materiale au provocat furtunile puternice și în landul vest-german Saxonia inferioară, informează agenția D.P.A. Arborii dezrădăcinați de furtuni au blocat numeroase șosele, altele fiind inundate.

tuala sesiune a U.N.C.T.A.D. — că prioritățile variază ile la tară la țară.Aceasta determină și impune o multitudine de soluții, de forme și metode proprii de acțiune in desfășurarea procesului dezvoltării, rezolvarea diferențiată a cerințelor generale, corespunzător particularităților naționale. Sarcina noii ordini economice mondiale nu poate consta în exportarea modelelor de creștere economică, ci rezidă in crearea condițiilor interne și internaționale care să permită tuturor țărilor să se dezvolte, fiecare in modul său propriu.Astfel, viața scoate tot mai mult în relief valoarea acelei idei, ce străbate ca un fir roșu întreaga operă a tovarășului Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia nu pot fi stabilite reguli general-valabile pentru toate statele din aceeași categorie și că, în condițiile de mare diversitate de la tară la țară, generalul nu se poate exprima decît prin particular.Pornind de aici, este necesar ca fiecare țară să-și cunoască condițiile specifice și, pe baza lor, să-și elaboreze programe proprii viabile, eficiente. în același timp, sint necesare organisme de studii și cercetare, pe zone geografice, care să analizeze sarcinile și obiectivele economice ale fiecărei țări și să prezinte modalități concrete pentru rezolvarea lor. A- ceste organisme trebuie să furnizeze repere atit pentru elaborarea programelor naționale, cit și pentru întocmirea unei strategii proprii de dezvoltare a țărilor rămase în urmă din zona respectivă. Fără o astfel de strategie, transferurile de resurse financiare sau de tehnologie, bazate chiar și pe cele mai echitabile principii, nu vor da rezultatele scontate.Fertilitatea acestor idei este ilustrată de propria experiență a României socialiste, ea însăși țară în curs de dezvoltare, care a obținut realizări remarcabile pe linia lichidării răminerii în urmă tocmai fiindcă in soluționarea problemelor creșterii e- conomice a pornit în permanentă de Ia cunoașterea și studierea temeinică a realităților și elaborarea, pe a- ceastă bază, a planurilor sale.Toate acestea explică largul ecou pe care l-a avut mesajul tovarășului Nicolae Ceaușescu adresat nartici- panților la reuniunea U.N.C.T.A.D. de la Manila, înalta apreciere de care se bucură în lume acțiunile României îndreptate spre edificarea noii ordini economice internaționale, chemată să contribuie la lichidarea subdezvoltării, a decalajelor dintre state, la progresul tuturor popoarelor.
Gh. CERCELESCU

Apel alO.U.A. pentru eliminarea definitivă a colonialismului 
și apartheidului pe continentul african

ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 
Cu ocazia Zilei eliberării Africii, se
cretarul general al Organizației Uni
tății Africane (O.U.A.), Edem Kodjo, 
a dat publicității o declarație in care 
cheamă la consolidarea coeziunii și 
solidarității tuturor țărilor africane in 
lupta pentru progres economic și so
cial, pentru lichidarea deplină a domi
nației coloniale și a regimurilor ra
siste pe continentul african.

Documentul O.U.A. relevă că, deși 
țările africane dispun de imense re
surse și bogății naturale, de poten
țial nelimitat, produsul național brut 
al tuturor țărilor africane este de nu
mai 2,7 la sută din întreg P.N.B. pe 
plan mondial, nivelul veniturilor pe 
locuitor echivalînd în medie cu 365 
dolari pe an, ceea ce reprezintă cel 
mai scăzut nivel din lume. O aseme
nea stare de lucruri, a subliniat se
cretarul general al O.U.A., poate fi

Tîrgul 
de la Budapesta

Pavilionul românesc vizitat 
de inalte oficialități ungarePavilionul românesc din cadrul Tîrgului internațional de primăvară de la Budapesta a fost vizitat de Gyorgy Lazar, președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, Sandor Borbely, secretar al C.C. al P.M.S.U., Istvan Huszar, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Peter Veres, ministrul comerțului exterior, de alți conducători de partid și de stat ai R.P. Ungare.
Manifestări 
consacrate 
României

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
La Universitatea „Kiril și Me- 
todiu" din Skoplie a avut loc o 
manifestare dedicată lui Mihai 
Eminescu, cu prilejul apropiatei 
comemorări a 90 de ani de la 
moartea marelui poet român. 
Studenții au recitat poezii in 
limba română și au interpretat 
cîntece pe versuri eminesciene. 
A fost vizionat filmul documen
tar „Din patrimoniul cultural al 
României'1.

La Biblioteca română din 
Roma a fost organizată o seară 
de poezie românească, în cadrul 
ciclului de manifestări consacra
te celei de-a 35-a aniversări a 
eliberării României de sub do
minația fascistă. Cu acest prilej, 
prof. Luigi Somma, de la Uni
versitatea din Roma, și Fran
cesco Gligora, președintele Aca
demiei internaționale de propa
gandă culturală, au prezentat 
pe poeții Eugen Jebeleanu, Al. 
Philippide, loan Alexandru, re- 
levind umanismul și valoarea 
artistică a liricii românești con
temporane, care se înscrie in 
circuitul mondial al valorilor 
culturale.

Au urmat lecturi de poezii în 
interpretarea prezentatorilor și 
a cunoscutei actrițe italiene Da
niela Rocca.

BUENOS AIRES 25 (Ager
pres). — Cunoscuta revistă ar- 
gentiniană „Confirmado" publi
că un articol ilustrat, consacrat 
genezei și formării poporului și 
limbii române, luptei neamului 
românesc de-a lungul veacurilor 
pentru realizarea unității statale 
depline. Materialul 'evocă, în 
principal, originea geto-dacică a 
românilor, precum și permanen
ța de milenii a strămoșilor noștri 
in spațiul carpato-danubiano- 
pontic. 

schimbată numai prin acțiuni comuna 
ale țărilor africane în direcția extin
derii și consolidării unității și creării 
unor organisme economice de coope
rare la nivel regional, capabile să 
susțină și să stimuleze dezvoltarea 
economiei fiecărei țări africane, să le 
asigure independența politică.

★Organizația Unității Africane este foarte îngrijorată de atitudinea adoptată de unele țări occidentale față de actuala situație din Rhodesia — a declarat secretarul general al O.U.A., Edem Kodjo, in cadrul unei conferințe de presă organizate la Bruxelles cu ocazia începerii negocierilor pentru reînnoirea Convenției de la Lome; El a apreciat că „ridicarea sancțiunilor economice adoptate împotriva regimului rhodesian este exclusiv de competenta Consiliului de Securitate al O.N.U.".
Cabinet de centru-slînga 

în FinlandaHELSINKI. — Premierul desemnat al Finlandei. Mauno Koivisto, a constituit, vineri, un cabinet de cen- tru-stînga, informează agenția Franca Presse. Lista noului guvern va fi a- nunțată oficial sîmbătă, cînd ea va fi supusă aprobării președintelui țării, Urho Kekkonen. Din noul guvern finlandez vor face parte reprezentanții partidelor social-democrat, de centru, ai Uniunii Democratice a Poporului Finlandez (care include și partidul comunist) și ai Partidului Popular Suedez. Noul cabinet va dispune, astfel, în parlament de o majoritate de 134 din cele 200 de mandate.
Regimul dictatorial 

din Haiti extinde 
represiunilePORT AU PRINCE 25 (Agerpres). — Organizațiile de opoziție din Haiti; Intre care și Partidul Unit al ComuA niștilor Haitieni, au dat publicității un apel către opinia publică mondială, chemînd-o să protesteze împotriva politicii de represiuni practicată de regimul dictatorial al lui Duvalier împotriva forțelor progresiste și democrate din Haiti.în apel se arată că regimul dictatorial haitian nu se mulțumește cu măsurile aspre luate împotriva elementelor progresiste din țară, ci acționează, prin emisarii săi, pe teritoriul altor state, violînd drepturile suverane ale acestora, împotriva celor aproape un milion de haitieni care sint nevoiți să trăiască în emigrație din cauza persecuțiilor politice la care au fost supuși in țara lor.
Cutremur 

în IugoslaviaBELGRAD 25 (Agerpres). — Agenția Taniug informează că un nou cutremur, cu intensitatea de 8,3 grade pe scara Mercalli, s-a produs, in seara zilei de 24 mai, în regiunea de sud a Republicii Socialiste Munte- negru — zonă puternic afectată de seismul din 15 aprilie. Se menționează că o serie de clădiri avariate de cutremurul din luna trecută s-au prăbușit. Nu s-au înregistrat morți. Numărul răniților se ridică la 61, dintre care 10 persoane prezintă stări grave.In cursul nopții — menționează agenția citată — aparatele Institutului seismologie din Titograd au mal înregistrat 35 de cutremure de mai mică intensitate, două dintre acestea fiind de gradul 5 pe icara MercallL
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