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Rezultate și argumente care pledează convingător

pentru generalizarea acestor metode și angajamente îndelung verificate

I deea găsirii unor soluții mo
bilizatoare în sporirea pro
ducției de metal s-a născut 
mai de mult în secția noas- 

Om practic și deosebit de 
prim-topitorul loan 

ideii un țel con- 
echipă să pro- 
schimb cel puțin

hă. ______
întreprinzător, 
Băncescu a dat 
creț : „Fiecare 
ducă în fiecare 
două tone de oțel peste plan". Și a 
trecut la treabă. împreună cu echipa 
sa, a început să pună în practică 
ideea-angajament la cuptorul nr. 1. 
Calculul său era simplu : două 
tone x 3 echipe (care servesc un 
cuptor in 24 de ore) x 8 cuptoare = 48 
tone oțel peste planul zilnic, produc
ție suplimentară care se putea realiza 
în sectorul de oțelărie. Pentru aceas
ta însă era nevoie de muncă mult 
mai ordonată, de o disciplină de fier, 
care să asigure ritmicitatea optimă 
îndeplinirii angajamentului anual.

Iată concret ce viza obiectivul : pe 
de o parte, creșterea indicilor de uti
lizare a capacităților de producție, 
prin efectuarea ajustării cuptoarelor 
în fazele de elaborare și după eva
cuarea oțelului, menținerea perma
nentă a unui profil normal al cuptoa
relor care permite încărcarea aces
tora la capacitatea nominală, respec-

tarea strictă a regimului termic pe 
fazele șarjei*— adică eliminarea sta
ționărilor neprevăzute ; pe de altă 
parte, reducerea pierderilor de metal 
prin dozarea corespunzătoare a cup
toarelor în funcție directă de sor
timentul de oțel planificat, efectua
rea lucrului pe șarjă în litera strictă 
a instrucțiunilor, îneît realizarea unor 
indici calitativi superiori ai produc
ției să determine creșterea procentu
lui de metal bun la laminoare.

Cum am organizat întrecerea? Din 
capul locului, comitetul sindicatului, 
cu sprijinul direct al organizației de 
partid și al conducerii secției, a asi
gurat o largă popularizare a ideii-an- 
gajament. Apoi am stabilit forme sim
ple și clare de urmărire a rezultate
lor pe schimburi și echipe. Zilnic sînt 
afișate, la fiecafș cuptor,_ realizările _

Comei RAȚTU
maistru oțelar, președintele 
comitetului sindicatului 
de la Oțelăria nr. 2 
a Combinatului siderurgic 
din Hunedoara

(Continuare în pag. a III-a)

Au trecut aproape 1 500 de 
zile de cînd cimentiștii din 
Bicaz au lansat inițlativa- 
angajament : „Productivita

te orară maximă, cheltuieli mini
me". Născută din dorința și hotărîrea 
colectivului nostru de a asigura canti
tăți tot mai mari de materiale de 
Construcții pentru șantierele patriei, 
această idee, care a pornit din 
secția mori-ciment, și-a dovedit din 
plin viabilitatea și eficiența econo
mică cu larg ecou în rîndurile co
lectivului.

Calculele demonstrează că din mo
mentul lansării și pînă în prezent, 
pe seama materializării punct cu 
punct a obiectivelor stabilite, am obți
nut peste prevederile planului 140 000 
tone ciment. Și tot calculele eviden
țiază faptul că cimentul obținut peste 
plan este suficient pentru construirea 
suplimentară a 9 200. de apartamente 
convenționale. Pe de altă parte, așa 
cum ne-am propus, productivi
tatea orară medie pe fiecare cup
tor de clincher și moară de ci
ment a crescut simțitor, ajungînd 
în prezent la 0.700 tone față de 
0,400 tone, cît înregistram înainte. Iar 
toate aceste succese s-au dobîndit

în condițiile reducerii continue 
consumurilor specifice de energie 
lectrică, de combustibil, corpuri 
măcinare, piese de schimb și altele. 
Amintesc că numai la capitolul „e- 
nergie electrică", spre exemplu, în 
perioada care s-a scurs de la lan
sarea inițiativei am economisit 
18 614 000 kWh, adică atît cît este ne
cesar pentru funcționarea neîntre
ruptă, ,pe timp de mai bine 
și jumătate, a întregului 
De asemenea, tot în acest 
am înregistrat o economie
10 000 tone combustibil convențional. 

Rezultatele amintite au la bază nu
meroase măsuri tehnico-organizato- 
rice, o tot mai mare exigență pe îh- 
tregul flux tehnologic — începînd de 
la cariere și pînă la expedierea pro
dusului finit către beneficiar. Din ini
țiativa comuniștilor, a comitetului 
sindicatului rezervele de creștere a

a 
e- 
de

de o lună 
combinat.

răstimp 
de peste

Inq. Vasile MANOLACHE 
directorul Combinatului de lianți 
și azbociment Bicaz

(Continuare în pag. a III-a)

24 de ore din 24

întreprinderea de ciment din Bicaz, sediu al unor valoroase inițiative muncitorești
Foto : S. Cristian

Secretara! wsl si PartMulid 0® Arab

La invitația secretarului general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și

Socialist,
'I

ă de prietenie în Româniade prietenie in
a tovarășei Elena Ceaușescu. secreta
rul general al Partidului Baas Arab 
Socialist, președintele Republicii 
Arabe Siriene, Hafez El-Assad, va

efectua, împreună cu soția. Anisse El- 
Assad, o vizită oficială de prietenie 
în Republica Socialistă România, in
tre 20 și 21 iunie 1976.

Atît în nopțile tot 
mai scurte ale sezo
nului cald, cît și în 
lungile nopți de iarnă, 
cînd cetățenii patriei 
se odihnesc, muncesc 
sau meditează, ei știu 
cu toții că odihna, 
munca și visele lor au 
un scut de veghe fer
mă și neîntreruptă. 
Neîntreruptă pentru 
că, de fapt, miliția — 
a cărei zi o sărbăto
rim astăzi — prin 
prezența ei la datorie, 
unește zilele și nop- . 
țile pe un cadran de 
timp care cuprinde 24 
de ore din 24. Res
pectarea și aplicarea 
întocmai a legilor 
țării, apărarea vieții 
cetățenilor, a avutului 
obștesc și personal, 
a liniștii și ordinii 
publice este sarcina 
de onoare pe care 
partidul și statul so
cialist au încredințat-o 
organelor de miliție.

Firește că legile au 
rigoarea și severita
tea lor. Latinescul 
dura lex, sed lex — 
legea e dură, dar e 
lege - 4 sună cu depli- 
rv actualitate și as

ii, ^desigur, în con- 
<tul altei filozofii 
ridice. Legile noas-

«, se 
.. profund caracter 
pianist, 
cratic, conform 
cipiilor 
echitate 
în viața 
cială.

Făurită, crescută și 
educată de partid, în 
cei 27 de ani de exis
tență, miliția română, 
alături de celelalte 
organe de stat, a fost 
mereu la datorie, în 
toate etapele istorice 
parcurse, in focul bă
tăliilor de clasă, dind 
nu rareori eroi care 
nu și-au precupețit 
viața pentru a fi la 
înălțimea misiunii lor. 
Printre numele con
semnate în cartea de 
aur a miliției, eroi ca : 
Lăbuș Radu, Bibiloc 
Valentin, Frigea loan, 
Blaga Silviu, Acatri- 
nei Nicolae, Puiu 
Dumitru, Zidaru Con
stantin, Bujor Gheor- 
ghe și mulți alții, râ- 
mîn exemple vii pen
tru generațiile crescu
te în spiritul tradi
țiilor de luptă, jertfă 
și datorie ale 
lui.

Să notăm 
secvențe din 
tea neobosită

știe, au un 
u- 

larg demo- 
prin- 

de etică și 
statornicite 

noastră so-

poporu-
citeva 

activita- 
a omu-

lui în uniformă al
bastră.

...în lumina limpede 
a amiezii, în Plo
iești, orașul petroliști
lor, plutonierul Nico
lae Cosmescu, din for
mațiunea de circulație, 
își făcea obișnuitul 
rond pe axul bulevar
dului Republicii, 
în executarea 1 
nii, milițianul este a- 
tent nu ntimai 
țiuni de specialitate, ci 
ochiul său de Argus 
este îndreptat și spre 
alte aspecte ale reali
tății înconjurătoare. 
Așa că, auzind o detu
nătură neobișnuită și 
văzînd o coloană de 
fum ridicindu-se în- 
tr-un cartier din apro
piere, plutonierul Cos
mescu s-a deplasat re
pede la fața locului. 
De la balconul clădirii 
cuprinse de flăcări, o 
fetiță se căznea să 
deschidă fereastra. 
Plutonierul a urcat re
pede scara de serviciu 
și, forțînd ușa, a izbu
tit să salveze de la 
moarte un copil de 
șase ani și o bătrînă 
de 76 de ani. Coborîn- 
du-i în stradă, pluto
nierul a observat la o 
fereastră o altă fetiță 
speriată. A înfruntat 
din nou primejdia flă
cărilor, salvînd-o și pe 
ea. Au sosit urgent și 
pompierii, stingînd in
cendiul, comandantul 
acestora felicitîndu-1 
din inimă pe curajo
sul subofițer de mili
ție.

...Să poposim acum, 
seara, în cîmpia Te
leormanului, în 1 
grînar al patriei, 
școală nouă 
utilată, ca 
Iile, avea 
suma de 
un picup 
pentru 1 
Dar să lăsăm să vor
bească scrisoarea tri
misă Ministerului de 
Interne de către direc
țiunea școlii. „Tova
rășe ministru, condu
cerea școlii generale 
Bujoreni, județul Te
leorman, vă informea
ză că în ziua de 13 a- 
prilie a.c. a luat cu
noștință de spargerea 
localului școlii. Pe a- 
ceastă cale conducerea 
școlii aduce calde mul
țumiri organelor de 
miliție, educate de 
partid, pentru promp
titudinea cu care 
acționat, izbutind

. Dar 
misiu-
la ac-

plin 
. O 

și bine 
toate șco- 

în casierie 
! 15 500 lei, 
> și halate 
laboratoare...

au 
să

pună mîna în scurt 
timp pe vinovați. A- 
ceastă faptă săvîrșitâ 
de subofițerii de mili
ție dorim să fie popu
larizată...".

...Se lasă iarăși 
noaptea, cu veghea a- 
supra liniștii tuturor 
celor ce muncesc. Ne 
amintim de cuvintele 
unui ginditor român 
care, elogiind „aurul 
cenușiu" al cugetării, 
afirma că astăzi, în 
condițiile societății so
cialiste multilataral 
dezvoltate, știința a 
devenit un bun al ma
selor. Muncitorul, a- 
gricultorul, economis
tul, militarul, prin a- 
leasa lor specializare, 
fac știință- Așa că nu 
e de mirare că ofițe
rul de miliție, căpita
nul Constantin Nan- 
ciu, din Miliția jude
țului Galați, este as
tăzi un inventator cu
noscut, cu invenții 
brevetate în materie 
de electronică. Talen
tul in acest domeniu 
i-a stirnit căpitanului 
Nanciu spiritul inven
tiv încă de pe băncile 
școlii generale. Astăzi, 
invenția sa constituie 
sistemul ingenios de 
alarmare al unei in
stituții din Galați. Nu 
este singurul inventa
tor din sistemul mili
ției, unde aparatura 
modernă de speciali
tate cere tot mai multă 
pricepere creatoare.

...Așadar, 24 de ore 
din 24, în slujba pa
triei, în Slujba legii. E 
adevărat că infracțiu
nile sint mereu mai 
puține și de o nocivi
tate mai redusă, dato
rită amplului proces 
de educare politică, 
civică a opiniei publi
ce ferme, sprijinului pe 
care cetățenii îl dau 
organelor de miliție. 
Dar, orice încălcare a 
legii, oricît de măruntă 
ar fi ea, cere, odată 
cu dezvoltarea activi
tății politico-educati
ve, și dezvoltarea spi
ritului de intransigen
ță a miliției, a tuturor 
organelor însărcinate 
să apere legea, pentru 
ca societatea noastră 
socialistă să prospere 
nestinjenită pe lumi
nosul ei drum.

AI. ANDRIȚOIU 
N. ȘTEFĂNESCU

Tineri muncitori, într-o întreprindere tîndrâ — „Electropontact" Botoșani
A

Pe oamenii aceștia îi cu
nosc. Am semănat împreu
nă cu ei pe cîmpurile de 
la Gogoșari, Putineiu, Vie- 
ru, Izvoru, comune așezate 
din vremuri de demult în 
mănoasa cîmpie a Burna- 
zului, am secerat cu ei, am 
săpat cu ei, am dormit cu 
ei noaptea, sub cerul liber, 
înfiorat de misterul bolții 
luminate de strălucirea tai
nică a galaxiilor și de vîl- 
vorirea griului copt, în mie
zul lui iulie. Am ascultat 
împreună cu ei glasul de 
nisip greu al spicelor, cîn- 
tecul de nicovală argintată 
al pitpalacilor, am urmărit 
împreună cu ei zborul che
mător al ciocîrliilor, care 
aprind văzduhul verii cu 
gușile lor iluminate de cîn- 
tec. Al acestor oameni fiind, 
le-am ascultat încă din co
pilărie gîndurile, cîntecele, 
necazurile și speranțele, 
mihnirile la greu și bucu
riile aspre la vremea iz- 
binzilor. Revenind aici me
reu, pentru că, pentru mine, 
orice s-ar spune, lumea de 
aici începe și aici se sfîr- 
șeștd,’ nî'-am bucurat îm
preună cu ei, cînd zidirile 
noi, făcute cu multă su
doare, cu multă dăruire de 
sine, cu multă credință și 
speranță au început să le 
aducă semn bun în viață, 
să le învioreze traiul, ges
turile și privirile. Dacă ne 
vom reaminti că prin aceste 
locuri vîlvătăile lui ,.1907“ 
au fost printre cele mai pu
ternice din întreaga țară, 
ne vom putea face o idee 
atît despre condiția mate
rială pe care oamenii de 
aici au moștenit-o, cît și 
despre firea lor aprigă, 
dîrză în fața nedreptății, 
dar ageră, muncitoare, fără 
să pregete la greu, atunci 
cînd e vorba să pună teme
lie trainică lucrului folosi
tor pentru toți și pentru 
fiecare în parte. Iată de ce 
nu m-am mirat deloc a- 
tunci cînd am văzut că în 
cooperativele lor agricole 
de producție au inceput să

obfină unele dintre cele 
mai frumoase rezultate. Că 
au început să crească pro
ducțiile de grîu și porumb, 
că fermele zootehnice devin 
pe zi ce trece unități tot 
mai productive. Iată de ce, 
la început, cînd trebuiau 
înfruntate o serie de difi
cultăți, și chiar astăzi, cînd 
asemenea greutăți se mai 
ivesc, mai bine poate decit 
alții, eu știu că soluția fi
rească de rezolvare nu va 
întîrzia să se arate. Fiindcă,

toare. Și unde, de ce să 
n-o spunem, parcă nu tot
deauna își face simțită pre
zența bunul gust al mește
rilor, culorile stridente, 
care să atragă atenția, fiind 
folosite uneori cu prea 
multă insistență. Dar o ci
vilizație nouă a formelor și 
a culorilor determinată de 
o nouă stare materială nu 
se așază chiar dintr-o 
dată. Cu atît mai mult gri
ja pentru păstrarea unei 
frumoase tradiții de echili-

OAMENI
ÎN CÎMPIA

SOARELUI
if-y.

reportaj de Petre GHELMEZ

așa cum am spus la în
ceput, îi cunosc bine pe 
acești oameni.

Ca peste tot în 
zența civilizației 
s-a făcut simțită 
putere. Satele au început 
să-și schimbe fața, școala 
nouă, dispensarul modern, 
căminul cultural cu scenă 
încăpătoare, cu locuri con
fortabile pentru spectatori, 
cu bibliotecă bogată, cu- 
prinzînd cele mai noi cărți 
de literatură și de știință 
agrotehnică sînt de mult 
lucruri obișnuite. Semnele 
unei civilizații materiale de 
substanță și-au făcut apari
ția pe ulițele satelor, acolo 
unde 
mai

IN ZIARUL
DE AZI

țară, pre- 
socialiste 

și aici cu

s-au înălțat case noi, 
cochete, mai încăpă-

bru și măsură, ducerea ei 
mai departe, în noile con
diții, net superioare nu 
poate fi decît binevenită 
din partea celor care au în 
sarcina lor 
cupări.

Mutațiile 
presionat 
însă, la oamenii de aici, 
bișnuiți cu tăria deosebită 
a soarelui, de pe această 
prispă imensă a țării, sînt 
mutațiile, 
țin spectaculoase, 
țin vizibile la 
dar, în fond, 
intervenite în 
lor, în modul de 
de a acționa.

Știu bine care erau rit
murile vieții aici. Milenare

astfel de preo-

care m-au im- 
cel mai mult 

o-

poate mai pu- 
mai pu- 

suprafață, 
esențiale, 

psihologia 
a gindi și

și în concordanță cu marile 
cicluri ale naturii. Se mun
cea primăvara, se muncea 
vara și toamna, se aștepta 
luni întregi de iarnă, cu 
povești spuse la gura sobei, 
lingă o cană cu vin roșu, 
împărțită cu prietenii. O- 
mul nu grăbea planta, iar 
planta nu-1 grăbea pe om. 
Și, privind sentimental lu
crurile, viața părea calmă, 
lipsită de convulsii. Că lu
crurile nu stăteau așa o 
dovedea faptul că pămintul 
bun și mănos din această 
adevărată cîmpie a soare
lui nu dădea totuși omului 
cit ar fi putut da, că viața 
acestuia nu era cea pe care 
el însuși o dorea. Nu le-a 
fost ușor deci, acestor oa
meni obișnuiți cu asemenea 
ritmuri tradiționale ca, în- 
tr-un timp extrem țle scurt, 
judecind în perspectiva is
torică, să se adapteze rit
murilor noi, ale unei agri
culturi cu trăsături din ce 
în ce mai accentuat indus
triale, în care timpul, anul, 
luna, ziua, orele chiar, ca
pătă valori cu totul noi. 
Planificarea', graficul de

' ''lucru, proghozd-productiilore : ai 
menținerea ritmurilor pro
ductive pe întregul ciclu al 
anului, iată realități care 
au mutat viața oamenilor 
de aici pe alte orbite ale 
civilizației, ale modernită
ții. Expresia „este vîrf de 
campanie, timpul e favora
bil și se muncește zi-lumi- i 
na", pe care am auzit-o de 
atîtea ori aici, ca, de alt
fel, pe toate cîmpiile țării, 
nu denotă numai o îmbo
gățire a vocabularului și 
sintaxei din vorbirea țăra
nilor, ci, in primul rind. o 
schimbare de mentalitate, 
înțelegerea faptului că rit
murile naturii pot fi influ
ențate, accelerate, că tim
pul însuși poate căpăta di
mensiuni noi.

Mai puțin obișnuiți erau 
oamenii de prin aceste
(Continuare în pag. a II-a)y

Rubricile noastre : OPINIA PUBLICĂ SI 
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SOCIALISTE ; DE PRETUTINDENI

CONDUITA CIVICĂ ; 
INSTANȚĂ ÎN FATA 

SPORT; DIN ȚĂRILE

In teatre, climat civic;
pe scene, spectacole cu mesaj civic

totuși 
datorii

i

Așa cum se arată cu deo
sebită pregnanță in expu
nerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul e- 
ducației olitice și al cul
turii socialiste, autenticii 
oameni de cultură, în dife
rite momente ale istoriei 
noastre, s-au afirmat și 
s-au unit în punctul acele
iași înalte conștiințe a mi
siunii sociale pe care o 

prin 
de adînc 
firul ace- 

cultură și 
de civism 

întîmplător 
unul din cei mai de 
cărturari ai noștri, 
Vianu, considera 
schilodire spirituală 
dinea estetizantă 
sentarea artistului 
solicitările sociale.

Sub ochii noștri, în 
au avut loc, în cîțiva 
timp infim pe scara 
riei, cele 
schimbări structurale cu
noscute vreodată, care stîr- 
nesc, în chip firesc, uimi
rea lumii și sentimentele 
noastre de aleasă cinstire 
pentru inițiatorul și făuri
torul acestor transformări 
revoluționare, pentru parti
dul nostru comunist. pe 
care ilustrul său secretar 
general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. îl definește cu 
atîta limpezime ca fiind : 
„...nucleul în jurul căruia 
gravitează întreaga socie
tate si de la care radiază 
energia și lumina ce pun in

mișcare și asigură funcțio
narea întregului angrenai 
al orînduirii socialiste". în 
acest amplu angrenaj, ar
ta, ocupind un loc însem
nat, beneficiază 
permanentă și de 
rile înțelepte ale 
rii de partid, ale

de grija 
îndrumă- 
conduce- 

tovarășu-

socialiste a reverberat pu
ternic în conștiințele noas
tre. stimulindu-ne creația.

Ne sînt scumpe ideile 
înaintate ale oamenilor de 
teatru, ale regizorilor ce au 
luptat pentru afirmarea 
teatrului românesc, cu cre
dința fierbinte în valorile

viitorul omenirii, de a con
tribui la victoria socialis
mului pe aceste meleaguri 
și în întreaga lume. Și cred, 
de asemenea, că nu greșesc 
dacă afirm că tocmai dato
rită acestor condiții de care 
ne bucurăm, generația 
noastră de actori, regizori și

am
unei 
împlinite

pe 
aveau de îndeplinit, 
aceeași vibrație 
patriotism, prin 
leiași vieți de 
artă, dublate 
constructiv. Nu

seamă 
Tudor 
drept 
atitu- 

sau 
de

ab- 
la

țară 
ani, 

isto- 
mai profunde

Cultura socialistă
și educația politică

— - •într-o unitate inseparabilă
lui Nicolae Ceaușescu per
sonal, îndrumări care ne 
ajută să stabilim raportul 
exact dintre arta noastră și 
„izvorul" generos al vieții 

noastră, ne 
înțelege- 
adevăru- 
lumii de 
racordăm

— realitatea 
lărgesc orizontul 
rii problemelor și 
rilor majore ale 
azi, ne învață să 
activitatea noastră cu inte
resele vitale ale națiunii 
române, cu idealul de pro
gres neîntrerupt al socie
tății și al umanismului so
cialist. cu idealul păcii, so
lidarității și colaborării in
ternaționale. îndemnul re
petat recent de a sorbi apa 
limpede, răcoritoare și veș
nic vie a izvoarelor patriei

spirituale ale neamului nos
tru. și am căutat — fiecare 
în felul și cu puterea noas
tră — să le continuăm. Cred 
însă că, datorită condițiilor 
noi și de care înaintașii nu 
s-au putut bucura, genera
ția noastră a adăugat și 
poate adăuga mai departe 
un plus de pasiune revo
luționară. un plus de en
tuziasm Și 
mină, un 
cute din 
victoriile de azi și de mîi- 
ne ale întregului popor, 
din explorarea tezaurului 
lui spiritual, a felului lui 
specific de a gîndi și a 
simți, de a acționa, de a 
concepe existenta umană și

zîmbet, o lu- 
optimism năs- 
încrederea în

scenografi a reușit în crea
țiile cele mai de seamă să 
ridice teatrul contemporan 
românesc pe trepte artistice 
și etice superioare. Și au 
greșit, am greșit, atunci cînd 
energia și talentul s-au 
despărțit de înțelepciune...

Desigur, nu sînt singurul 
din cei care au simțit 
bucuria de a-și închina toa
tă puterea de muncă desco
peririi și valorificării sce
nice a piesei originale, fie 
că au fost piese pentru a- 
dulți, fie că au fost piese 
pentru copii sau tineret. Și 
dacă am insatisfacția că nu 
toate cele cîteva zeci de 
spectacole cu piese origi
nale au constituit și tot a-

tîtea succese, 
sentimentul 
fundamentale 
al unui aport onest, marcat 
de pasiune și credință fer
mă în valorile teatrului ro
mânesc, pentru afirmarea 
căruia — și în confruntări 
internaționale — strădania 
nu a rămas zadarnică.. Toc
mai de aceea, imi dau sea
ma că față de îndatoririle 
ce ne revin pentru realiza
rea idealurilor societății 
noastre socialiste, față de 
istoricele hotăriri ale Plena
rei din noiembrie 1971 a 
C.C. al P.C.R. și ale celui 
de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., față de exigențele 
formulate la Congresul e- 
ducației politice și al culturii 
socialiste, noi. regizorii, a- 
vem încă multe de făcut, 
atît in vederea realizării u- 
nor spectacole cu o mare 
forță educativă, mobiliza
toare, cît și pentru crearea 
și întreținerea unui climat 
de disciplină și conștiință 
civică, de cultură și creație 
în teatrele noastre.

întregii adeziuni — sim
țite și exprimate — la poli
tica internă și externă a 
partidului nostru ii vom 
alătura activitatea pe care 
o vom desfășura, cu încre
derea că 
urma va 
unor noi 
alizări în 
socialiste 
voltate și în modelarea o- 
mului nou.

Ion COJAR

perioada care va 
constitui cadrul 

și însemnate re- 
făurirea societății 
multilateral dez-

neîntreruptă,
zi și noapte, 

a sistemelor de irigații 
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neîntreruptă, zi și noapte, a sistemelor de irigații
Județul Tulcea. Ținut înconjurat 

din trei părți de apă, cu bălți și 
lacuri interioare ce acumulează mi
lioane și milioane de metri cubi de 
apă, suferă în acest început de vară de 
o acută nevoie de apă pentru hrana 
plantelor. De cîteva săptămîni încoa
ce n-a mai căzut strop de ploaie. 
Dinspre -Mare și Deltă bate, în 
schimb, un vint puternic, care, cu 
fiecare zi ce trece, seacă și puțina 
rezervă de umiditate acumulată în 
toamnă și iarnă. Deficitul de apă 
din sol înregistrează, de pe acum, 
cote ce depășesc 1 100 mc la hec
tar ; în unele locuri — la Dăieni, 
Făgărașu, Casimcea — plantele fiind 
aproape de coeficientul de ofilire. în 
fața acestei situații, la indicația co
mandamentului județean, in toate u- 
nitățile agricole, și îndeosebi în cele 
din zona irigată, au fost luate mă
suri de suplimentare a posibilități
lor de udare. Regimul de lucru este 
stabilit pentru două schimburi, ast
fel incit să se ude efectiv 20 de ore 
din 24. Unitățile agricole dispun de 
formații permanente de udători și 
motopompișt.i, care sînt aprovizionați 
in cîmp, atît cu materialele și com
bustibilul necesar, cît și cu hrană.

Un prim popas 11 facem în hota
rul cooperatorilor din Lunca. Pe u- 
nul din canalele de irigații, zece a- 
ripi de ploaie, așezate după o or
dine dinainte stabilită, aruncau 
deasupra lanului de grîu „stropi de 
ploaie", apă pompată tocmai din Ra- 
zelm prin una din marile magistra
le subterane ale stației de punere 
sub presiune. Cei cinci udători, cîți 
lucrau pe acest canal, formează o 
echipă care a luat în acord global 
150 hectare cu grîu. Se aprecia că 
în cel mult trei zile se va încheia 
ultima udare. Echipa mai are 100 
ha cu porumb, 20 ha cu floarea-soa- 
relui și 26 ha cu sfeclă de zahăr. 
Munca se desfășoară în două schim
buri. astfel încît mutatul aripilor se 
face de către cei doi udători de la 
punctul de lucru, ajutați de cite un 
cooperator din echipa respectivă. în 
angajamentele încheiate cu condu
cerea cooperativei sînt stabilite cu 
exactitate obligațiile ce revin, atît 
udătorilor, cit și cooperatorilor din 
echipele care execută lucrările de în

treținere, ceea ce explică buna des
fășurare a lucrărilor. Pe baza unor 
grafice, întocmite la recomandarea 
stației de avertizare de la Baia, zil
nic se udă aici, prin rotație, între 
50—60 de hectare. In ultima săptă- 
mină, planul la irigat a fost depă
șit cu 76 ha. „Formațiile mixte de 
cooperatori și udători au fost per
manentizate încă de anul trecut — 
ne spunea președintele cooperativei, 
Constantin Mihălțeanu. Permanenti
zarea formațiilor pe anumite supra-

din Babadag și Baia, consecință a lu
crărilor de slabă calitate executate 
de către T.C.I.F. Constanța. Săptă- 
mîna trecută, în sistemul Baia, 
stația SPP-3 nu a funcționat de
loc, iar stația SPP-2 a fost pusă 
în exploatare doar la mijlocul săp- 
tăminii. Sistemele fiind în ga
ranție, unitatea de construcție este 
cea care răspunde de înlăturarea tu
turor defecțiunilor. Așa spune legea. 
Așa spune și constructorul — T.C.I.F. 
Constanța — numai că nu procedea-

Raid pe ogoarele județului Tulcea, unde vremea 

secetoasă impune asigurarea ireproșabilă 

a „ploilor artificiale"

fețe precis delimitate, legarea direc
tă a retribuției acestora de recolte
le pe care le obțin au ca efect co
interesarea în executarea la timp a 
udărilor".

Munca la udatul culturilor era bine 
organizată și în cooperativele agri
cole Sarichioi, Enisala, Trestenic etc. 
Sint multe unități care din săp- 
tămina aceasta au trecut la iri
garea sfeclei și a porumbului. La 
cooperativa agricolă din localita
tea „6 Martie", la udatul sfeclei, 
porumbului și lucernei se acționa cu 
11 motopompe și 32 de aripi de 
ploaie. în numai două zile au fost 
udate 56 ha cu porumb.

O analiză de ansamblu a modu
lui de organizare a udărilor în uni
tățile agricole din județul Tulcea 
pune în evidență, in același timp, și 
unele neajunsuri în ce privește res
pectarea graficelor zilnice de lucru, 
folosirea sistemelor la întreaga ca
pacitate. Chiar în condițiile unui de
ficit de apă atît de mare, sînt u- 
nele cooperative agricole în care nu 
s-au realizat nici măcar 50 la sută 
din suprafețele ce puteau fi udate 
pînă acum. Cauzele sint multiple. 
Este vorba, în primul rînd, de unele 
defecțiuni ce se produc în sistemele

zâ operativ. Situația nu durează de o 
săptămină și nici măcar de o lună- 
două, ci de mai bine Ge un an. Se 
cere o intervenție energică a Depar
tamentului de îmbunătățiri funciare 
pentru a se pune capăt acestor nea
junsuri.

Respectarea programului zilnic de 
udări stabilit este condiționată de or
ganizarea temeinică a activității în 
fiecare unitate agricolă. Ceea ce am 
văzut însă la cooperativa agricolă din 
Ceamurlia de Jos nu aduce deloc 
a bună organizare. Dintr-un efec
tiv de 120 de udători, cîți trebuiau 
să lucreze aici, în cîmp erau cel mult 
20, dar și din aceștia zece se 
retrăseseră la umbră. Dincolo
de șanț, conducte de butyl spar
te, aripi de ploaie care nu erau 
puse în funcțiune. Toate aces
tea le-am văzut împreună cu pre
ședintele cooperativei, tovarășul Ion 
Badea. Pentru președinte păreau lu
cruri firești, de vreme ce susținea cu 
orice preț (combătind chiar păreri 
autorizate ale specialiștilor ce ne în
soțeau) că este mulțumit de felul 
cum se muncește. La primărie era 
doar secretarul consiliului popular 
care, nu știa nimic nici de președin
te, nici de vicepreședinte și nici de

Ce facem cu... Tărăboanță și Țițirică ?
Trenul accelerat nr. 141, 

în direcția București — 
Titu — Pitești — Craiova, 
pleacă din Gara de Nord 
la ora 16 și 57 minute. Am 
călătorit cu el de mai mul
te ori și am făcut cunoș
tință cu niște băieți din 
oale-afară de „veseli" de 
prin Bîldana, Ghergani, 
Găești, Golești și de prin 
alte așezări de pe traseu. 
Cum pleacă acceleratul din 
Nord, pe coridoarele lui 
se aude tropotit de pantofi, 
ușile compartimentelor se 
deschid brusc. își fac apa
riția capete lînoase. priviri 
iscoditoare. „Nu e, bă, nici 
aici Tărăboanță" — zice 
cite. unul, pierind și -lăsind 
ușa deschisă. Nu trec cinci 
minute și alte capete rău 
întreținute își fac apariția: 
„Unde-o fi, mă, alde Țiți- 
rică ?", se întreabă ei în
tre ei, înjurîndu-și în gura 
mare amicii pierduți în 
trenul de seară. Dar iată 
că totul se termină cu un 
„ura" general, cu pumni 
dați prietenește în coaste. 
S-au Intilnit, în fine, alde 
Tărăboanță cu alde Țițiri- 
că. Alde Țițirică, de prin 
Bîldana sau Ghergani, nu 
se uită dacă vagoanele în 
care călătoresc sînt sau nu 
pentru fumători. După ei, 
regulamentele de ordine ale 
C.F.R.-ului par să fie fă
cute doar pentru oamenii 
de rînd. Băieții veseli, care 
au impînzit coridoarele, a- 
prind cu toții țigările, scot 
sticlele cu „tărie", le iz
besc de pereții comparti
mentelor — ca să le sară 
dopurile ! Nu păreau ei 
prea des adăpați la izvoa

rele bunel cuviințe nici 
înainte, dar după ce s-au 
adăpat eu „tărie" nici atît : 
aruncă țigările aprinse pe 
linoleumul de pe podele, 
Jălăie cîntece vulgare, ard 
perdelele, blochează, ca să 
se distreze, trecerea fetelor 
pe coridor.

...Cind a apărut la capă
tul coridorului un om in 
uniformă, cu cleștișor in 
mină, pasagerii, deranjați

ordine și curățenie impu
ne. Dacă-i întilnești însă pe 
„băieții veseli" la „Mun
că", cinematograf de car
tier... Aici se simt ei în 
apele lor! Plescăie tot 
timpul caramele și arun
că pe jos ambalajele, 
cojile de portocale, pa
chetele de țigări. Plasatoa
rea ne-a mărturisit că, 
după ce ies din sală 
alde Tărăboanță, mătu

și jigniți de alde Țițirică, 
au fost siguri că se va re
stabili liniștea și în vago
nul nefumătorilor. Dar 
ți-ai găsit 1 Ei stau mai de
parte cu sticlele la gură și 
se adresează omului în 
uniformă ca unui bun amic: 
„Azi avem bilete, nașule !“ 
Iar „nașul", pentru că fu
mează unde e interzis și 
pentru că distrug bunuri 
publice, îi admonestează 
aspru : „Măi băieți, măi !“.

Dar pe Țițirică și Tără
boanță (nume reale, striga
te pe coridoarele trenului) 
îi întîlnim în zeci și zeci 
de ipostaze. I-am văzut 
deunăzi buluciți în holurile 
unor cinematografe, vor
bind tare și urît, aruncind 
țigările pe jos. Așa s-a în- 
tlmplat — și se mai întîm- 
plă — chiar și la „Patria", 
cunoscut lăcaș de cultură, 
unde, oricum, climatul de

ra nu mai poate face 
față. Dar ceea ce supără 
poate cel mai mult e fap
tul că „ceata" vorbește tot 
timpul cu... filmul. „Fii 
atent, țipă cîte unul la per
sonajul principal, fii atent 
că vine banditu’ din spate. 
Dă-n el !“.

îl cunoști de la distanță 
pe Tărăboanță al nostru: e 
cel care face țăndări liniș
tea publică atunci cînd se. 
întoarce pe două cărări de 
la bodegă; și tot el este 
cel care* pe timp ploios, 
urcat la volanul mașinii 
personale, trece ca vîntul 
prin băltoacele de pe stra
dă, stropindu-te cu noroi 
din cap pînă în picioare; 
e el, Țițirică cel năzuros, 
care aflat la centrul de 
pîine, pînă se hotărăște să 
cumpere, lasă amprentele 
pe jumătate din jimblele 
din rafturi; e Cetățeanul

needucat, care îți răcneș
te în ureche cînd merge la 
meci și aruncă CU sticle, .pff 
stadioane ; ce! care, aflat 
în pădure, se poartă... ca-n 
codru: aruncă pe iarbă res
turile menajere, cutiile 
goale de conserve, ambala
jele, bidoanele goale de 
ulei; e nepieptănatul, care 
acostează fetele pe la colț 
de stradă.

Ce ne facem cu Țițirică 
și Tărăboanță? Organele de 
ordine — spun unii — cele 
cu drepturi de control, in
clusiv inspectorii domeniu
lui public, ai C.F.R., 
ș.a.m.d. să acționeze mai 
eficient, abaterile de la 
conduita cetățenească să fie 
mai aspru sancționate, date 
în vileag (cum de fapt se 
și procedează în multe 
orașe). E adevărat. Dar, 
stimate cetățean, aceste ac
țiuni ale organelor de ordi
ne nu se cer oare conjuga
te cu o poziție mai fermă, 
mai activă a fiecăruia din
tre noi? Pentru că, se în
țelege, oricit de active ar 
fi organele de ordine, ori
cit de severă sancțiunea, nu 
putem pune, totuși, cîte un 
controlor după fiecare... 
Tărăboanță! Opinia, pozi
ția noastră mai fermă, edu
cativă, față de indivizii 
aflați încă în conflict cu 
disciplina cetățenească, cu 
simțul civic trebuie și poa
te să se facă mai mult 
simțită în toate ocaziile. 
Aveți în această privință 
propuneri mai concrete?

Gh. GRAURE

ceea ce se întimplă în cîmp... Se 
cer luate măsuri operative pentru 
redresarea situației nesatisfăcătoare 
în acest domeniu. Și nu numai aici, 
ci și la Jurilovca pentru a se elu
cida de ce lipsesc din gestiune 40 
de aripi de ploaie, la Turda — de 
ce nu se asigură udătorii, sau la Ia
zurile, unde și acum sînt șase moto
pompe nereparate din vara trecută.

Pe măsură ce timpul înaintează și 
plantele se dezvoltă, crește și nevoia 
de apă a culturilor; este, deci, ne
cesară intensificarea udărilor în toa
te unitățile, astfel încît să se asigu
re condiții pentru a se iriga zi și 
noapte cu toate agregatele. Pentru 
aceasta se cere ca atît comandamen
tul județean, cît și organele agri
cole județene să ia măsuri pentru 
instaurarea unei ordini și discipline 
riguroase la aplicarea udărilor.

Iosif POP 
Vasile NICOLAE 
corespondentul „Scînteii"

Oameni 
în cîmpia 
soarelui

(Urmare din pag. I)
locuri cu grădinăritul, de pildă. în 
prezent, unele dintre cele mai bo
gate sectoare legumicole se află în 
aceste părți. La fel — în privința 
zootehniei. Eforturile de adaptare la 
noile preocupări au presupus lărgi
rea orizontului de cunoștințe, valori
ficarea intensivă a acelor zile și 
ceasuri lungi de iarnă în care timpul 
nu avea de ce să se grăbească.

Sute de ani s-a crezut că agricul
tura este una dintre preocupările 
omului supusă cel mai adesea hazar
dului. Condițiile agriculturii socia
liste i-au convins pe oamenii de aici 
că jocul întâmplării poate fi înlocuit 
cu un alt joc, acela al rigorii știin
țifice, al supunerii cîmpului și stimu
lării puterilor sale creatoare cu aju
torul inteligenței, al tehnicii. Meca
nizarea, chimizarea, ameliorarea so
iurilor, privite în urmă cu ani de 
zile, în virtutea unor obișnuințe mi
lenare, cu o anumită neîncre,dere, 
s-au instalat definitiv aici, sporind 
spicul griului și rodul porumbului, 
schimbind 'însuși conceptul de om al 
cîmpiei, care tot mai mult începe să 
fie acela de om al industriei agrare.

Desigur, pînă la împlinirea totală a 
tuturor acelor deziderate prevăzute 
în documentele partidului și statului 
nostru în legătură cu agricultura 
încă mai sînt multe de făcut. Impor
tant este însă că schimbările pe care 
le-am văzut și simțit aici, de la an 
la an, de la anotimp la anotimp aș 
spune, sînt de ordin fundamental și 
oferă garanția pentru toate dezvol
tările ulterioare ale vieții.

Străbătind de curind, încă o dată, 
această cîmpie a soarelui, acolo, pe 
imensa prispă de lumină a țării, am 
văzut rețeaua, într-o tot mai inge
nioasă împletitură, a canalelor de 
irigație, a stațiunilor de pompare, 
care vor defini, în cele din urmă, 
unul dintre .cele mai mari sisteme 
de irigație cȚin țară. Pe câmpurile 
prăvălite în lumina curată a soare
lui de vară, marile canale de 
beton, conductele, motopompele pre
figurează prin prezența lor insolită 
fața de miine a agriculturii de pe 
aceste locuri, ne fac să bănuim pro
ducțiile mereu sporite, conform unor 
prevederi bine cumpănite. Și asta 
pentru că și aici, în sudul țării, în 
apropierea marelui fluviu pe care 
l-au cîntat, l-au jelit, l-au iubit, l-au 
preamărit, oamenii au Învățat să în
gemăneze visurile lor de mai bine 
cu rigoarea științei, a timpului mo
dern pe care-1 trăim. însemnele ca
racteristice ale cincinalului revolu
ției tehnico-științifice, în care am 
intrat, își trimit reverberațiile tot 
mai pregnant în cîmpia soarelui.'

în secția pictură a întreprinderii de sticlă din Bistrița
Foto : S. Cristian

Cum putem preveni 

bolile digestive și hepatice

OMUL Șl VIAȚA 
RAȚIONALĂ ,

■FAPTUL
DIVERS

I Navaliștii
■ 9

j și popicele
I La Șantierul naval GalațiLa Șantierul naval Galați s-a 

dat în folosință o sală Ue popice. 
Lucrarea a fost executată de 
navaliști, prin muncă voluntară. 
Inaugurarea popicăriei a avut 
loc în prezența cunoscuților cam
pioni Iosif Tismănaru și Uie 
Băiaș. Ei au făcut o frumoasă 
demonstrație și au realizat și 
primul record al sălii. Rămîne 
Ca navaliștii gălățeni, aflați deo
camdată în campionatul muni
cipal de popice, să realizeze res
tul. Adică să doboare și popi
cele, cum doboară recordurile la/ 
nave.

I
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Statistici întocmite în diferite țări 
evidențiază o creștere a bolilor di
gestive și a celor hepatice în ansam
blul maladiilor. în legătură cu răs- 
pîndirea acestora, despre cauzele și 
posibilitățile de prevenire, conf. dr. 
ROMULUS OANCEA, de la Institu
tul medico-farmaceutic din Bucu
rești. ne relata :

— Sănătatea este ușor de păstrat 
dacă se asigură o viață organizată, 
printr-o bună dozare a activității și 
a odihnei. Respectarea orelor de 
masă, dar și „respectarea mesei“ 
prin calm și liniște vor întări orga
nismul, în așa fel încît acesta să nu 
devină ușor vulnerabil la suferințele 
digestive sau hepatice.

— Este adevărat că in numeroase 
țări aceste boli sînt mai frecvente 
în mediul urban ?

— Acesta este adevărul. Odată cu 
binefacerile civilizației, urbanizarea 
aduce și o serie de 
schimbări in exis
tența oamenilor. 
Ne referim la mo
dificarea unor obi
ceiuri alimentare 
și a unor’ ritmuri 
de viață. Mi se
pare deosebit de util să cunoaștem 
și să ținem seama de o serie de con
statări făcute de specialiști din în
treaga lume, intrucit țara noastră 
cunoaște în prezent, iar in viitor va 
cunoaște și mai mult, un ritm de dez
voltare economică și socială, de urba
nizare, fără precedent. E vorba, între 
altele, și de trecerea de la alimenta
ția „tradițională" din mica gospodărie 
a țăranului sau a locuitorilor orașelor 
mici la condițiile de viață din ora
șele mari, cînd se consumă tot mai 
multe produse alimentare conservate 
sau semipreparate. Or, trebuie să ne 
asigurăm că aceste schimbări se fac 
fără nici o tulburare a stării de să
nătate. Ceea ce este posibil dacă se 
cunosc și se respectă anumite, reguli.

— Concret, ce se recomandă la con
sumarea1 semîpr epuratelor sau a pre
paratelor conservate 1

— Destule persoane evită să con
sume acest gen de alimente, moti- 
vind că ar fi mai puțin tolerate de 
organism, avînd rezerve, de exemplu, 
față de preparatele conservate sau de 
carnea congelată. în realitate, orice 
om sănătos poate consuma astfel de 
alimente, și în general tot ce este 
preparat și conservat. Pentru aceas
ta, credem că ar trebui ca, paralel cu 
justificata preocupare pentru aspec
tul comercial al alimentelor amba
late, să se acorde cel puțin tot atîta 
grijă și indicațiilor de folosire și pre
parare a lor. De pildă, ambalajele 
unor preparate (peștele, diferitele sor
turi de carne congelată, sau oferite 
sub alte forme de semipreparate) ar 
trebui să conțină și instrucțiuni de 
pregătire, în așa fel încît să se păs
treze cit mai multe din principiile lor 
nutritive de bază. Analizele temeini
ce întreprinse arată că prin congela
re alimentele își păstrează calitățile

esențiale, putînd fi consumate de 
orice om sănătos. Nu ele dăunează 
sănătății, ci felul în care sint prepa
rate’ (prin prăjeli sau cu diferite so
suri) ori felul în care sint consu
mate. Astfel, o mincare reîncălzită de 
mai multe ori poate deveni nocivă 
■pentru organism, ca urmare a proce
selor de transformare suferite de că
tre diferiți! ei constituenți.

— Ficatul are un rol primordial 
in digestie și in funcționarea nor
mală a organismului. Ce este hotă- 
ritor pentru păstrarea sănătății fica
tului și prevenirea bolilor hepatice ?

— Multe persoane care se cred 
bolnave de ficat își organizează un 
regim de viață, și îh special alimen
tar, uneori chiar terapeutic, fără a 
consulta medicul. Asemenea măsuri, 
după cum s-a putut constata adesea, 
duc la efecte nedorite, deoarece un 
regim alimentar incomplet, lipsit de 

anumite principii 
alimentare, afec
tează insăși buna 
funcționare a fica
tului. Calea cea 
mai bună de pre
venire a bolilor 
digestive, și mai

ales ale ficatului, constă intr-un regim 
alimentar echilibrat și moderat, fără 
excese, alcătuit din proteine (carne, 
ouă, brinzâ, lapte ș.a.).. O altă măsură 
strict necesară o reprezintă ritmicita
tea meselor. în multe țări, specialiștii 
nutriționiști remarcă o „anarhie ali
mentară", in sensul acordării unui 
timp extrem de redus meselor (une
ori, circa 30 de minute pentru toate 
mesele zilei). Deși la noi populația 
nu trăiește astfel de dezorganizări 
ale ritmului cotidian, multe persoane 
au obiceiul rău de a mânca în fugă 
și nu la aceleași ore, ceea ce impie
tează asupra bunei funcționări a or
ganelor digestive. De multe ori asis
tăm la vindecări așa-zis miraculoase 
numai prin ordonarea meselor și in
terzicerea abuzului de băuturi alcoo
lice. Se știe că alcoolul consumat in 
mod excesiv este unul din factorii 
cei mal agresivi pentru șănătatea 
ficatului. Singur sau asociat cu alte 
proaste obiceiuri, el agravează starea 
celor bolnavi și predispune pe cei 
sănătoși la boli digestive și mai ales 
hepatice. Mai precizăm că medica
mentele devin complet inutile dacă 
in timpul tratamentului bolnavul 
consumă alcool. Aflindu-ne in plină 
vară, mai subliniem faptul că prin 
consumarea legumelor, zarzavaturi
lor, fructelor sub formă de crudități 
putem spori considerabil aportul de 
vitamine extrem de util pentru echi
librul general al organismului. Se 
impune însă ca ele să fie preparate 
în mod corespunzător, iar cele pe 
care le consumăm crude să fie foer- 
te bine spălate, pentru a evita posibi
litatea da transmitere a unor boli 
digestive.

Convorbire consemnată de
Elena MANTU
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Agricultură 
la șpriț

Zi frumoasă de iunie. Zi de 
muncă intensă la cimp. Cit vezi 
cu ochii, oamenii trebăluiesc de 
zor. Numai in fața restaurantu
lui din Strehaia staționează un 
șofer cu un autoturism ARO 
(MH-—2 647) al cooperativei agri
cole de producție din localitate.

— Ce faci aici ? — l-a întrebat 
un lucrător de miliție.

— 11 aștept pe președintele 
C.A.P. E înăuntru, la o masă, 
cu încă vreo 5—6 inși...

A doua zi, spre seară, același 
autoturism, cu același șofer, a 
fost depistat in satul Ciochiuța.

— Ce faci aici ? — l-a între
bat, din nou, lucrătorul de mi
liție.

— Păi, ca și ieri — a răspuns 
șoferul Gheorghe Molea. Sîn- 
tem la o petrecere.

Dar cu cimpul cum rămîne ?

Frîna
a fost gardul 
de beton

în timp ce trecea cu viteză 
amețitoare prin localitatea Be- 
clenuț, din județul Bistrița-Nă- 
săud, F. Vasile, aflat la volanul 
autocamionului 21—BN—1154, 
s-a pomenit, la o curbă pericu
loasă, cu un grup de copii care 
se jucau în mijlocul șoselei. Va
sile s-a pierdut cu firea, a 
pierdut controlul volanului, ne- 
putînd frîna la timp. A intrat 
într-un șanț și a rănit grav o 
fetiță. Apoi, autocamionul s-a 
oprit cu o bufnitură puternică 
într-un gard. Noroc că era un 
gard din beton, că altfel nu se 
mai oprea decît în mijlocul 
casei.

Hoțul...
♦

calomniat

A apărut: „MUNCA DE PARTID" nr. 6—«iunie 1976
Ultimul număr al revistei se des

chide cu Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul edu
cației politice și al culturii socia
liste. Sub titlul „O contribuție re
marcabilă la îmbogățirea teoriei și 
practicii revoluționare" este publicată 
prezentarea volumului 12 al operelor 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Revista inserează Instrucțiunile 
C.C. al P.C.R. cu privire la activul de 
partid.

Din sumar menționăm articolele : 
„Probleme actuale ale controlului 
muncitoresc" de Iosif Banc, „Rezol

vare operativă, la fața locului a pro
blemelor" de Vasile Vilcu, „Ridicarea 
permanentă a calității de membru al 
partidului".

Semnalăm rubrica nouă — „Inten
să activitate pentru îndeplinirea pro
gramului adoptat de Congresul edu
cației politice și al culturii socia
liste".

în încheiere, obișnuitele rubrici : 
„Perfecționarea muncii organizato
rice", „Note critice", „Pehtru lectori, 
propagandiști, agitatori și cabinetele 
de științe sociale". „Răspunsuri la 
întrebările cititorilor".

Pripășit prin Brașov, Costel 
Tăbăcaru din Tâtărașii, județul 
Bacău, a început să dea tircoale, 
ziua in amiaza mare, unuia din
tre autoturismele parcate in fața 
consiliului popular județean. Cu 
aerul cel mai firesc din lume, 
a inceput să verifice pneurile, 
să șteargă praful de pe capotă 
și să încerce dacă ușile sint în
cuiate sau nu, Găslndu-le în
cuiate, Tăbăcaru a inceput să 
caute prin preajmă o piatră. A 
dat de o cărămidă și a spart cu 
ea unul din geamurile mașinii. 
Tocmai cind să pună mina pe 
lucrurile dinăuntru, care-i făcu
seră cu ochiul, a fost inhățat de 
guler de stăpinul mașinii.

— Ce faci, hoțule ?
— S-avem iertare — a răs

puns calm C. T. Eu nu sint hoț, 
iar dacă nu-ți retragi cuvintele, 
te dau in judecată pentru ca
lomnie.

— Dar geamul 
spart ?

— Păi nu ți-arn spus ? Vreau 
să-mi fac casă și încercăm, re
zistența cărămizii...

Dus la miliție, s-a constatat 
că Tăbăcaru nu era la prima is
pravă de acest fel.

de ce l-ai
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Educație prin... 
sperietura ?!

— loan Ene.
— Prezent !
— Trustul de construcții industriale Ti

mișoara...
— Prezent !
în urmă cu aproape doi ani — la 9 

august 1974 — între I.E. și Trustul de con
strucții industriale Timișoara — unitate in 
cadrul căreia acesta își desfășoară activita
tea — s-a ivit un litigiu patrimonial. Con
ducerea trustului a fost de părere că I.E. 
se face vinovat de prejudicierea avutului 
obștesc cu suma de 78 831 lei — contrava
loarea unei schele ieșită lipsă la inventar. 
I.E. — dimpotrivă ! Că el este nevinovat, 
că schela cu pricina se află tot în posesia 
șantierului, acolo unde îi este locul. Situa
ție care, în cele din urmă, a ajuns în fața 
instanței. Acolo unde, potrivit termenelor 
procedurale, cele două „părți" s-au tot în
fățișat de nenumărate ori, ia intervale de 
15—30 zile.

posesia unității. în consecință, să se ia a 
de aceasta, să se inchidă acțiunea.

Foarte bine. Privită azi, cererea este în
dreptățită, i s-a dat curs. La fel de îndrep
tățită considerăm însă și întrebarea pusă de 
noi conducerii trustului :

— De ce nu s-a văzut mai întîi dacă 
schela există sau nu pe șantier, și mai apoi 
să se întocmească actele care au declan
șat litigiul ?

Răspunsul primit din partea Trustului de 
construcții industriale — în speță, de la to
varășul director Gheorghe Moldt — stîrnește 
stupoare :

— Am vrut să-1 speriem nițel. Altă dată 
să se invețe minte, să ne prezinte inven
tarul la timp.

Recent, interesindu-ne de soluția dată în 
cauză — doar nu de pe fiecare șantier și 
in fiecare zi dispar schele — președintele 
Judecătoriei Timișoara, tovarășul Pompiliu 
Peri, ne-a pus la dispoziție nu hotărirea 
judecătorească dată în cauză, cum ne-am fi 
așteptat — deși această hotărire există — 
ci o... adresă emisă de conducerea unității 
amintite — director ing. Gheorghe Moldt 
— din care reiese că trustul nu are nici un
fel de pagubă. Schela este, intr-adevăr, în

Smerenia 
din tribunal 

și scandalurile 
din public

— Este adevărat că...
— Este, onorată instanță !
— Și că nu este pentru prima dată cînd ..
— Da. onorată instanță I
— Și că...
— Da, onorată instanță !
Judecătoria Buftea, completul I. în fața 

instanței o femeie tinâră, chiar foarte tină- 
ră, stă cu capul plecat. Din pricina părului 
căzut pe frunte, aproape nici nu i se poate 
zări fața.

Răsfoim și noi dosarul cauzei. Femeia se 
numește Ana Vărzaru și este de fel din co
muna Roata de Jos, Ilfov. Iar faptele — pe 
care ea se grăbește să le recunoască mai 
înainte chiar de a fi rostite de către jude
cător, doar-doar vor rămîne necunoscute 
publicului din sală — nu sint deloc com
patibile cu atitudinea sa din timpul pro
cesului : smerită și spăsită. Rechizitoriul 
consemnează sec : scandaluri și bătăi cu 
soțul (în public) ; beții repetate : distrugeri 
în paguba avutului obștesc ; lovirea și jig
nirea consumatorilor din localurile pe care 
le frecventează etc. etc...

Potrivit legii, instanța a ținut seama de 
atitudinea, pe alocuri sinceră, a inculpatei. 
Și pentru A.V. și pentru alții care, ase
meni ei, uită să-și numere paharele și să-și 
măsoare vorbele și gesturile, pe potriva 
normelor de bună cuviință, a legii, pedeapsa 
cu închisoare, pronunțată în cauză, a su
bliniat cu precădere un lucru : adevărata 
bună cuviință trebuie să fie nu atît un mod 
de comportare în justiție, cit. mai ales, un 
mod de viață.

Epilog la 
„mare bal mare"
„Mare Bal Mare. Muzică-Dans-Antren. 

Surprize. Intrarea generală : lei 5. Rețineți 
bilete din timp !“.

Afișul de mai sus — lipit după tipic, în 
cele mai circulate locuri — putea fi văzut 
din ce în ce mai des pe zidurile clădirilor 
ori pe gardurile gospodăriilor cetățenilor

din comuna Gura Vitioarei, Prahova. La 
început — săptămînal, mai apoi — de două 
ori pe săptămină...

„Se distrează tinerii" — își spuneau pă
rinții. Și cum balul avea loc la căminul 
cultural — lăcaș cu bune tradiții educative 
în viața satului — nimeni nu privea cu ochi 
răi cele citeva ore de relaxare ale tineri
lor. Mai ales cînd se gindeau la aportul a- 
cestora la muncile cîmpului, la activitatea 
lor susținută de gospodărire a localității... 
Ceea ce surprindea era însă osîrdia depusă 
de directoarea căminului cultural — Elena 
Vianu — în organizarea și popularizarea 
numitei activități distractive. Ea care, in 
treacăt fie spus, în ceea ce privește alte 
activități cu pronunțat și direct caracter e- 
ducativ se urnea ceva mai greu, acum era 
spirt. Se ocupa de difuzarea biletelor, de 
angajarea orchestrei — de tot ceea ce era 
nevoie pentru ca lucrurile să meargă bine, 
tinerii să Vină și altă dată la bal...

Tribunalul județean Prahova, colegiul 
penal. în fața instanței — Elena Vianu. Ve- 
rificînd spornica activitate de organizare de 
baluri desfășurată în cadrul căminului cul
tural, organele de control financiar au con
statat că E.V. le organiza nu atît ținînd 
seama de nevoile reale de distracție ale ti
neretului din localitate — nu o dată biletele 
erau vîndute pe principiul „Ia două, dacă 
vrei să vii și simbăta viitoare !“ — cît fi
nind seama de propriile ei „nevoi" finan
ciare, de dorința ei de căpătuială. La plata 
orchestrei, harnica organizatoare mai a- 
dăuga — așa, de la sine — încă doi, trei 
membri — ba soliști vocali, ba un acordeo- 
nist, ba un trombonist etc. — ale căror su
me le oprea pentru sine.

Firește, tinerii se distrează și acum în 
comuna amintită. Inclusiv la bal. Cît pri
vește „balul" Elenei V., el s-a încheiat cu o 
pedeapsă cu închisoarea.

Din caietul 
grefierului

„Este adevărat că, în urma discuțiilor 
purtate, subsemnatu’ l-am lovit pe recla
mant, pnovocîndu-i unele leziuni, fapt pen
tru care acesta a trebuit să primească în
grijiri medicale vreme de mai multe săp
tămîni ; vă. rog să rețineți însă că, atunci 
cînd l-am lovit, eu eram în legitimă apă
rare — reclamantul fiind acela care, deși 
îi dădusem bună ziua, nu mi-a răspuns la 
salut...".

(Fragment din motivele de recurs 
ale condamnatului. Tribunalul jude
țean Prahova, dosar penal 3239/1975).

„Aplicînd dobânda legală de 6 Ia sută pe 
an..., un calcul simplu ne arătă că cei 9000 
lei sustfași și folosiți de mine doar o sin
gură zi dau un prejudiciu de urt leu și 
ceva, faptă pentru care ar trebui, într-ade- 
văr, să fiu aspru pedepsită... Nu pentru în
treaga sumă, cum greșit a procedat instanța 
de fond...".

(Fragment din apărarea Elenei B„ in
culpată în dosarul penal 893/1976, Tri
bunalul județean Prahova.)

Titus ANDREI
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„Perle“ 
turistice

Un ghid editat de Ministerul 
Turismului are pe copertă fru
mosul îndemn : „Tineri, să ne 
cunoaștem țara". în interiorul 
ghidului găsim însă pe 1 agă 
informații exacte, unele car" , 
pur și simplu, derutează. Astfel, 
orașele Suceava și Botoșani sînt 
plasate „în ținutul pitoresc al 
Neamțului" (!), iar distanța din
tre ele — despre care toată lu
mea știa pînă acum că este de 
45 kilometri — se apreciază a fi, 
după aqtorii ghidului, de 95 ki
lometri (!). Se pare că nu sînt 
singurele „perle" care ar putea 
să-i dezorienteze chiar și pe... 
autorii ghidului, dacă s-ar de
cide, totuși, să călătorească prin 
frumoasele meleaguri ale Țării 
de Sus.

Ce aruncați
pe foc?

Cetățeanul Vasile Drumea din 
localitatea Ștefan Vodă, județul 
Ialomița, a găsit pe cimp, in 
urma unei arături, un proiectil 
rămas, cine știe cum, de pe vre
mea ultimului război mondial. 
In loc să anunțe autoritățile, 
așa cum se cuvine in astfel de 
cazuri, Vasile Drumea n-a avut 
altceva mai bun de făcut decît 
să arunce proiectilul in foc. In 
timp ce s-a aplecat spre un 
cărbune ca să-și aprindă țigara, 
proiectilul a explodat, rănindu-l 
grav.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii1

A
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Neînfricați în lupta împotriva războiului CONGRESULUI PARTIDULUI SOCIALIST
SANMARINEZ

imperialist, pentru pace și o viață mai bună Interchimfibre14
încă de la apariția sa pe arena 

vieții politice, clasa’ noastră munci
toare s-a manifestat ca forța cea mai 
înaintată a societății, purtătoare con
secventă a idealurilor de progres, e- 
liberare socială și națională ale po
porului român. Totodată, ea a împle
tit lupta pentru aceste țeluri cu ac
țiuni îndreptate împotriva politicii 
imperialiste a marilor puteri, împo
triva războaielor de jaf și cotropire, 
pentru apărarea independenței și su
veranității României.

Unul din episoadele cele mai ca
racteristice, în care s-au afirmat cu 
putere patriotismul fierbinte al cla
sei noastre muncitoare și sentimen
tele ei profund internaționaliste, il 
constituie marea demonstrație a mun
citorimii gălățene din 13 iunie 1916, 
de la care se împlinesc astăzi șase 
decenii. Referindu-se la semnificația 
acestei acțiuni in ansamblul luptelor 
proletariatului din țara noastră, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu arăta că 
„sub conducerea Partidului Social- 

J^rat, masele largi muncitoare 
mizat greve, intîlniri și de- 

jnslrații Împotriva războiului care 
ai culminat cu marea demonstrație 
de la Galați de la 13 iunie 1916".

Evenimentele s-au desfășurat pe 
fondul adincilor frămîntări revoluțio
nare ce cuprinseseră țara în condițiile 
războiului mondial imperialist izbuc
nit în 1914. Deși clasele dominante din 
România nu au angajat de la început 
țara in război, desfășurarea acestuia a 
avut grave urmări asupra economiei 
țării, asupra condițiilor de viață ale 
celor ce muncesc. Pe măsură ce noi 
și noi popoare erau cuprinse in vii
toarea războiului, 
presiunile marilor 
României, fiecare 
luptă — coaliția imperialistă ger- 
mano-austriacă și cea anglo-ruso- 
franceză — urmărind atragerea 
României de partea sa.

încă din 1914, P.S.D.R. se pronun
țase cu hotărîre împotriva războiului, 
denunțîndu-i caracterul imperialist. 
„Războiul acesta — remarca C. Do- 
brogeanu-Gherea — e un război cu 
caracter imperialist și e provocat de 
cauze politice imperialiste mondiale. 
Și ce altceva e imperialismul și poli
tica imperialistă decît lupta puterilor 
mari capitaliste pentru dominarea e- 
conomică, deci necesarmente și politică a lumii".

Este un merit al P.S.D.R. de a se 
fi aflat, alături de alte partide și 
grupări de stingă din cadrul Inter
naționalei a Il-a, printre inițiatorii 
și organizatorii conferinței interna
ționale socialiste de la Zimmerwald, 
care a chemat clasa muncitoare din 
toate țările să-și unească forțele îm
potriva războiului imperialist.

Socialiștii români au desfășurat o 
Intensă activitate de mobilizare a 
maselor populare împotriva intrării 
României in război, pentru o poli
tică de neutralitate, poziția lor fiind 
determinată de conștiința primejdiei 
ce amenința România din partea 
ambelor tabere imperialiste, dornice 
de hegemonie, de înțelegerea faptu
lui că numai adoptarea unei aseme
nea politici putea să asigure salv
gardarea independenței, și integri- 
tăffii statului român,. Rezoluția adop
tată la congresul extraordinar al 
P.S.D.R. din august 1914 menționa Că 
singura atitudine compatibilă cu in

teresele vitale ale țării era „neutra
litatea sinceră și definitivă".

încă de la sfîrșitul anului 1914. 
sub conducerea P.S.D. au avut loc 
în întreaga țară puternice acțiuni de 
masă antirăzboinice, pentru pace 
și pîine, împotriva, scumpetei și să
răciei, a politicii de înfometare a po
porului, dusă de clasele exploata
toare. Demonstrația de stradă și în
trunirea din grădina Cișmigiu. de la 
31 mai 1915, manifestația celor 6 000 
de muncitori din Brăila, în timpul 
grevei din august 1915, demonstrația 
muncitorilor din Ploiești din martie 
1916 sînt numai citeva dintre acțiu-

sive, muncitorii gălățeni au hotărit 
declanșarea, in ziua următoare a unei 
greve generale de 24 de ore. în di
mineața zilei de 13 iunie, nici un 
muncitor nu s-a prezentat la 
La întrunirea care a avut loc 
diul sindicatelor, hotărîrea de 
ganiza o mare demonstrație a 
tat adeziunea unanimă a participan- 
ților. în rinduri strînse, o imensă 
mulțime de muncitori, purtînd stea
guri roșii și intonînd cintece de 
luptă s-a revărsat pe străzile orașu
lui spre port. în primele rinduri 
pășeau fruntașii socialiști — Gheor
ghe Stroici, Pascal Zaharia, Spiridon

GALAȚI, 13 IUNIE 1916

se intensificau 
puteri asupra 

din taberele în

lucru, 
la se- 
a or - 
căpă-

O zi de neuitat, o pagină de eroism

Aîn istoria mișcării muncitorești
din țara noastră

nile protestatare din acei ani, des
fășurate în pofida represiunilor tot 
mai aspre.

O pagină eroică în lupta contra 
războiului, pentru o viață mai bună 
au înscris muncitorii din Galați, oraș 
cu vechi tradiții revoluționare. în 
cursul anului 1915 și la începutul 
anului 1916 s-au desfășurat aci zeci 
de întruniri muncitorești, un rol im
portant în organizarea lor avindu-1 
sindicatele muncitorilor portuari.

La începutul lunii, iunie, muncito
rimea gălățeană a organizat un nou 
șir de demonstrații, 
iunie, ' ..... ....... .
P.S.D.. mii de muncitori s-au strîns 
la sediul sindicatelor din transpor
turi, manifestînd apoi sub lozincile 
„Jos războiul", „Vrem redeschiderea 
fabricilor", „Vrem ieftinirea traiu
lui". Pentru împrăștierea demon
stranților a fost scoasă în stradă ar- ' 
mata.

în semn de protest împotriva in
tervenției brutale a organelor repre-

în ziua de 12 
la chemarea organizației

Sîmbătă, în sala Teatrului dra
matic din Galați a avut loc un sim
pozion desfășurat sub genericul „13 
iunie 1916 — pagină glorioasă a 
tradițiilor de luptă ale muncitori
mii gălățene pentru pace, drepturi 
șl-libertăți democratice". ,,

Cu același prilej-,' -Iamuzeul • 
ddțeân de istorie ă fost deschisă o

Primire la Consiliul Central al U. G. S. R I

Tovarășul Gheorghe Pană, pre
ședintele Consiliului Central al 
U.G.S.R., a primit, sîmbătă dimi
neața, pe participanții la cursul pen
tru activiști sindicali din unele țări 
arabe, organizat de Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România.

La primire, care s-a 
tr-o atmosferă caldă, 
a participat tovarășul 
trescu, vicepreședinte 
Central al U.G.S.R.

★
Sîmbătă dimineața a avut loc fes

tivitatea de închidere a cursului in
ternațional pentru noua serie de 
activiști sindicali din unele țări 
arabe, organizat de Uniunea Gene
rală a Sindicatelor din România, in 
cadrul Academiei „Ștefan Gheor
ghiu".

Cu acest prilej, oaspeții au adresat

desfășurat în- 
prietenească, 

Gheorghe Pe
al Consiliului

Consiliului Central al U.G.S.R. calde 
mulțumiri pentru organizarea cursu
lui, pentru posibilitățile oferite de a 
cunoaște îndeaproape unele din în
semnatele realizări ale poporului 
român în edificarea societății socia
liste, precum și pentru prietenia cu 
care au fost înconjurați în tot tim
pul șederii în România. Ei au apre
ciat organizarea acestui curs ca un 
ajutor concret acordat de oamenii 
muncii și sindicatele din România 
clasei muncitoare și sindicatelor 
arabe, ca o manifestare a solidari
tății internaționaliste a poporului ro
mân cu lupta popoarelor arabe 
tru libertate, progres și pace.

Au participat Constantin 
dreanu, secretar al Consiliului
trai al U.G.S.R., și Florian Balaure. 
prorector al Academiei „Ștefan 
Gheorghiu".

pen-

Mîn- 
Cen-

Oțelarii de la Hunedoara
(Urmare din pag. I)
concrete, ceea ce determină o perma
nentă angajare a fiecărui membru al 
echipei în competiția pentru autode- 
pășire. A fost întocmit un grafic de 
elaborare a șarjelor — care elimină 
suprapunerea evacuării oțelului intre 
cuptoare și permite trimiterea ritmi
că a producției către laminoare.

Toate acestea. într-o armonioasă 
sincronizare cu multe alte acțiuni și 
măsuri întreprinse pe linie educativă, 
profesională și tehnică, au creat un 
cadru deosebit de favorabil manifes
tării practice ă spiritului gospodăresc 
și inițiativei muncitorești, astfel incit 
obiectivele și angajamentele stabilite 
în in/ acerea socialistă să se reali
zeze 1 ue zi. Diagrama celor aproape 
trei/ ni de cînd s-a lansat inițiativa 

..„..a noastră a înregistrat o 
re continuă a indicilor inten-

to ■■ >lări a
crtj
sivi și extensivi de utilizare a cup
toarelor, a calității metalului elabo
rat. Au sporit, de asemenea, și cîști- 
gurile realizate de oameni — cu in
fluență directă asupra ordinii și dis
ciplinei de plan. Se constată, totoda
tă, scăderea substanțială a duratei 
unor opriri accidentale ale cuptoare
lor, a numărului și gravității abate
rilor de la instrucțiunile tehnologice, 
a actelor de indisciplină.

Citeva cifre sînt în măsură să di
mensioneze avantajele concrete ale

acestei inițiative, cu adevărat valo
roase : in anii 1974, 1975 și in cinci 
luni din acest an, colectivul sec
ției a realizat peste sarcinile de plan 
mai mult de 120 000 tone oțel, timp 
în care economiile obținute la prețul 
de cost trec de 50 milioane lei. Dacă 
ne-am 
rezultă 
au fost 
de 100 
ducția 
ridicindu-se la 18 000 tone de oțel. Rit
mul acesta a devenit de acum o per
manență, cu tendința evidentă de a 
urca spre niveluri superioare. Aș mai 
sublinia faptul că angajamentul ini
țial este acum completat de un alt 
obiectiv : „întreaga producție de pțel 
peste plan să fie elaborată cu com
bustibil economisit".

Sînt realizări care obligă la mai 
mult. Ele constituie, in același timp, 
expresia cea mai elocventă a viabili
tății inițiativei noastre, prin interme
diul căreia toate echipele, toți oțela
rii sint antrenați activ în între
cere.. Comuniștii loan Băncescu, 
Toma Bulgaru, loan Baștea, Teo
dor Fițiu, Barbu Iordache, Au
gustin Maier și Vasile Bombă sint 
doar o parte din prim-topitorii cei 
mai activi care, împreună cu oțelarii 
din echipele pe care le conduc, apli
că cu înaltă exigență noi măsuri, po
trivit sarcinilor sporite ce ne revin.

referi numai la anul acesta, 
că, zilnic, în secția noastră 
elaborate, în medie, mai mult 
tone oțel peste plan — pro- 
suplimentară, in cinci luni,

Cimentiștii
(Urmare din pag. I)
eficienței economice sint supuse unei 
reevaluări permanente și se Iau mă
surile corespunzătoare. In cariere, de 
pildă, vechea sursă de asigurare a ae
rului comprimat — care se afla laio 
distanță de 2 kilometri, fiind deosebit 
(je costisitoare — a fost înlocuită cu 
compresoare electrice portabile, ce 
pot fi amplasate chiar in fronturile 
de lucru. Pe această cale am obținut 
o creștere importantă a randamente
lor de exploatare a calcarului și o 
reducere a pierderilor de energie și 
de presiune. De asemenea, tot în ca
riere, în scopul obținerii unei granu
lați! a materiei prime cît mai aproa
pe de dimensiunile cerute de procesul 
de fabricație, s-a introdus o nouă 
metodă de dcrocare. Se ușurează 
astfel procesul de concasare cu con-

secințe favorabile și asupra consu
mului de energie electrică.

Cît privește sectorul de fabricație 
propriu-zis, doresc să relev preo
cuparea întregului colectiv pentru 
extinderea unei tehnologii proprii de 
măcinare în circuit închis, care are 
menirea de a accelera procesul de 
măcinare cu efecte asupra producti
vității orare, a consumului de ener
gie și asupra creșterii ponderii ci
menturilor superioare. Astfel, în pe
rioada amintită, ponderea cimenturi
lor superioare a ajuns la 46 la sută 
din totalul producției, față de 37 la 
sulă cit înregistram in urmă cu patru 
ani, ceea ce demonstrează eficiența 
eforturilor colectivului pe planul ca
lității producției, în condițiile în care 
producția suplimentară de ciment 
din primele cinci luni ale acestui an 
se ridică la 20 000 tone.

Vrînceanu, State Reni, Janeta Mal- 
tus și alții. în piața portului, mani- 
festanții au fost întîmpinați de for
țele armate și polițienești. La în
cercarea muncitorilor de a trece 
printre soldați, armata a deschis fo
cul. Primul a căzut Spiridon Vrîn- 
ceanu ; au mai căzut uciși de gloan
țe încă 8 muncitori, mulți alți de
monstranți fiind răniți. Au urmat 
numeroase arestări în rîndurile frun
tașilor socialiști.

Represiunea sîngeroasă nu a putut 
însă înăbuși demonstrațiile munci
torești. La 20 iunie a fost declarată 
o grevă generală de protest de 24 de 
ore : ,Cu toată teroarea dezlănțuită, 
scria ziarul „Lupta zilnică", cu toate 
că beciurile politiei sînt încă pline 
de conducătorii mișcării socialiste și 
sindicale gălățene, muncitorimea gă- 
lătcană a declarat din nou grevă ge
nerală, a părăsit atelierele, fabricile, 
casele, a încetat mersul tramvaielor".

Proletariatul din toată țara s-a so
lidarizat cu lupta muncitorilor din

expoziție care conține numeroase 
documente inedite cu privire la 
marea demonstrație de la 13 iunie, 
în casele de cultură și căminele 
culturale, precum și în școlile din 
județ au loc expuneri privind 
luptele ■ muncitorilor gălățeni .din 
iunie,, IftlGtH • .biwioS ■

(Agerpres)

Galați. La București a avut Ioc o 
mare întrunire la care a luat cuvin- 
tul I.C. Frimu. La Ploiești și Brăila 
mii de muncitori au demonstrat pe 
străzi, iar la Iași, Tr. Severin, Bacău, 
Buzău. Craiova, Roman. Focșani, Pi
tești, Tulcea, Botoșani și în alte 
orașe au avut loc. în acele zile, în
truniri de protest.

Un larg ecou au avut luptele mun
citorilor din Galați și în mișcarea 
socialistă internațională. La mitin
gul socialist de la Zurich, partici- 
panții și-au exprimat simpatia și so
lidaritatea cu eroica confruntare de 
clasă de la Galați, iar Comisia so
cialistă internațională de la Berna, 
intr-un manifest din iulie 1916, în
fiera crunta represiune de la Galați.

Marea demonstrație a muncitorilor 
de la Galați, din 13 iunie 1916. a 
marcat un_ moment important în is
toria mișcării noastre muncitorești, 
ilustrînd maturitatea politică, spiri
tul revoluționar, inalta combativita
te a muncitorimii în lupta împotriva 
războiului imperialist, a politicii 
antimuncitorești și antipopulare a 
claselor exploatatoare.

Așa cum se știe, după doi ani de 
neutralitate, România burghezp-mo- 
șierească s-a alăturat Antantei, care 
recunoștea, printr-un tratat interna
țional. dreptul firesc al unirii stră
vechiului pămînt românesc al Tran
silvaniei cu țara. în condițiile deose
bit de grele ale ocupării celei mai 
mari părți a teritoriului țării de că
tre inamic, armata română a săvirșit 
pe cimpul de luptă minuni de vitejie 
împotriva armatelor germane cotro
pitoare, înscriind în istoria patriei — 
la Mărăști, Mărășești. Oituz — pa
gini de nepieritoare glorie și eroism.

în împrejurările prăbușirii impe
riilor habsburgic și țarist, ale vic
toriei Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, a devenit posibilă împli
nirea visului de veacuri al români
lor — unirea Transilvaniei cu Româ
nia și făurirea statului național ro
mân unitar — operă a maselor largi 
din întreaga țară, la realizarea că
reia și mișcarea socialistă a adus o 
prețioasă contribuție. Salutînd cu 
entuziasm actul istoric al înfăptuirii 
unității noastre statale, socialiștii ro
mâni subliniau, într-o declarație pu
blicată in ziarul „Socialismul" la în
ceputul 
români 
bucurie 
porului 
rile de unire hotărite. România nouă 
de astăzi trebuie să devină România 
socialistă de miine".

Cu forțele sporite și întregite în 
urma înfăptuirii unității statului ro
mân, călită în focul marilor bătălii 
de clasă ce au culminat cu greva 
generală din 1920, clasa muncitoare 
și-a făurit în 1921 partidul ei mar- 
xist-leninist. Partidul Comunist Ro
mân. sub conducerea căruia avea să 
repurteze, după decenii de luptă re
voluționară. victoria deplină asupra 
claselor exploatatoare, să asigure 
triumful deplin al orînduirii noi, so
cialiste pe pămîntul României.

în zilele de 8—11 iunie a.c. 
București s-au desfășurat lucrările 
celei de-a patra ședințe a Consiliu
lui Uniunii economice internaționale 
„Interchimfibre". Au participat dele
gații împuterniciți ai organizațiilor 
membre ale uniunii din Republica 
Populară Bulgaria, Republica Socia
listă Cehoslovacă, Republica Demo
crată Germană, Republica Populară 
Polonă, Republica Socialistă Româ
nia, Republica Populară Ungară, 
U.R.S.S. și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia.

La ședință au fost examinate pro
bleme privind dezvoltarea colaboră
rii in domeniul fibrelor chimice între 
organizațiile membre ale uniunii.

Lucrările s-au desfășurat intr-o at
mosferă de prietenie și înțelegere re
ciprocă.

la

în numele Partidului Comunist Român, al secretarului său general, to
varășul Nicolae Ceaușeșcu, al oamenilor muncii din Republica Socialistă 
România, trasmitem un salut prietenesc delegaților la congres, tuturor mi- 
litanților Partidului Socialist Sanmarinez.

Subliniem cu satisfacție relațiile prietenești de stimă și solidaritate exis
tente intre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Sanmarinez. apre
ciind că dezvoltarea acestora constituie un factor activJn întărirea prieteniei 
dintre popoarele și țările noastre, în folosul cauzei păcii, destinderii și co
laborării în Europa și în întreaga lume.

Congresul dumneavoastră se desfășoară în condițiile în care se produc 
profunde schimbări în lume, ca rezultat al luptei popoarelor pentru lichidarea 
oricăror forme de oprimare națională și socială, pentru eliminarea vechii po
litici imperialiste, pentru transformări democratice înnoitoare în viața socie
tății și pentru promovarea unei politici noi, bazate pe respectarea indepen
denței și suveranității tuturor națiunilor. Considerăm că. aceasta impune mai 
mult ca oricînd întărirea unității și solidarității, pe plan național și interna
țional, a tuturor forțelor muncitorești, democratice și progresiste, în lupta 
pentru pace și progres social.

Adresăm urări de succes deplin în desfășurarea 
dumneavoastră și în îndeplinirea hotărîrilor pe care 
resul propășirii poporului sanmarinez.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

lucrărilor congresului 
le veți adopta, în inte-
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PROGRAMUL 1

8.30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte !
9,35

10,00
11,20

Film serial pentru copii : Daktari. 
Viața satului.
Aventura cunoașterii, Laseril ș! a- 
plicațiile lor in energetica termo
nucleară, comunicații, medicină.

11,50 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei.
13,00 Telex.
13.05 Album duminical.
15.20 Film serial : „Varianta Omega" 

(II). Producție a televiziunii so
vietice.

10.30 Gimnastică. Finalele pe aparate 
ale campionatelor României.

17.00 Micul ecran pentru cel mici.
17.30 Fotbal: F. C. Constanța — Olimpia 

Satu-Mare. (Transmisiune directă 
de la Constanța). în pauză — 
rugbi : Farul — Dinamo. (Rezumat 
înregistrat de la Constanța).

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00

20,20

Baladă pentru acest pămînt : Ce
tățile dacice din Moldova.
Film artistic: „Unchiul meu". Pro
ducție a studiourilor franceze.
24 de ore.22.10

22,20 Duminica sportivă.

La 15 iunie

anului 1919 : „Ca socialiști 
internaționaliști, salutăm cu 
dezrobirea națională a po- 
român și respectăm legătu-

Dr. Georqeta TUDORAN 
cercetător științific principal, 
Institutul de studii istorice 
și social-politice 
de pe lingă C.C. al P.C.R.

PROGRAMUL 2

10,00—11,45 Matineu simfonic. 
20.00 - - - -
20.25
21.00
21.25

Eroi îndrăgiți de copii.
Ora melomanului. 
Actualitatea cultural-artistică. 
Film serial : Lucas Tanner 
plsodul „Noroc !“.

LUNI, 14 IUNIE 1976
PROGRAMUL 1

e-

20.50
21.15

Teleșcoală.
Emisiune în limba maghiară. 
Familia.
1001 de seri.
Telej urnal.
Colocvii contemporane. 
Interprețl șl melodii.
Emisiune pentru tineret. 
Homan-foiletonc Forsyte Saga, 
pisodul 25 — „portretul Fleurei". 
24 de ore.

PROGRAMUL 2

E-

17.00
17.03
17,15

Telex.
Țara mea, pămînt de glorii.
Film artistic: „Bunicul Kilijan 
și eu‘‘. producție a studiourilor 
cehoslovace.
Mîndră floare-a țării mele. Con
cert de muzică populară româ
nească, din toate regiunile țării. 

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. 
20,00 ' 
20,25

19,50

20,50
21.30
21,35
21,55

Film serial pentru copii: Daktari. 
Insula plutitoare. Reportaj de Ho- 
ria Vasiloni.
Biblioteca pentru toți: Ion Plllat. 
Telex.
Cărțile șl cititorii în viața orașului. 
Tribuna tinerilor soliști.

TRAGERE EXCEPȚIONALA LOTO
Administrația de Stat Loto-Pro- 

nosport organizează în ziua de 15 
iunie o tragere excepțională Loto, 
la care se vor atribui numeroase 
și importante premii în bani de va
loare fixă (50 000 lei, 25 000 lei,
10 000 lei etc.) și de valoare va
riabilă, autoturisme Dacia 1 300 și 
Skoda S-100, precum și excursii în 
U.R.S.S. (cu trenul și avionul, cu o 
durată de circa 14 zile), R. S. Ceho
slovacă (cu trenul — durata circa
11 zile), Austria și R. P. Ungară (cu

trenul, cu o durată de circa 11 zile), 
Paris și pe Valea Loirei (cu avionul, 
durata circa 10 zile). Participarea 
se face cu variante de 5 lei și 
15 lei. Variantele de
dreptul de participare la toate cele 
cinci extrageri. Vor fi extrase 42 de 
numere cîștigătoare.

Depunerea biletelor ciștigătoare se 
va face pină sîmbătă 19 iunie 1976, 
la ora 13, în orașele reședință de 
județ, și pină vineri 18 iunie 1976, 
la ora 13, în celelalte localități.

15 lei au

• „ZILELE CULTURII CALI- 
NESCIENE". Aflată la a 8-ă ediție, 
ampla manifestare culturală din 
municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, care 
a reunit personalități de prestigiu 
ale vieții literare din întreaga țară, 
a debutat cu un colocviu pe tema 
„Industrie și spiritualitate", orga- 

platforma petrochimică 
și un recital de poezie 
intitulat „La flamurile 

urmat o interesantă se- 
comunicări cu privire la

nizat pe 
Borzești, 
patriotică 
țării". A 
siune de
amplificarea eforturilor depuse de 
scriitori și artiști pentru realizarea 
Epopeii naționale, promovarea u- 
manismului revoluționar în litera
tură, aportul literaturii la modela
rea omului nou etc. Ultima zi este 
rezervată unei ample dezbateri pe 
tema „Existența multimilenară a 
poporului român oglindită în cul
tura socialistă", precum și unui re
cital liric, organizat de cenaclul 
„Junimea nouă", intitulat sugestiv

„Poetul în cetate". • • AGENDA 
PRAHOVEANA. Sub genericul : 
„Cinstire muncii comuniste", la 
Casa de cultură a sindicatelor din 
Ploiești a avut loc un concert-spec- 
tacol, susținut de artiști amatori 
de la școala populară de artă din 
localitate, dedicat fruntașilor în în
trecerea socialistă din municipiu. 
Un interesant și educativ „ziar vo
lant" a fost editat de Comisia de 
Cruce Roșie a județului Prahova in 
întimpinarea apropiatei aniversări 
a 100 de ani de la înființarea So
cietății de Cruce Roșie din Româ
nia. La Palatul culturii din Ploiești, 
expoziția „Tehnium ’76“ prezintă 
cele mai de seamă realizări ale 
inovatorilor și inventatorilor tineri 
din județ. 
Inițiat de 
culțură și 
ceava, în
artiștilor plastici, festivalul-concurs 
de pictură și grafică „Voronețiana"

• „VORONEȚIANA". 
Comitetul județean de 
educație, socialistă Su- 
colaborare cu Uniunea

Cronica zilei
Simbătă la amiază a plecat dele

gația de activiști ai P.C. din Ceho
slovacia, condusă de Jozef Hudec, 
adjunct de șef de secție la C.C. aj 
P.C.C., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., a făcut o vizită in schimb de 
experiență in România.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația a avut convorbiri la Consi
liul Central de Control Muncitoresc 
al Activității Economice și Sociale, 
la Ministerul Construcțiilor Industria
le, la Comitetul județean Argeș și 
Comitetul municipal Craiova ale 
P.C.R. și a vizitat obiective econo
mice și social-culturale din Capitală 
și județele Argeș și Dolj.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația de activiști ai P.C.C. a fost 
condusă de tovarășul Ștefan Kiss, 
secretar de stat adjunct la Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, de 
activiști de partid. Au fost prezenți 
reprezentanți ai Ambasadei R.S. Ce
hoslovace la București.

■k
între 7 și 12 iunie, o delegație a 

Comitetului de conducere al Uniunii 
luptătorilor pentru libertate și de
mocrație (ZBOWID) din R. P. Po
lonă, condusă de Stanislaw 
viceministru în Ministerul 
problemele combatanților și 
general al ZBOWID, a făcut 
de prietenie și pentru schimb 
experiență în țara noastră.

Delegația poloneză a fost primită 
de generalul-maior Gheorghe Go- 
moiu, adjunct al ministrului apărării 
naționale și secretar al Consiliului 
politic superior al armatei. Oaspeții 
polonezi au avut intîlniri de lucru 
la Comitetul organizatoric al vete
ranilor din războiul antifascist și la 
Comitetul foștilor luptători antifas
ciști ; au vizitat Muzeul militar cen
tral, locuri și monumente istorice, 
cartiere noi de locuințe și obiective 
turistice din Capitală și din țară.

(Agerpres)

Kujda, 
pentru 

secretar 
o vizită 

de

vremea
Timpul - probabil pentru zilele de 14. ' 

15 și ÎS iunie. In țară: Vremea va fi 
în general frumoasă și se va încălzi 
ușor, îndeosebi în a doua parte a in
tervalului, 
cădea ploi 
deal șl de 
potrivit.

Cerul va fi variabil. Vor 
Izolate, mai ales In zona de 
munte. Vlnt slab pină la

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
R. P. MONGOLĂ

Realizări de seamă în întimpinarea
Congresului partidului

Lucrătorii Combina
tului de construcții din 
Ulan Bator — una din 
marile întreprinderi 
din R.P. Mongolă — 
s-au angajat ca pină 
la 14 iunie, ziua des
chiderii celui de-al 
XVII-lea Congres al 
Partidului Popular Re
voluționar Mongol, să 
îndeplinească integral 
planul pe primul se
mestru al anului in 
curs. Aceasta înseam
nă că, pină în ziua 
respectivă, vor fi ter
minate și predate be
neficiarilor înainte de 
termen circa 50 de noi 
construcții industriale 
și de interes obștesc.

Cele relatate mai 
sus constituie doar 
unul din numeroasele 
angajamente și reali
zări în construcția so
cialistă cu care oame
nii muncii întîmpină 
marele forum al co
muniștilor 
Răspunzînd 
lor lansate 
de guvern, 
de conducerea sindica
telor și a organizației 
de tineret, peste 380 000 
de oameni 
participă 
întrecere 
tă în 
important 
din viața 
și poporului 
Printre ei se numără 

, ,'și oamenii, piupcii din 
industria ușoară —ra
mură ce realizează as
tăzi circa 23 la sută 
din producția globală 
a țării și peste 20 la

mongoli, 
chemări- 

de partid, 
precum și

ai muncii 
la marea 
desfășura- 

cinstea acestui 
eveniment 
partidului 

mongol.

sută din bunurile de 
export — care au ho- 
tărît ca în cursul a- 
cestui an să sporească 
valoarea' producției a- 
cestui sector cu 50 la 
sută față de planurile 
inițiale.

Și în agricultură, ra
mură de mare însem
nătate a economiei 
mongole, oamenii mun
cii din gospodăriile de 
stat și colective depun 
susținute eforturi con
structive ; ei au obți
nut noi succese și 
și-au reafirmat hotă
rîrea de a-și onora de
plin angajamentul ce 
și l-au luat de a spori 
cu 25 la sută, în cin
cinalul 1976—1980, pro
ducția sectorului în 
care lucrează. In ce 
privește zootehnia, nu
mai în acest an va fi 
sporit cu 3 la sută nu
mărul vitelor cornute, 
oilor, cămilelor, cailor 
față 
ceea 
spor 
lului 
le bogății ale țării. O 
dezvoltare importantă 
va cunoaște și cultura 
cerealelor. Pornind cu 
toate forțele la înde
plinirea hotărîrii celei 
de-a 11-a Plenare a 
C.C. al P.P.R.M. din 
ianuarie anul acesta 
de a desțeleni și in
clude in circuitul agri
col noi suprafețe 
de pămînt, oăftieu
nii muncii din agri
cultură lucrează cu 
sirguință pe primele

de anul trecut, 
ce va duce la un 
sensibil al șepte- 
— una din mari-

loturi ale celor 38 000 
hectare prevăzute a fi 
desțelenite în cursul 
acestui an.

Sub deviza „Darul 
meu adus Congre
sului partidului", peste 
130 000 de tineri — din 
școli' și universități, 
fabrici și uzine, de pe 
șantiere și de pe o- 
goare — se află antre
nați, cu elanul propriu 
tinerei 
marea 
cărei principale obiec
tive sînt : sporirea 
producției și îmbună
tățirea calității produ
selor, folosirea rațio
nală a timpului de 
muncă și a materiale
lor, descoperirea și in
cluderea în circuitul 
productiv de noi și 
noi rezerve.

Pină în prezent, da
torită realizărilor 
obținute in construcția 
socialistă, circa 8 800 
de .colective de pro
ducție din R.P. Mon
golă au ciștigat titlul 
de „Brigadă a muncii 
socialiste". Acum, în 
întimpinarea Congre
sului P.P.R.M., alte 
3 000 de colective se 
află angajate în între
cerea pentru cucerirea 
acestui titlu de onoa
re, hotărite să-și adu
că contribuția, alături 
de întregul popor, la 
progresul și înflorirea 
continuă a R.P. Mon- 
gdle pe' calea socialii-'4*'’ 
mului.

generații, în 
întrecere ale

G. DASCALU
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GIMNASTICA: FOTBAL

NADIA COMANECI ȘI DAN GRECU 
CAMPIONI ABSOLUȚI PE 1976

Fruntașii și fruntașele gimnasticii 
noastre au încîntat din nou publicul 
spectator, precum și pe specialiști, 
prin evoluțiile lor de înalt nivel teh
nic. Ieri, la exercițiile liber alese, 
s-au Impus — cum se anticipa, de 
altfel — tînăra campioană europeană 
Nadia Comăneci și campionul mon
dial Dan Grecu. Cei doi apreciați 
sportivi au • avut execuții excelente 
nu numai la aparatele preferate, ci 
pe tot parcursul întrecerii. Nadia Co
măneci a manifestat o mare preci
zie, multă siguranță și grație, exer
cițiile ei primind nota maximă (10) 
la toate aparatele ! Au impresio
nat, totodată, Teodora Ungureanu 
(cu evoluții foarte apropiate de nota 
10), Anca Grigoraș, Mariana Con
stantin, Gabriela Trușcă.

în clasamentul general la indivi
dual compus Nadia Comăneci a o- 
cupat primul loc cu 79,75 puncte 
(punctaj rar întîlnit în competițiile

A

i

locurile următoarede gimnastică), 
revenind, in ordine. Teodorei Ungu
reanu (78,70 p), Ancăi Grigoraș (76,60 
p). Marianei Constantin (76,55 p), 
Gabrielei Trușcă (76,20 p), Georgetei 
Gabor (76,10 p).

La băieți. Dan Grecu — lider de
tașat încă după exercițiile impuse — 
s-a dovedit un adevărat as la inele 
și paralele, secundat fiind de Mihai 
Borș și de mai tinărul său coleg de 
sport Sorin Cepoi.

în clasament, pe primele locuri : 
Dan Grecu (114,05 p), M. Borș (112,65 
p). S. Cepoi (111,85 p), L. Mazilu 
(111,60 p).

Ziua de azi — ultima zi a campio
natelor — este rezervată întrecerilor 
pe aparate, la care au drept de par
ticipare gimnastele și gimnaștii care, 
în zilele precedente, au primit cele 
mai bune note în probele respective. 
Finalele pe aparate încep la ora 10,30.

I. D.

Azi, penultima etapă 
a diviziei A

Astăzi se dispută meciurile penulti
mei etape, cea de a 33-a, a campio
natului național de fotbal. In Ca
pitală, de la ora 17,30 : Dinamo—F.C. 
Argeș (stadion Dinamo) și Steaua— 
Politehnica Iași (stadion Steaua). 
Iată întîlnirile din țară : F.C. Con
stanța—F. C. Olimpia (meci care va 
fi televizat), Universitatea Cluj-Na- 
poca—F.C. Bihor, S.C. Bacău—Uni
versitatea Craiova, U.T. Arad—Spor
tul studențesc, F.C.M. Reșița—C.F.R.. 
Jiul—Rapid, Politehnica Timișoara— 
A.S.A. Tg. Mureș.

Stațiile de radio vor transmite pe 
programul I aspecte de la toate întîl
nirile.

înaintea acestei etape, pe primele 
trei locuri se află, în ordine : Steaua 
(47 p), Dinamo (41) și A.S.A. (36), 
iar pe ultimele : F.C. Olimpia (28)’ 
C.F.R. (27) și Univ. Cluj-Napoca (17).

CÎTE Rî RI
• în 

de polo 
desfășoară la piscina Dinamo din Ca
pitală : România — Bulgaria 7—3 
(2—1, 1—0, 3—0, 1—2) ; Iugoslavia — 
Turcia 10—4 (2—1, 3—2, 4—1, 1—0). 
Astăzi, de la ora 10 : România — 
Turcia și Bulgaria — Grecia.

• Competiția ciclistă internațională 
„Cupa Dinamo" s-a încheiat cu vic
toria rutierului grec Mihail Koun- 
tras, urmat de Costel Cîrje (Dinamo 
București) — ambii cu același timp
— și Uwe Freese (Dynamo Berlin)
— la 5”. Ultima etapă, București — 
Urziceni — București. 120 km, a re
venit la sprint lui Kountras. Pe

penultima zi a Balcaniadei 
pe apă, competiție care se

echipe, cursa a fost ciștigată de for
mația Dynamo Berlin.

• în ziua a doua a turneului in
ternațional masculin de volei de la 
Sofia echipa României a învins cu 
scorul de 3—0 (15—0, 15—13, 15—11) 
selecționata Iugoslaviei. în urma a- 
cestei victorii, voleibaliștii români 
s-au calificat în finală, pe care ur
mează să o'susțină astăzi în compa
nia echipei care va cîștlga cea de-a 
doua serie.
• Azi, la Constanța, derbiul penul

timei etape a campionatului de 
rugbi : Farul — Dinamo. Echipa în
vingătoare păstrează mari șanse de 
a deveni campioană. în celelalte me-

ciuri de azi : Steaua — Universita
tea Timișoara, Sportul studențesc — 
Știința Petroșani, C.S.M. Sibiu — 
Grivița roșie. Agronomia — Rulmen
tul. Politehnica — Gloria, T.C.I. — 
Vulcan. Minerul Gura Humorului — 
Olimpia.

• Sîmbătă la Kiev, în cadrul cam
pionatelor de atletism ale U.R.S 8., 
Valentina Gherasimova a stabilit un 
nou record mondial în proba de 800 
m plat : 1’56". Vechiul record
(1’57”48/100) aparținea bulgarei Zla- 
teva din anul 1973. La decatlon, Ni
kolai Avilov a ciștigat cu 8 336 punc
te (a doua performanță mondială a 
sezonului).

a reunit participarea a 71 de artiști 
plastici din 22 de județe ale țării, 
precum și din Capitală. Acum, după 
prezentarea de către concurenți 
— conform regulamentului — a cite 
trei lucrări, „Voronețiana" se află

a doua : au fost 
la Galeriile de 
Vatra Dornei și 
posibilitate unui 
exprime opțiuni

deschise 
artă din 
Rădăuți, 
numeros 
care vor

in etapa 
expoziții 
Fălticeni, 
care dau 
public să
fi luate in considerare la acordarea 
premiului „opiniei publice". In pe
rioada imediat următoare mai sînt 
prevăzute : vernisajul unei expo
ziții la Muzeul județean din Su
ceava, o dezbatere pe tema „Isto
ria și arta plastică", o masă rotundă

privind „arta plastică și industria", 
precum și un simpozion pe tema 
„Monumente de artă din Bucovina". 
• AGENDA IEȘEANĂ. La Biblio
teca centrală universitară „Mihai 
Eminescu" din Iași, în cadrul „Dez
baterilor «Contemporanului»" a 
conferențiat prof. dr. Mircea Ma- 
lița despre „Dimensiunea culturală 
a noii ordini economice mondiale". 
Concursul „Școala mea, mîndria 
mea", organizat 
din județul Iași, 
tigători : liceul 
mir“ — premiul
dustrial din Podul Iloaiei 
miul II și Liceul energetic 
miul III. în satele județului s-a 
desfășurat o nouă etapă a celei de-a 
doua ediții a ștafetei cultural-artis- 
tice „Ce-ți doresc eu ție, dulce Ro
mânie". • „ZILELE EDUCAȚIEI 
MUZEALE", acțiune ce se desfă
șoară în județul Vaslui, a progra-

de elevii liceelor 
a luat sfirșit. Cîș- 
„Dimitrie 
I, Liceul

Cante- 
agroin-
— pre-
— pre-

mat numeroase manifestări, între 
care : simpozionul „Etnografia zo
nei Huși", sesiuni științifice la fi
lialele Bîrlad și Huși ale Societății 
de științe istorice, activități de edu
cație patriotică la muzeul bîrlădean 
„Vasile Pârvan", precum și la ce
lelalte muzee și puncte muzeale 
din județ. • EXPOZIȚII. Cenaclul 
din Buzău al U.A.P. a deschis la 
Galeriile de artă din Brăila o expo
ziție de pictură și sculptură care 
reunește lucrările a 11 artiști plas
tici buzoieni. Membri ai Asociației 
artiștilor plastici amatori din Bra
șov au organizat o expoziție de 
artă plastică, cuprinzînd lucrări 
din actualitatea socialistă a țării. La 
Muzeul Unirii din Alba Iulia a fost 
deschisă expoziția „Tot ce-i frumos 
în satul meu", organizată de Mu
zeul etnografic al Transilvaniei din 
Cluj-Napoca.

Corespondenții „Scînteil"
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Adoptarea unei Declarații 
în problema așezărilor umane 
în ședința finală a Conferinței O.N.U. de la Vancouver

VANCOUVER 12 (Agerpres). — 
Participanții la Conferința Națiuni
lor Unite asupra așezărilor umane au 
adoptat, vineri, cu 89 voturi pentru. 
15 contra și 10 abțineri, Declarația in 
problema așezărilor umane, în care 
se cere tuturor popoarelor și guver
nelor lumii să lupte împotriva orică
ror forme de colonialism, agresiune, 
ocupație teritorială, dominație străi
nă, apartheid și a oricăror forme da 
rasism și discriminare rasială în con
formitate cu rezoluțiile adoptate de 
Adunarea Generală a O.N.U.

Documentul subliniază, de aseme
nea. necesitatea înfăptuirii unei noi 
ordini economice internaționale în ve
derea stabilirii unor relații economice 
mai drepte și mai echilibrate între 
țările lumii. El afirmă necesitatea 
recunoașterii suveranității naționale 
asupra resurselor naturale. Totodată, 
propune realizarea dezarmării pe 
plan mondial în scopul asigurării unor 
condiții mai bune de viață pentru po
poarele lumii și mai ales pentru cele 
din țările în curs de dezvoltare.

Declarația cohdamnă prelungirea

BOGOTA BERLIN

PORTUGALIA

PREȘEDINTELE COLUMBIEI A PRIMIT
9

ocupării prin forță a teritoriilor străi
ne, denunță ca ilegală colonizarea te
ritoriilor aflate sub ocupație militară 
și cere să se acorde prioritate rezol
vării problemei persoanelor strămu
tate cu forța și a celor fără locuință, 
în special în cazul persoanelor care 
au fost victime ale unor agresiuni 
străine.

A fost adoptată, de asemenea, o re
zoluție prin care se cere secretarului 
general al O.N.U., Kurt Waldheim, să 
conducă o anchetă asupra condițiilor 
în care trăiește populația palestinea- 
nă în teritoriile ocupate de Israel.

Odată cu adoptarea acestor do
cumente, Conferința O.N.U. asupra 
așezărilor umane, la care au parti
cipat aproape 5 000 delegați din 1134 
de țâri ale lumii, ca și reprezentanții 
unor mișcări de eliberare națională și 
organizații internaționale, și-a înche
iat lucrările.

Tot în ultima zi a dezbaterilor, 
reuniunea a decis organizarea în ora
șul argentinean Mar Del Plata. în 
martie 1977, a unei conferințe mon
diale în problema apei potabile.

DELEGAȚIA
9

BOGOTA 12 (Agerpres). — Pre
ședintele Republicii Columbia, Al
fonso Lopez Michelsen, a primit pe 
Dan Rădulescu, adjunct al ministru
lui minelor, petrolului și geologiei, și 
pe membrii delegației țării noastre 
la cea de-a treia sesiune a Comisiei 
mixte româno-columbiene.

Cu acest prilej a fost transmis un 
mesaj de salut, urări de sănătate și 
fericire personală din partea pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, președin
telui Republicii Columbia și soției 
sale, precum și urări de progres și 
prosperitate pentru poporul colum
bian prieten.

Mulțumind, președintele Republicii 
Columbia a rugat să se transmită 
din partea sa și a soției sale un 
cordial salut, urări de sănătate și 
fericire președintelui Republicii So
cialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și tovarășei Elena

ROMÂNĂ
Ceaușescu, precum și cele mai bune 
urări poporului român.

în timpul convorbirilor a fost a- 
preciată evoluția mereu ascendentă a 
relațiilor dintre cele două țări, pre
cum și dorința comună de adîncire 
și diversificare în continuare a schim
burilor comerciale, a acțiunilor de 
cooperare economică și în domeniile 
tehnico-științific și cultural.

La primire a fost prezent ambasa
dorul țării noastre la Bogota.

BERLIN 12 — Corespondentul
nostru transmite : în zilele de 10—11 
iunie a avut loc la Berlin reuniunea 
Comisiei redacționale convocată în 
conformitate cu înțelegerea realizată 
în luna mai a acestui an între par
tidele participante la pregătirea 
Conferinței partidelor comuniste și 
muncitorești din Europa.

Din partea Partidului Comunist 
Român a participat o delegație con
dusă de tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po-

litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Comisia redacțională a luat o 
pauză, spre a se da tuturor partici- 
panților posibilitatea de a informa 
partidele lor asupra rezultatelor 
muncii depuse.

Comisia redacțională își va relua 
lucrările în scurt timp.

Reuniunea Comisiei redacționale 
s-a desfășurat într-o atmosferă de 
lucru, tovărășească.

ROMA
CONGRESUL PARTIDULUI AVANGARDA POPULARA

DIN COSTA RICA

A fost deschisa oficial campania 
pentru alegerile

LISABONA 12 (Agerpres). — Sim- 
bătă, ora 0, în Portugalia a fost des
chisă, oficial, campania pentru 
viitoarele alegeri prezidențiale, pro
gramate la 27 iunie. După cum s-a 
anunțat, patru personalități politice 
și-au prezentat candidatura pentru 
magistratura supremă : șeful Statului 
Major al armatei terestre, generalul 
Antonio Ramalho Eanes : actualul 
prim-ministru, Jose Pinheiro de Aze
vedo ; reprezentantul Partidului Co
munist Portughez — Octavio Pato, 
membru al Comisiei Politice, secretar 
al C.C. 
Saraiva

al P.C.P. ; maiorul Otelo 
de Carvalho.

prezidențiale
în timpul campaniei electorale, fie

care candidat va dispune de posibili
tăți egale pentru expunerea progra
melor proprii la posturile de radio și 
televiziune. De asemenea, forțele ar
mate au primit misiunea de a asigura 
„liberul exercițiu al drepturilor fun
damentale ale cetățenilor și, îndeo
sebi, dreptul la reuniune și la vot", 
în acest scop a fost creat un centru 
operațional, depinzînd direct de Sta
tul Major al armatei și avînd atribu
ția de a preveni orice atentat la ordi
nea publică ce ar putea afecta des
fășurarea normală a campaniei elec
torale și a operațiunilor de vot.

Vizita delegației 
parlamentare române 

în R.S.F. iugoslavia
BELGRAD 12 — Corespondentul

nostru transmite : Delegația Comisiei 
pentru politică externă șl cooperare 
economică internațională a Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, condusă de Corne- 
liu Mănescu, președintele comisiei, a 
avut la Titograd întrevederi cu 
Budislav Șoșkici, președintele Adu
nării R. S. Muntenegru, și Marko 
Orlandici, președintele Consiliului 
Executiv al Adunării republicane.

ROMA 12 — Corespondentul Ager
pres transmite : La Roma continuă 
lucrările Conferinței Națiunilor Unite 
privind crearea Fondului Internațio
nal de Dezvoltare Agricolă (F.I.D.A.).

Luind cuvintul în plenara conferin
ței, șeful delegației române, Ion 
Staneiu, adjunct al ministrului agri
culturii și industriei alimentare, a 
relevat că România a susținut încă 
de la început ideea creării unui fond 
de finanțare a unor acțiuni menite 
să contribuie la creșterea producției 
agricole în țările în curs de dezvol
tare. Punerea în practică a acestei 
inițiative constituie un fapt de cea 
mai mare 
forturilor 
înlăturării 
instaurării 
economice

t

In favoarea instaurării

unei noi ordini economice

SAN JOSE 12 (Agerpres). — La 
San Josă, in prezența a 1 500 delegați 
și invitați, s-au deschis lucrările celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Avangarda Populară din Costa Rica. 
La lucrări participă, de asemenea, 
delegații din partea unor partide co
muniste și muncitorești din America 
Latină și Europa. Partidul Comunist 
Român este reprezentat de tovarășul 
Mihai Gere, membru supleant al Co-

mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.

Raportul de activitate al Comitetu
lui Central în perioada 1971—1976 a 
fost prezentat congresului de către 
secretarul general al partidului, 
Manuel Mora Valverde.

Pe ordinea de zi figurează, tot
odată, dezbaterea tezelor politice, a 
proiectelor de program și de modifi
cări la statut ale partidului.

DE PRETUTINDENI
• INSTRUMENTE 

MEDICALE MICROSCO
PICE. Un set de instrumente 
medicale destinate microchirur- 
giei celulei a fost realizat de 
inginerul sovietic Alexandr Sî- 
soleatin. Printre ele se remarcă 
un bisturiu, un ac tubular al că
rui orificiu măsoară opt sutimi 
de milimetru. El este și 
autorul unei sonde pentru lua
rea de probe de secreție gastri
că sugarilor în timpul somnului, 
precum și al unor ace extrem 
de fine cu care se poate lua 
sînge din venă fără dureri. Plă
cile sale de separare, pensele, 
bisturiele unicat, folosite cu suc
ces de oftalmologi, au permis 
să se recupereze vederea multor 
bolnavi. Firește, aceste instru
mente medicale pot fi utilizate 
numai sub o lupă, pentru a fi 
mărite de 20 de ori !

Situația din Liban
nou acord privind încetarea focului și retragerea trupelor 

siriene • Consultări diplomatice interarabe
DAMASC 12 (Agerpres). — După 

cum transmit agenția libiană de 
presă ARNA și postul de radio 
Damasc, primul ministru al Libiei, 
Abdel Salam Jalloud, a anunțat sîm
bătă încheierea unui acord asupra 
încetării focului și retragerii trupe
lor siriene din Liban. Premierul li
bian a sosit vineri seara la Damasc 
venind de la Beirut, unde a avut 
convorbiri cu liderii grupărilor liba
neze și palestinene implicate în con
flict.

La rindul său, agenția M.E.N. a 
difuzat un 
tantului „Al Fat 
se i confirmă îțitheterea; abordujiij» A 
nunțat de radio- Damasc;

• Un

comunicat al reprezen- 
" itah" la Cairo, in care 

lîhetftrea- aborduj'tii, a-

DAMASC 12 (Agerpres). — Mah
mud Riad, secretarul general al Ligii

Arabe, a avut, sîmbătă, la Damasc, 
convorbiri cu Abdel Halim Khad- 
dam, vicepremier și ministru de ex
terne al Siriei, în legătură cu moda
litățile de aplicare a 
rezoluției reuniunii
Consiliului 
cu privire

prevederilor 
extraordinare a 

ministerial al Ligii Arabe 
la situația din Liban.

12 (Agerpres). — Pre- 
Comitetului Executiv al

ALGER
ședințele
Organizației pentru Eliberarea Pa
lestinei, Yasser Arafat, a sosit, sîm
bătă, la Alger, venind de la Tripoli, 

i .unde ia"ăvut convorbiri cu pțeședin- 
. tele Libiei, Moammer El Geddafi. La 

Alger, Yasser Arafat va conferi cu 
oficialitățile țării-gazdă asupra si
tuației din Liban.

Reuniunea miniștrilor de externe 
din țările membre

LUXEMBURG 12 
Miniștrii de externe 
comune, reuniți la 
examinat problemele 
rea în practică a propunerilor privind 
viitoarele atribuții și componența 
Parlamentului (vest-) european. în 
cadrul dezbaterilor, ca, de altfel, și la 
alte reuniuni consacrate aceleiași 
chestiuni, nu s-a realizat un acord 
între participanți, date fiind punctele 
de vedere extrem de diferite între 
„cei nouă". Agențiile Reuter și Asso
ciated Press apreciază că s-a ajuns 
numai la o apropiere a pozițiilor in 
această problemă.

Discuțiile s-au axat pe examinarea 
a numai două proiecte. Unul, prezen
tat de Belgia, propune ca actualului 
număr de deputați — 198 — ai aces
tui organism al C.E.E. să i se adauge 
alți 203 membri, aleși pe baza princi
piului proporționalității populației

(Agerpres). — 
din țările Pieței 
Luxemburg, au 
legate de pune-

ale Pieței comune
celor nouă țări. Celălalt proiect, pre
zentat de Luxemburg, preconizează 
ca viitorul Parlament (vest-) european 
să aibă 396 de membri, redueîndu-se 
însă numărul reprezentanților „țări
lor mici".

Totodată, puncte de vedere proprii 
au prezentat delegațiile franceză și 
britanică. Astfel, Franța propune de
semnarea membrilor acestui organism 
numai pe baza criteriului proporțio- 
r.alității populației fiecărei țări, în 
timp ce Marea Britanie dorește o re
prezentare corespunzătoare pentru 
Scoția, Irlanda de Nord și Țara Ga
lilor, care sint comparate cu țările 
mici din C.E.E., cum ar fi Irlanda 
sau Danemarca.

Avîndu-se în vedere faptul că pro
punerile nu au întrunit 
participanților, s-a stabilit 
finală in această problemă 
tă la viitoarea reuniune a 
Pieței comune.

internaționale
PHENIAN 12 (Agerpres). — R.P.D. 

Coreeană și R. D. Madagascar se 
pronunță în favoarea instaurării u- 
nei noi ordini economice internațio
nale, care să corespundă voinței și 
intereselor tuturor popoarelor și sus
țin lupta pe care țările o desfă
șoară în vederea înlăturării relațiilor 
de tip învechit care le-au fost im
puse de imperialism și colonialism 
— se arată în comunicatul comun 
dat publicității la încheierea convor
birilor dintre Kim Ir Sen, președin
tele R.P.D. Coreene, și Didier Rasti- 
raka, președintele Republicii Demo
cratice Madagascar — relatează a- 
genția A.C.T.C. Analizînd principa
lele fenomene ale vieții internațio
nale, cele două părți au subliniat 
că mișcarea țărilor nealiniate, pu
ternică forță revoluționară antiimpe- 
rialistă care reflectă tendința de 
dezvoltare a epocii contemporane, 
ocupă un loc important în lupta pe 
care popoarele din aceste țări o 
desfășoară pentru apărarea suvera
nității împotriva agresiunii, ingerin
țelor în treburile interne, aservirii și 
inegalității sub toate formele.
, Documentul reafirmă sprijinul pe 
care Republica Democratică Mada
gascar îl acordă luptei R.P.D. Co
reene pentru unificarea pașnică a 
Coreei, exprimă solidaritatea celor 
două țări cu lupta de eliberare a 
popoarelor din Africa împotriva re
gimurilor minoritare și rasiste, cu 
lupta tuturor popoarelor pentru 
apărarea suveranității și a drepturi
lor lor de a dispune ele însele de 
bogățiile lor naturale, hotărîrea de a 
lupta împotriva imperialismului, co
lonialismului, neocolonialismului și 
politicii de apartheid.

Corul „Madrigal"

consensul 
ca decizia 
să fie lua- 
Consiliului

PRAGA 12 — Corespondentul 
Agerpres transmite : în orașul 
cehoslovac Ostrava a avut loc 
festivalul muzical ce poartă nu
mele cunoscutului compozitor 
ceh Janacek. Corul românesc 
„Madrigal" — care s-a aflat in 
Cehoslovacia pentru a evolua 
in cadrul festivalului muzical 
internațional „Primăvara la 
Praga" — a prezentat un con-

însemnătate în cadrul e- 
tuturor țărilor consacrate 
foametei și subnutriției, 
unei noi ordini politice și 
în lume.

★
Participants la conferința consti

tutivă a F.I.D.A. au ajuns la un con
sens privind suma totală a creditelor 
ce vor fi acordate țărilor in curs de 
dezvoltare, care se cifrează la 945 
milioane de dolari. S-a stabilit ca sta
tele membre ale Organizației țărilor 
exportatoare de petrol să furnizeze 
400 milioane de dolari, iar statele oc
cidentale industrializate 530 milioane 
de dolari. Restul de 15 milioane de 
dolari reprezintă contribuții ale unor 
țări în curs de dezvoltare.

„Trybuna Ludu“ despre convorbirile 
polono-vest-germane

VARȘOVIA (Corespondență de la 
Gh. Ciobanu). — Comentind vizita in 
R.F.G. a primului-secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Edward Gierek, „Trybuna 
Ludu" scrie că acest eveniment 
„ilustrează progresele obținute în pro
cesul normalizării relațiilor intersta
tale dintre Polonia și R.F. Germania, 
proces al cărui fundament a fost 
creat de tratatul din 1970, completat 
cu acordurile realizate cu aproape un 
an în urmă la Helsinki. Vizita con
stituie o mărturie a dorinței ambelor 
părți de a continua eforturile pentru 
a se ajunge la încheierea cu succes 
a acestui proces de normalizare, de 
a ridica relațiile polono—vest-germa
ne pe o treaptă nouă".

Această dorință, continuă ziarul, 
și-a găsit concretizare atît în sem
narea Declarației comune și a acordu
rilor în domeniile economic și cul
tural, cît și în încheierea unui număr 
de 14 înțelegeri între reprezentanții 
centralelor de comerț exterior polo
neze și firme vest-germane privind 
lărgirea schimburilor și inițierea unor 
acțiuni de cooperare, inclusiv pe 
terțe piețe.

„Făcînd un bilanț al vizitei, subli
niază în încheiere ziarul, se poate 
afirma că ea s-a soldat cu rezultate 
rodnice atît pe planul relațiilor bilate
rale, cît și pe planul consolidării pro
cesului de destindere general-euro- 
peană".

• GEST ANTIUMAN.
Un medic alb din Alabam 
(S.U.A.) a scos cele trei copt 
pe care tocmai le fixase pe • 
brațul unui tînăr negru de 
14 ani, rănit, pentru că a- 
cesta nu avea banii nece
sari pentru plata onorariului. 
Familia tînărului rănit, ce- 
rînd prin intermediul justiției 
despăgubiri, s-a ales cu suma 
de 20 de dolari, echivalentul o- 
norariului unui medic de cartier 
care a acceptat să reaplice cop
cile. în cele din urmă, consi
liul de ordine l-a sancționat pe 
medicul cu pricina, fără a-i re
trage însă autorizația de a prac
tica „profesiunea cea mai u- 
mană“.

agențiile de presă transmit:
„Alianța democratică a 

AragOnUlui" ~ 0 nouă organiza
ție regională a opoziției spaniole — se 
pronunță pentru înfăptuirea unor re
forme social-politice, sprijină cererea 
partidelor de opoziție privind legali
zarea Partidului Comunist din Spa
nia și consideră necesar 
de amnistie tuturor 
politici.

convorbiri cu membri ai Congresului 
S.U.A., cu președintele Băncii Inter
naționale de Reconstrucție și Dezvol
tare, Robert McNamara, și Hendrick 
Johannes Witteveen, director gene
ral al Fondului Monetar Interna
tional.

să se acor-
deținuților

la care au0 demonstrație 
luat parte'peste 5 000 de 
tice, care au protestat împotriva redu
cerii de către autoritățile din landul 
Hessen a cheltuielilor pentru învăță- 
mînt, a avut loc la Wiesbaden. în 
luările lor de cuvînt, vorbitorii au 
subliniat că promovarea acestei poli
tici constituie principala cauză a 
lipsei numărului suficient de săli de 
clasă, a scăderii numărului profeso
rilor și a reducerii programelor de 
învățămînt.

cadre didac-

Vizită. Președintele Sudanului, 
Gaafar Mohammed El-Numeiry, aflat 
în vizită în Statele Unite, a avut

în Cehoslovacia
cert la festivalul de la Ostrava, 
unde, sub bagheta dirijorului 
Marin Constantin, a interpretat 
cu măiestrie piese corale din 
repertoriul muzicii clasice și 
contemporane. Publicul a făcut 
o caldă primire artiștilor ro
mâni, iar cronicarii de speciali
tate au subliniat înalta artă in
terpretativă și succesul repurtat 
de membrii cunoscutului an
samblu românesc.

Evoluția pozitivă a relațiilor de prietenie
și colaborare româno-franceze

Prietenia strînsă dintre popoarele 
român și francez, cu adînci rădăcini 
istorice, stimulată de afinități de 
limbă și cultură, de interesul comun 
pentru pace și securitate in Europa, 
a dobindit, în ultimii ani, noi di
mensiuni, materializindu-se intr-o 
amplă colaborare pe multiple pla
nuri. La această evoluție pozitivă au 
contribuit, în mod hotărîtor, vizita 
președintelui Nicolae Ceaușescu in 
Franța, precedată de vizita președin
telui de Gaulle in țara noastră, în-' 
tîlnirea de la Helsinki a președin
telui României cu președintele Fran
ței, Valery Giscard d’Estaing, vizita 
premierului Jacques Chirac, schimbu
rile de vizite ale miniștrilor de ex
terne, alte contacte între factori 
de răspundere din cele două țări.

în cadrul acestui dialog devenit 
tradițional, vizita întreprinsă zilele 
trecute în țara noastră de ministrul 
afacerilor externe al Franței, Jean 
Sauvagnargues, marchează o nouă 
contribuție la dezvoltarea relațiilor 
reciproce pe un făgaș continuu as
cendent.

Momentul principal al vizitei mi
nistrului francez l-a constituit pri
mirea sa la președintele Nicolae 
Ceaușescu, întrevederea, desfășurată 
într-o atmosferă de caldă cordiali
tate și prietenie, oferind prilejul 
abordării unei largi arii de proble
me de interes comun, bilaterale și 
internaționale.

Satisfacția exprimată în cursul a- 
cestei întrevederi, cit și în cursul 
convorbirilor dintre oaspete și omo
logul său român cu privire la dez
voltarea relațiilor româno-franceze, 
are un solid temei în realități. 
Schimburile economice, de pildă, au 
crescut de patru ori în decursul unui 
deceniu ; s-au întreprins acțiuni de

ale 
industriale ; s-a extins 
științifică, tehnică, cul- 
alte domenii. Firește, a- 
vedere potențialul bine 
Franței, ca și progresele 

României în făurirea

cooperare în domenii importante 
producției 
colaborarea 
turală și în 
vindu-se în 
cunoscut al 
notabile ale 
unei economii moderne, bazată pe cu
ceririle tehnico-științifice contempo
rane, se poate aprecia că există încă 
largi posibilități de extindere a rela
țiilor reciproce, a cooperării in pro
ducția industrială și în alte domenii, 
inclusiv în domeniul cooperării pe 
terțe piețe ; in ceea ce o privește, 
România dorește ca aceste posibili
tăți să fie cit mai amplu fructificate. 
Este, de aceea, pozitiv că și în ca
drul acestei vizite a fost reafirmată 
de ambele părți voința de a impulsio
na extinderea legăturilor bilaterale, 
potrivit înțelegerilor realizate la ni
vel înalt, acordurilor existente.

Turul de orizont asupra situației 
internaționale a reliefat convergența 
de vederi a celor două țări în pro
bleme de însemnătate cardinală, ale 
lumii de azi. Astfel. în cadrul con
vorbirilor s-a manifestat consensul 
celor două țări cu privire la necesi
tatea de a se acționa perseverent, 
împreună cu toate statele, pentru 
consolidarea cursului pozitiv al eve
nimentelor, spre destindere și co
laborare, încît să devină dominant 
și ireversibil. România și Franța se 
întîlnesc pe poziții comune în ce pri
vește necesitatea de a se acționa 
pentru soluționarea problemelor ma
jore care frămîntă omenirea, cu 
participarea tuturor statelor și luarea 
în considerare a intereselor lor. Pro
fund atașate ideilor de independență 
și suveranitate națională, cele două 
țări apreciază că toate eforturile se 
cer canalizate spre asigurarea condi-

țiilor internaționale pentru ca fiecare 
națiune să se poată dezvolta liber, 
deplin stăpînă pe soarta sa, la adă
post de orice acte de ingerință în 
treburile sale interne, in concordanță 
cu principiile egalității în. drepturi 
și respectului reciproc.

Ca țări europene, România și 
Franța sîht profund interesate ca 
aceste condiții să se realizeze inte
gral pe continentul nostru, ceea ce 
formează, de altfel, esența concep
tului de securitate europeană. în 
concordanță cu acest deziderat isto
ric, cele două țări subliniază nece
sitatea concentrării eforturilor în ve
derea traducerii în viață, prin ac
țiuni concrete, a principiilor înscrise 
în Actul final al Conferinței pentru 
securitate și cooperare în Europa, în
deplinirii tuturor prevederilor sale, 
a tuturor angajamentelor asumate de 
participanții la conferință. Țara noas
tră consideră că trebuie să se acțio
neze ferm pentru adoptarea unor 
măsuri de dezangajare și dezarmare 
în Europa, care să conveargă, desi
gur, spre obiectivul fundamental al 
dezarmării generale.

Ca țară socialistă în curs de dez
voltare, România militează activ pen
tru o nouă ordine politică și econo
mică, menită să ducă la rezolvarea 
problemei atît de acute a subdezvol
tării, de care depind progresul gene
ral, însuși Viitorul omenirii. Pentru 
preocupările actuale la scară inter
națională față de aceste probleme 
este semnificativ faptul că Franța, 
țară avansată economicește, se pro
nunță — așa cum a făcut și in 
cursul acestei vizite — pentru obiec
tivele și cerințele instaurării noii or
dini politice și economice mondiale.

Se deschid astfel posibilități și mai 
largi pentru o conlucrare rodnică pe 
arena internațională între cele două 
țări ale noastre, împreună cu cele
lalte state — indiferent de mărime, 
grad de dezvoltare, orînduire socială 
— în rezolvarea problemelor majore 
cu care este confruntată omenirea, 
în scopul democratizării relațiilor in
ternaționale, făuririi unei lumi mai 
drepte și mai bune.

Dezvoltarea relațiilor româno-fran
ceze aduce o nouă confirmare justeței 
politicii externe a României, care, 
punînd pe primul plan adîncirea 
prieteniei cu țările socialiste, extin
derea legăturilor cu țările în curs de 
dezvoltare, manifestă, totodată, o 
preocupare constantă pentru dezvol
tarea raporturilor cu celelalte state, 
în spiritul coexistenței pașnice. A- 
ceastă orientare statornică se bucură 
de cea mai înaltă prețuire pe toate 
meridianele. Sintetizîndu-și 
siile produse de primirea la preșe
dintele României, ministrul francez 
declara la conferința de presă : „A- 
ceastă întrevedere mi-a permis să 
beneficiez pe deplin de opiniile pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, apro- 
fundind astfel pozițiile de fond ale 
politicii țării dv. care — nu mai e 
nevoie să o spun — este considerată 
în Franța ca jucînd un rol impor
tant pe scena internațională...".

Reafirmîndu-și sentimentele 
caldă prietenie față de poporul fran
cez, opinia publică din țara noastră 
își exprimă convingerea că rezulta
tele pozitive ale actualelor convorbiri, 
ca și întregul dialog româno-francez 
vor sluji intereselor reciproce, cauzei 
colaborării și păcii în Europa și în 
lume.

impre-

de

I. F1NTINARU

La Luanda continuâ procesul 
celor 13 mercenari capturați în luna 
februarie în Angola. în ședința de 
sîmbătă, în fața Tribunalului revolu
ționar popular a compărut inculpa
tul principal, Costas Goorgioti, zis 
„colonelul Callan", de naționalitate;'' 
britanică, printre ale cărui capete de 
acuzare figurează uciderea a nu
meroși angolezi, terorizarea popu
lației și faptul de a fi ordonat îm
pușcarea a 14 mercenari de sub co
manda sa care au refuzat să lupte.

soane — pe care le-a calificat drept 
dușmani ai Ugandei — au lansat trei 
grenade în rindul spectatorilor, in 
timp ce președintele țării, Idi Amin, 
părăsea ceremonia. Președintele nu a 
fost atins de explozii. în declarația 
purtătorului de cuvînt, difuzată de 
postul de radio ugandez, se arată că 
o persoană și-a pierdut viața, iar 
alte 36 au fost rănite. Se precizează, 
totodată, că autorii acestei acțiuni au 
fost arestați.

0 hotărîre a Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud prevede ridi
carea Misiunii sale de legătură de pe 
lingă Biroul Națiunilor Unite din 
Geneva la rangul de Misiune perma
nentă de observator și de repre
zentanță permanentă pe lingă cele
lalte organizații internaționale din 
Geneva.

0 rundă de negocieri co
merciale *n’;re Japonia și Piața 
comună, destinate examinării modali
tăților de reducere a dezechilibrului, 
în defavoarea țărilor C.E.E., care 
afectează de mai mult timp schimbu
rile dintre cele două părți, s-a desfă
șurat la Tokio.

în Adunarea Generală a 
0 S A miniștrii de externe ai Co
lumbiei. Ecuadorului, Perului și Ve- 
nezuelei au prezentat un proiect de 
rezoluție care condamnă măsurile 
discriminatorii cuprinse în legea co
merțului exterior a S.U.A. Documen
tul precizează că „discriminarea și 
presiunile economice directe sau indi
recte afectează țările membre ale 
O.S.A., lezează și contravin princi
piilor fundamentale ale relațiilor eco
nomice internaționale, 
rarea interamericană 
climat de fricțiune în

slăbesc coope- 
și mențin un 
zonă".

de cuvîsit
a declarat că,

Un purtător 
militar ugandez 
vineri, în timpul unei parăzi la o 
școală de poliție din Kampala, per-

Tîrgul internațional 
de la Lisabona

Premierul portughez 
a vizitat pavilionul românesc

LISABONA 12 (Agerpres). — La 
11 iunie a avut loc deschiderea 
oficială a celei de-a XVII-a ediții a 
Tirgului internațional de la Lisa
bona.

România participă pentru a doua 
oară la această manifestare comer
cială, expunind mașini-unelte de înal
tă precizie, aparatură electronică, 
electrotehnică și de calcul, tractoare, 
autoturisme de teren, rulmenți, pro
duse siderurgice și profile din alu
miniu, produse ale industriei chi
mice și farmaceutice, produse ali
mentare, artizanat, precum și un bo
gat stand turistic.

La deschiderea oficială a tirgului. 
pavilionul românesc a fost vizitat de 
amiralul Pinheiro de Azevedo, prim- 
ministru și reprezentant al președin
telui republicii, precum și de căpi
tanul Sousa e Castro, purtător de 
cuvînt al Consiliului Revoluției. Pri
mul ministru a apreciat varietatea 
exponatelor, îndeosebi mașinile de 
înaltă precizie și electronice.

La deschiderea oficială a tirgului 
au fost prezenți la pavilionul româ
nesc Ion Radu, însărcinat cu afaceri 
a. i. al țării noastre la Lisabona, 
precum și membri ai Ambasadei 
române.

Conferința pentru unifi
carea organizațiilor de fe
mei din Nordul și Sudul 
Vietnamului 3 aProbat propune
rile Uniunii femeilor vietnameze și 
Uniunii femeilor pentru eliberarea 
Vietnamului de Sud în legătură cu 
unificarea acestor două organizații. 
S-a hotărît în unanimitate ca noua 
organizație să se numească Uniunea 
femeilor vietnameze.

Acțiunile revendicative 
viguroase desfășurate în ultima vre
me de minerii italieni au determinat 
patronatul să accepte încheierea unui 
nou contract colectiv de muncă în care 
se stipulează satisfacerea revendicări
lor cu privire la îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și de viață, reducerea 
timpului de lucru pentru minerii care 
lucrează în subteran și respectarea 
drepturilor organizațiilor sindicale.

CongrCS. Lucrările celui de-al 
VII-lea Congres al Partidului Unit 
Muncitoresc — MAPAM — din Is
rael au luat sfirșit vineri. Partici- 
panții au adoptat mai multe rezoluții 
privind principalele probleme ale 
politicii interne și externe israeliene.

Ministrul peruan al agri
culturii, Enrirlue Gallegos Venero, 
a declarat că, în urma aplicării re
formei agrare, peste 260 000 de familii 
țărănești au primit loturi pe terenu
rile ce au aparținut marilor latifun
diari. în ultimii șapte ani, guvernul 
a remis țăranilor circa 6,3 milioane 
hectare de pămînt împreună cu 
construcțiile și inventarul aferent, pre
cum și un însemnat număr de vite 
cornute mari. în scopul dezvoltării cu 
succes a producției agricole, majori
tatea țăranilor peruani se unesc in 
cooperative.

•__ v__«Intensificarea mișcării 
de eliberare din Rhodesia
O declarație a lui Joshua 

N’Komo
ALGER 12 (Agerpres). — Există 

în prezent posibilitatea ca forțele 
patriotice Zimbabwe să deschidă un 
nou front de luptă împotriva regi
mului de la Salisbury — a declarat 
Joshua N’Komo, lider al Consiliului 
Național African (A.N.C.), într-un 
interviu acordat agenției algeriene 
de presă. Liderul A.N.C. a denunțat 
represiunile la care sint supuși 
combatanții ce se opun regimului 
minoritar rasist al lui Ian Smith.

Referindu-se la motivele întreru
perii contactelor cu reprezentanți ai 
regimului de la Salisbury în vederea 
soluționării situației din Rhodesia 
pe calea negocierilor, liderul A.N.C. 
a declarat că acestea au fost în
trerupte datorită pozițiilor irecon
ciliabile și arogante pe care s-au 
situat reprezentanții regimului mi
noritar, inclusiv Ian Smith, față de 
cererile legitime ale populației Zim
babwe, precum și dorinței vădite de 
a se perpetua regimul instaurat în 
urma proclamării unilaterale a in
dependenței Rhodesiei, în această 
situație — a subliniat liderul A.N.C. 
— singura alternativă a forțelor pa
triotice Zimbabwe constă în intensi
ficarea luptei de eliberare pînă la 
instaurarea definitivă a regimului 
majorității africane în Rhodesia.

• IN OBIECTIV : LI
MITAREA FUMATULUI. 
Ofensiva actuală împotriva fu
matului marchează încă un 
punct : în Franța a fost prezen
tat Adunării Naționale un pro
iect de lege vizînd limitarea 
consumului de tutun. Una din 
prevederi se referă la interdic
ția de a se fuma în localurile 
publice. Se intenționează, în a- 
celași timp, restrîngerea publi
cității făcute țigărilor. Măsurile 
propuse decurg din datele me
dicale care atestă nocivitatea 
tutunului : în cazul Franței, nu
mărul victimelor bolilor legate 
într-un fel sau altul de fumat 
se ridică, anual. Ia 10 000—20 000, 
echivalentul numărului persoa
nelor ce mor în accidentele ru
tiere. Se consideră că legea a- 
duce o contribuție importantă la 
dezbărarea oamenilor, mai ales 
a tinerilor, de viciul tutunului.

• ENGLEZII RENUN
ȚĂ LA UMBRELE ? Fabri* 
canții englezi de umbrele și-au 
încheiat reuniunea anuală în
tr-un climat deprimant. Moti
vul ? Lipsa acută de precipitații 
din anul 'acestâ a'avut o in
fluență nefastă și asupra pro- 1 
ducției de umbrele. Vînzările de 
umbrele au scăzut cu 50 la sută 
față de anul trecut ; sectorul in
dustrial respectiv a suferit 
pierderi de aproximativ 4 mi
liarde lire sterline. în peisajul 
străzii și-a făcut apariția o ima
gine altădată puțin obișnuită : 
englezul fără umbrelă. Intre- 
prizi, producătorii de umbrele 
de ploaie își propun să se re
profileze pe umbrele de soare, 
la acest articol înregistrîndu-se
o sporire a vînzărilor cu 30 la 
sută.

• FLUTURELE - IN 
PERICOL I Pentru prima 
dată — cel puțin în S.U.A. — 
pe lista vietăților amenințate cu 
dispariția se înscriu și specii 
din lumea insectelor. E vorba de 
șase specii diferite de fluturi — 
cel mai cunoscut fiind așa- 
numitul „El Segundo Blue", tot 
mai greu de găsit în zona ora
șului Los Angeles, datorită ex
pansiunii continue a metropolei, 
în dauna mediului natural. Flu
turii se alătură astfel celor 433 
specii de animale și păsări 
recunoscute de autoritățile ame
ricane ca fiind în pericol de 
stingere. Pentru supraviețuire, 
s-a apreciat că fluturele ar avea 
nevoie de cît mai numeroase 
parcuri, spații verzi, ceea ce de
vine tot mai rar în condițiile 
poluării mediului în marea me
tropolă.

• TABLOU READUS 
LA VIAȚĂ. Celebrul tablou 
„Rondul de noapte" al marelui 
pictor olandez Rembrandt este 
din nou expus privirilor iubito
rilor de artă, in cadrul „Rijks- 
museum" din Amsterdam. Așa 
cum se știe, celebrul tablOv a 
fost grav deteriorat în urmați» *- 
tului huliganic al unui irespon ■ 
săbii, în septembrie anul trecui 
Inițial s-au formulat rezerve îi 
ce privește posibilitatea de a-1 
recupera. Dar, timp de luni de 
zile, tabloul a fost supus unui 
tratament atent și minuțios ce 
s-a dovedit eficace. Acum, din 
nou la locul său, tabloul are în 
față un paravan de sticlă, acesta 
urmind a fi scos după 10 luni, 
cînd se apreciază că se va fi în
tărit suficient stratul protector 
de lac aplicat peste pictură.

• RECORD DE TAI
FUNURI. Agenția meteorolo
gică niponă avertizează că anul 
acesta vor fi mai multe taifu
nuri decît în mod obișnuit in 
zona Pacificului. Numai în pri
mele cinci luni ale anului în 
curs au survenit șase taifunuri, 
dublul „cotei" considerate ca 
normală pentru intervalul amin
tit. Situația din acest an este si
milară cu cea înregistrată în 1965 
și 1971, ani în care multele tai
funuri declanșate s-au soldat 
cu numeroase victime și pagube 
materiale.
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