
,e V

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITbVA!

te

o
«Ss 111 Si

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Anul XLV Nr. 10 523 Prima ediție Duminică 20 iunie 1976 4 PAGINI 30 BANI

Ședință de lucru Șantierul naval din Drobeta Turnu-Severin : Prind contur noi cargouri. Foto : E. Dichiseanu

la Comitetul Central al P. C. R
In ziua de 19 iunie, la C.C. al P.C.R. a 

avut loc, sub președinția tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o ședință de lucru cu 
cadre de conducere de la Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei, Comisia repu
blicană de rezerve geologice, institute de 
cercetări și proiectări, cu specialiști din în
treprinderi de prospecțiuni și explorări 
geologice și alte unități ale industriei ex
tractive.

La ședință au participat tovarășul Manea 
Mănescu, tovarășa Elena Ceaușescu, tova
rășii Gheorghe Oprea, Iosif Banc, Ion Ursu 
și Mihai Marinescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele Comitetului de Stat 
al Planificării, miniștri.

în cadrul ședinței au luat cuvîntul nu
meroși participant, care au raportat secre
tarului general al partidului rezultatele 
muncii desfășurate în diferite domenii ale 
activității geologice, evidențiind, totodată, 
necesitatea intensificării eforturilor pentru 
grăbirea ritmului de realizare a lucrărilor 
în vederea punerii în valoare a unui volum 
sporit de rezerve de țiței, gaze, cărbuni, mi
nereuri feroase și neferoase, în scopul satis
facerii nevoilor în continuă creștere ale eco-

nomiei naționale. Ei au relevat atît expe
riența pozitivă dobîndită în acest domeniu, 
cît și lipsurile care s-au manifestat în des
fășurarea activității geologice. Participanții 
la ședința de lucru au exprimat hotărîrea 
lor fermă, a tuturor specialiștilor și lucrăto
rilor din domeniul geologiei de a face totul 
pentru transpunerea în viață a sarcinilor ce 
le revin din documentele celui de-al XI-lea 
Congres al partidului, a indicațiilor secreta
rului general al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în încheierea ședinței a luat cuvîntul 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU.

Referindu-se la sarcinile ce revin secto
rului geologiei în actualul cincinal și în 
perspectivă, secretarul general al partidu
lui a subliniat principalele obiective care 
stau în fața tuturor lucrătorilor din acest 
important sector în prospectarea și valori
ficarea bogățiilor subsolului românesc.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că 
este necesar să se ia în continuare toate 
măsurile pentru înfăptuirea în cele mai 
bune condiții a hotărîrilor 
XI-lea al P.C.R. privind 
proprii de materii prime 
surse energetice, punerea
valoare a rezervelor existente. Realizarea

Congresului al 
lărgirea bazei 
minerale și re- 
mai intensă în

acestor importante sarcini impune îmbună
tățirea organizării muncii în acest domeniu, 
desfășurarea unei activități geologice com
plexe, cu participarea și a altor specialiști 
—'■ din chimie, fizică, biologie și din alte 
sectoare — în vederea creșterii eficienței 
cercetării, a cunoașterii mai bune și a pu
nerii în valoare a noi resurse, a scurtării 
timpului de explorare și de dare în exploa
tare a zăcămintelor. A fost subliniată, tot
odată, necesitatea folosirii depline a mij
loacelor tehnice și a întregii baze materiale 
a întreprinderilor din acest sector. De ase
menea, se impun a fi luate măsuri temei
nice în scopul unei mai bune pregătiri a 
cadrelor de geologi și pentru folosirea cît 
mai rațională a acestor cadre.

Secretarul general al partidului a sub
liniat că realizarea sarcinilor ce revin geo
logiei în cadrul programului general de 
dezvoltare economică a țării cere tuturor 
specialiștilor și lucrătorilor din acest do
meniu să acționeze cu hotărîre și spirit 
novator pentru a-și îmbunătăți întreaga lor 
activitate și a-și îndeplini în cele mai bune 
condiții marile răspunderi pe care le au, 
sporindu-și astfel contribuția la dezvoltarea 
multilaterală a economiei naționale, la pro
gresul general al patriei noastre.

Salut voios copiilor țării 
de „Ziua pionierilor11

p<

„ZIUA PIONIERILOR". Zi a celei dinții sărbători civice din viața 
viitorilor făurari ai socialismului și comunismului. întreaga națiune 
se apleacă, cu drag, asupra tinerilor sărbătoriți, mîndră că ei cresc, 
în lumina binefăcătoare a politicii Partidului Comunist Român, sănătoși, 
robuști, inteligenți, bine pregătiți și harnici, fericiți așa cum generații 
și generații de oameni ai acestor pămînturi au visat să vadă crescînd 
copiii României. O zi de sărbătoare care, anul acesta, în spiritul Con
gresului educației politice și al culturii socialiste, este, în același timp, 
un bilanț al împlinirilor de pînă acum și o perspectivă spre munca 
viitoare.

Publicăm mai jos salutul Consiliului Național al Organizației Pio
nierilor, în care, printre altele, se spune :

Puternic mobilizați de
a tovarășului 

la Congresul 
al culturii socialiste, săr- 

,Ziua pionieri-

istorica 
Nicolae 

educației
expunere 
Ceaușescu

• politice și 
bătorim în acest an „I 
lor", minunat prilej de a face bilan
țul activităților noastre de pregătire 
politică, pentru muncă și viață, în 
spirit revoluționar.

Gindul nostru, al tuturor purtăto
rilor cravatei roșii cu tricolor, al ca
drelor care muncesc cu pionierii, se 
îndreaptă cu dragoste și recunoștin
ță către partid, către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretarul gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialiste 
România.

Folosim șl acest prilej pentru a 
aduce, din inimile noastre, condu- 
C.eCii partidului și statului, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, mulțumirile 
cele mai fierbinți pentru minunatele 
condiții de muncă și viață create, 
pentru grija părintească manifestată 
permanent față de formarea și edu
carea comunistă a celor mai tinere 
vlăstare ale țării.

Activitățile din anul școlar pe care 
îl încheiem s-au desfășurat pe fun
dalul marilor realizări obținute de 
clasa muncitoare, de întregul popor, 
în înfăptuirea istoricelor hotărîri ale 
Congresului al XI-lea al P.C.R., pre
cum și sub înrîurirea amplului pro
gram de activitate trasat tine
rei generații de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la deschiderea lucrărilor 
Forumului tineretului, a măsurilor 
adoptate cu acest prilej.

în acest an ne-am sporit efortu
rile pentru obținerea unor rezultate 
cit mai bune la învățătură ; pionie
rii au participat cu elan și dăruire la 
activitățile tehnico-aplicative și de 
muncă patriotică.

O mare însemnătate în îmbunătă
țirea activității organizației noastre 
are aplicarea măsurilor adoptate 
de cea de-a IlI-a Conferință a Or
ganizației Pionierilor, în legătură cu 
participarea nemijlocită a copiilor, 
ca membri ai consiliilor, la elabo
rarea programelor de activitate, la 
conducerea organizației.

în vederea aplicării în viață a do
cumentelor Congresului educației 
politice și al culturii socialiste, Con
siliul Național al Organizației Pio
nierilor — se spune in salutul adre
sat pionierilor și comandanților-in- 
structori — vă cheamă să intensificați

în continuare, mult mai hotărît, In 
strînsă unitate cu întregul tineret, 
preocupările pentru formarea și e- 
ducarea comunistă, revoluționară a 
celei mai tinere generații a țării.

Să folosim vacanța pentru a iniția 
ample acțiuni politico-ideologice, de 
educare prin muncă și pentru muncă, 
cultural-artistice, sportiv-turistice și 
de pregătire pentru apărarea pa
triei ; să inițiem multiple activități 
pentru a cunoaște minunata istorie a 
patriei și partidului nostru, lupta de 
veacuri pentru dreptate socială și 
națională, realizările obținute de 
toți oamenii muncii — români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — care, uniți în înfăptuirea 
acelorași idealuri de muncă și viață, 
ridică patria noastră spre culmile 
luminoase ale civilizației comuniste. 
Dezvoltind dragostea noastră ne
țărmurită față, de patrie, partid și 
popor, să întărim prietenia și soli
daritatea cu copiii din țările socia
liste, din toate țările lumii, sub 
semnul păcii și înțelegerii între po
poare.

Organizați în brigăzi și echipe, să 
participăm la acțiunile de muncă 
patriotică, la strînsul recoltei, al 
plantelor medicinale și al fructelor 
de pădure, la buna gospodărire a 
școlilor și localităților, la ocrotirea 
mediului înconjurător; activitățile de 
muncă, excursiile și drumețiile să fie 
însoțite tot timpul de cintece patrio
tice și revoluționare, de zimbet și 
voioșie pionierească. Să ne pregătim 
pentru a ne prezenta în noul an 
școlar cu forțe noi, să obținem mari 
succese în muncă, în însușirea cu
noștințelor, in 
puterile noastre, 
tinuă a patriei.

Felicitînd din 
nierii și școlarii 
danții-instructori 
ciști. Consiliul Național 
noi succese în activitatea ce o des
fășoară pentru a răspunde la un 
înalt nivel de exigență chemării 
însuflețitoare adresate pionierilor, în
tregului tineret, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — în cuvîntarea la înche
ierea lucrărilor Congresului educației 
politice și al culturii socialiste — de 
a-și îndeplini sarcinile ce le revin 
din Programul partidului de făurire 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare a României 
spre comunism.

participarea, după 
la înflorirea con-

inimă pe toți pio- 
patriei, pe coman- 
și instructorii-ute- 

' le urează

Cu planul semestrial îndeplinit
Colectivele de muncă 

din unitățile economice 
ale orașului Brad ra
portează îndeplinirea 
înainte de termen 
sarcinilor de plan

a 
pe

primul semestru al a- 
nului. Calculele estima
tive făcute arată că, 
pînă la încheierea se
mestrului, pe ansamblul 
orașului Brad se va

realiza o producție in
dustrială suplimentară 
în valoare de peste 16 
milioane lei, (Sabin Io- 
nescu).

ÎN ZIARUL
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Promovarea eficientă

Sub îndrumarea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, în toate unitățile 
industriale arădene con
tinuă să se desfășoare 
cu rezultate bune ampla 
acțiune de reducere a 
importurilor. Astfel, la 
întreprinderea de arti
cole metalice pentru 
mobilier și binale, prin 
punerea in valoare a 
gîndirii tehnice proprii, 
muncitorii și specialiștii 
de aici au reușit să con-

tribuie la realizarea unei 
economii de peste 5 mi
lioane lei valută prin 
reducerea importurilor 
în fabricile de mobilă 
stil, datorită asimilării 
noilor tipuri de ferone
rie produse la Arad. La 
rîndul său, colectivul 
combinatului de prelu
crare a lemnului, pre
ocupat continuu de per
fecționarea fluxurilor 
tehnologice, de utilizarea

proprii
mai bună a Capacităților 
de producție, a finalizat 
în ultimul timp două în
semnate lucrări de auto- 
dotare — o mașină de 
asamblat miezuri elas
tice și linia de cașerare 
a panourilor de PAL, 
prin a căror integrare în 
circuitul productiv im
porturile au fost reduse 
cu circa 1 milion lei va
lută. (Constantin 
mion).

r
Trenul defilează lent 

printre imaginile care trec 
pe ecranul ferestrei: pă- 
mînt crud, răscolit, mor
mane mari de lut scos 
din adîncuri și din mile
nara lui nemișcare. Din 
magma pămîntului răscolit 
răsar, din loc în loc, re
liefuri structurate exact : 
mari paralelipipede din că
rămidă și oțel, cuburi din 
beton și sticlă, apoi rampe 
și estacade, schelete metali
ce al căror rost nu se dez
văluie deocamdată...

în sfîrșit — gara. Gara în 
al cărei amestec obișnuit 
de călători se adaugă zi
dari și betoniști... 
în mulțime chipiul 
unui ceferist, mă 
Și în felul acesta 
produce aici 
scurt interviu 
Panțiru, șeful gării Boto
șani :

Rep. : Ce se petrece aici ?
M.P. : Mai nimic. Stația 

noastră se dezvoltă.
Rep. : De ce ?
M.P. : Pentru 

făcea față. Cam 
ani încoace e o 
ență de vagoane la descăr
care...

Rep : Și încărcare...
M.P. : Nu. Deocamdată 

mai multe-s la descărcare. 
Pentru că, ce se întîmplă, 
oricît ar fi el de vechi, ora
șul nostru e abia în con
strucție. Așa că primim mai 
mult decît dăm. Primim 
multe materiale de con
strucție. Cînd or fi gata 
toate întreprinderile noi 
atunci o să și expediem 
mult. Așa că era nevoie de 
o gară mai mare. Con
struim linii noi, magazii, 
rampe și tot ce tre
buie. Gara e prima care 
simte cind se intîmplă ceva 
important în oraș. De la La I.U.P.S. 
industrializare pină la me- Cum inițialele _____
.ciuri, de,.fotbal. Cuntawas .spun nimic. îl rog să de- 

, părutubătatreprinderis .moijuciine întregul nume al în- 
cum s-a umplut și gara de..................
navetiști... Și de alți călă
tori. De traficul de măr
furi v-am spus : 150 de va
goane pe zi : utilaje, ci
ment și cite și mai cîte...

„Oricît ar fi el de vechi, 
orașul nostru e abia in con
strucție". Un paradox de
venit monedă curentă in 
toate zonele geografice ale 
României a intrat, după 
cum se vede, și în vorbirea 
moale a botoșănenilor. El 
exprimă desigur un acte-

văr profund. Prin firea lor, 
moldovenii sint ultimii care 
ar putea să producă meta
fore gratuite. Să-1 credem 
pe Mihai Panțiru și să mai 
zăbovim puțin in gara care 
„simte prima tot ce se in- 
timplă mai important in 
oraș".

Un grup de tineri tocmai 
a pătruns în holul — și el 
în renovare — al caselor de 
bilete. Mă apropii de unul 
dintre ei, îi spun cine sînt 
și îl rog și pe el să facă 
același lucru.

șase luni de zile, adică de 
pe cînd avea șaptesprezece 
ani și jumătate și nu opt
sprezece ca acum.

— Și cum de te-ai ho- 
tărit să devii lăcătuș ?

— O meserie trebuia să 
învăț, nu-i așa ? — îmi răs
punde băiatul. Atuncea cînd 
a venit momentul să mă 
duc la o meserie, tocmai 
mă gîncleam încotro s-o 
apuc, adică in ce parte de 
țară, tocmai atuncea. zic, 
văd pe zidurile orașului un 
afiș : întreprinderea de u-

Observ 
roșu al 
apropii, 
pot re- 

un foarte 
cu Mihai

că nu mai 
de doi-trei 
mare aflu-

♦

Multe lucruri
afli într-o gară

mine mă cheamă 
Constantin Chișcaru — răs
punde băiatul — și sînt lă
cătuș.

— Unde ?

nu^mi

treprinderii și aflu astfel 
că există în oraș, adică 
puțin în afara orașului, 
acolo, pe deal și se vede 
întreprinderea de aici din 
gară 
aceea 
mari, 
nouă, 
sint noi, da 
se numește 
de utilaje 
schimb

— „vedeți 
mare, 

mare 
da,

clădirea 
cu geamuri 

de tot, una 
știu că toate 
aceea !“ — care 
întreprinderea 
și piese de 

pentru industria 
ușoară. Acolo lucrează Cos- 
tică Chișcaru ca lăcătuș, de

tilaje și piese de schimb 
Botoșani angajează tineri 
pentru calificarea în mese
riile lăcătuși, strungari, fre
zori... Măi,.zic eu, «are în
treprindere să fie asta, că 
n-o știu ? Am întrebat în 
stingă, în dreapta 
aflat. întreprinderea încă 
nu era, dar avea să fie 
pînă mă întorceam eu de 
la școală. Școala am tă
cut-o la Sighișoara. Ei, și 
acum șase luni...

Chiar și fără să fi știut 
dinainte cîte ceva despre 
viața economică și socială 
a orașului (deși știam că 
Botoșanii este orașul indus
triei textile, bărbații ple
cau spre alte zări), mi-aș 
fi dat seama din spusele 
băiatului că nu e singurul 
căruia noua întreprindere

i-a oferit o meserie straș
nică și chiar la el in oraș.

— Dumneavoastră ?
— Vasile Horodișteanu. 

Am douăzeci și cinci de 
ani - și sînt din Darabani. 
Lucram pe șantier ca zi
dar. Pe urmă am zis că ar 
fi mai bine să rămîn în în
treprindere. Și-am învățat 
meseria de montor. Pe ur
mă m-am însurat, aicea, in 
Botoșani. Soția mea lu
crează la întreprinderea de 
confecții.

— Dumneavoastră ?
— Ion Ștefan, rectifica

tor. Sînt din Ungureni, la 
30 de km de aici. Am dat 
examen la politehnica din 
Iași dar am picat. Și-atunci 
am văzut că pot să urmez 
aici, la Botoșani, o școală 
postliceală. Am făcut școa
la in întreprindere, la 
I.U.P.S. Locuiesc foarte 
bine la căminul uzinei. Pu
team să mă duc și la „Elec
trocontact", dar am mai 
avut la I.U.P.S. niște colegi.

— Electrocontact ? Ce-i 
aceea Electrocontact ?

Rîd cu toții și mă bă
nuiesc de nesinceritate. Nu 
se poate să nu știu ce-i 
aceea Electrocontact. Toată 
lumea știe !

— Vedeți acolo, lîngă 
I.U.P.S., mai e o întreprin
dere mare. Tot nouă. Mai 
nouă decît a noastră. Acolo, 
tovarășe, pe platforma in
dustrială...

„Platformă industrială"... 
Unde am mai auzit eu for
mula asta ? A. da. la Bu
zău, Slatina. Bistrița. Cra
iova, Gheorghieni, Miercu
rea Ciuc, Odorhei, la Iași, 
parcă și la Suceava și, de
sigur, la Focșani, apoi la Za
lău și la Oradea... Dar unde 
n-am mai auzit-o ? în sfîr- 
șit, deci există și aici o 
platformă industrială, 
de la celelalte zeci și 

și-am de orașe și municipii 
care socialismul (și 
ales ultimele două cinci
nale ale anilor noștri de 
socialism) le-a înzestrat cu 
asemenea platforme indus
triale, știu deci de la ele 
că asta înseamnă nu doar 
o creștere a potențialului 
economic, ci. în egală mă
sură, o adîncă, o struc
turală înnoire a vieții socia
le, a zestrei urbanistice și

Știu 
sute

pe 
mai

Mihai CARANFIL
(Continuare in pag. a Il-a)

Tirgoviște: noi dimensiuni urbane Foto : S. Cristian

Să dăm artei teatrale sensul ei cel mai nobil

Cultura socialistă

(Continuare in pag. a IlI-a)
de na- 
le este 
potrivit

imboldul 
simbol —

unui
nu

deziderat
exprimat în

ne-am născut cu to- 
aceste mîndre me

să înflorim 
pămintul 

Cîteva date 
colectivului

Maria BISZTRAY 
HORVATH 
directoarea Teatrului 
maghiar de stat 
din Cluj-Napoca

este 
ex-

într-o unitate inseparabilă

125 000 tone lignit 
peste plan

Activ angajate in 'marea întrecere 
socialistă, brigăzile de mineri de la 
Leurda au înregistrat în cursul lunii 
iunie producții zilnice record — de 
pește 8 000 tone cărbune, aproape 
dublu față de capacitatea proiectată 
a minei. Cu sporul de producție reali
zat în această lună, colectivul exploa
tării miniere Leurda din bazinul car
bonifer al văii Motrului a ridicat la 
125 000 tone cantitatea de lignit ex
trasă suplimentar peste sarcinile de 
plap la zi, depășind de 5 ori angaja
mentul asumat la începutul anului.

Succesele obținute au la bază pre
ocuparea responsabilă pentru crește
rea productivității muncii în abataje. 
(Dumitru Prună).

Cutreierînd țara, într-u- 
nul din orașele noastre am 
întîlnit o emoționantă în
gemănare: coloana infinită 
a lui Brâncuși înconjurată 
de steagurile partidului și 
de drapelele tricolore ale 
patriei. Am văzut în aceas
ta un simbol al strădanii
lor noastre: legătura indi
solubilă între artă și ideo
logia revoluționară, îmbina
rea aspirațiilor milenare 
are oamenilor acestor pă- 
minturi, într-o înțelegere și 
o simțire specifice timpu
lui socialist, cu suflul uni
versal. Menire mai nobilă 
pentru artiști decît de a 
crea sub 
asemenea 
există.

Acest i 
admirabil 
punerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Congresul 
educației politice și al cul
turii socialiste, document 
de o mare valoare progra
matică, generator al impor
tantei rezoluții a congresu
lui, față de ale cărei pre
vederi noi, toți slujitorii ar
tei din România socialistă, 
ne manifestăm deplina a- 
deziune și aprobare, hotă- 
rirea de a face totul spre 
a le împlini.

Congresul a subliniat — 
și este bine să reamintim 
— faptul că asemenea o- 
biective nu sînt noi pen
tru mișcarea noastră spi-

rituală. De fapt, sub sem
nul efortului pentru împli
nirea lor s-a desfășurat în
treaga revoluție culturală 
în țara noastră, orientările 
recentului congres avind 
marele merit de a sublinia 
tocmai acest lucru și, în 
același timp, de a stabili 
căile optimizării muncii de

tre. Cele peste 40 de colective 
teatrale din țară, care pre
zintă piese contemporane și 
clasice în limba română, ca 
și in limbile maghiară, ger
mană, idiș, s-au străduit să 
promoveze valorile cele 
mai însemnate ale culturii 
socialiste, izbutind adesea 
să transfigureze în opere

marxist-leniniste — princi
pii promovate consecvent 
de partidul nostru și în 
problema națională, care 
stabilesc că națiunea și na
ționalitățile își păstrează 
întreaga lor importanță în 
perioada făuririi societății 
socialiste multilateral dez
voltate — teatrele maghia-

și educația politică
• - - “

viitor, adecvării ei la rea
litățile etapei constructive 
pe care o parcurgem.

Premise trainice ale aces
tei necesare perfecționări 
există în însăși activita
tea desfășurată pînă acum. 
Ca slujitori ai scenei, am 
înțeles și ne-am străduit să 
materializăm dezideratul 
principal înscris în Progra
mul partidului: crearea 
unui teatru politic, ferm 
angajat, un teatru al fău
ririi omului nou, al înnoi
rii morale a societății noas-

de artă durabile înaltul 
exemplu moral al eroului 
comunist. în forme care le 
sint proprii, teatrele au 
căutat să aprofundeze rea
litățile complexe ale pre
zentului. să realizeze spec
tacole pătrunse de spiritul 
dinamic, autentic revolu
ționar care caracterizează 
întreaga viață a României 
socialiste, să pună în lu
mină ceea ce este nou și 
semnificativ în societatea 
noastră.

In spiritul principiilor

re din România stimulează 
și promovează cultura so
cialistă unitară, în cadrul 
căreia se 
specifică 
maghiare 
leaguri. 
conștienți 
transriîițind 
operelor dramatice aborda
te. asigurăm cimentarea u- 
nității și a frăției tuturor 
oamenilor muncii din țara 
noastră, indiferent 
ționalitate, cărora 
scump adevărul

în'scrie și cultura 
a naționalității 
de pe aceste me- 
Muncim cu toții 

de faptul că. 
„vox umana"

căruia 
ții pe 
leaguri și vrem să trăim, 
să muncim, 
împreună pe 
nostru natal, 
ale activității
Teatrului maghiar de stat 
din Cluj-Napoca, în perioa
da 1971—1975, sint elocven
te, cred, pentru măsura în 
care ne-am străduit să dăm 
viață acestor principii și, 
sprijiniți de organele de 
partid și de stat, să facem 
să sporească nu numai 
prestigiul artistic al teatru
lui nostru, ci și prestigiul 
lui de scenă politică, de 
factor educativ. Amintesc, 
de pildă, că multe din
tre premierele absolute 
jucate de noi în ulti
mii ani — drame originale 
ca „Puterea și Adevărul" 
de Titus Popovici, „Piticul 
din grădina de vară" de 
D. R. Popescu, „Strada în
gerilor șchiopi" de Balint 
Tibor, „Floriile unui geam- 
baș" și „Stea pe rug" de 
Siito Andrăs — au fost 
scrise la inițiativa teatrelor,
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DE ZIUA AVIAȚIEI

Aripi îndrăznețe
Astăzi este Ziua aviației, 

prilej de cinstire a aripilor 
românești în zbor înalt al 
datoriei față de patria so
cialistă care le-a crescut, 
le-a oțelit și le-a deschis 
orizontul spre împliniri, 
împliniri poate nici visate 
de acei bravi și roman
tici pionieri ai aeronauticii 
noastre naționale și mon
diale, care au fost Aurel 
Vlaicu și Traian Vuia. A- 
vioanele moderne, tot mai 
multe la număr, purtînd 
însemnele TAROM și 
L.A.R. și Y.R., duc astăzi, 
pe cele mai îndepărtate me
ridiane, mesajul nostru de 
muncă, de progres, de pace 
și colaborare între popoare. 
Construim de acum noi în
șine aparate de zbor, îm
plinind, la parametrii supe
riori ai economiei socialiste, 
o veche și prestigioasă tra
diție a industriei româ
nești ; dispunem de o ade
vărată flotă de avioane uti
litare și sanitare, se moder
nizează și se lărgesc aero
porturile ; noi și noi deta
șamente de piloți militari 
Și civili, naviganți, specia
liști, constructori de nave 
aeriene, zburători sportivi 
intră an de an în cadența 
progresului neîntrerupt al 
aviației țării. Și această ca
dență este tot mai alertă 
prin înfăptuirea Progra
mului elaborat de cel de-al 
XI-lea Congres, prin grija 
permanentă a partidu
lui, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, comandantul su
prem al forțelor noastre 
armate, pentru „creșterea 
aripilor românești și a pa
triei cinstire" — cum spun 
aviatorii militari, parafra- 
zind cunoscutul îndemn al 
poetului de demult.

...O escadrilă în aer. in 
zbor supersonic. Pe ecra
nele radiolocatoarelor de 
bord, Impulsuri luminoase : 
țintele din văzduh. Pilcul 
de avioane se „ramifică" 
în patrule. Unul dintre co
mandanții de patrulă e ma
iorul Vasile Simion. Acțiu
nile se precipită. Avioa- 
nele-țintă pot fi zărite

acum și cu ochiul liber. 
Apoi, la comanda pe care o 
rostește fiecare sie însuși : 
FOC !, filmul foto-mitralie- 
rei înregistrează cu aceeași 
cadență supersonică : toate 
țintele lovite.

Ce aripi sigure în zbor 
i-a dat țara I

...Altă aplicație. Condiții

rul se întoarce către co
mandantul de unitate : 
„Eram sigur c-o să mear
gă...". Iar în sus, spre stra- 
tosferă, transmite : „Bravo, 
băiatule I Vino acasă !“.

Același căpitan Daneliuc, 
nu de mult și-a readus a- 
vionul la aterizare, deși...

Bubuituri de tunet lo

meteo extrem de grele. E 
noapte ; o noapte cu nori 
de sus pînă jos, cu vînturi. 
La granițele stratosferei, 
căpitanul Eugen Daneliuc 
interceptează ținte prin 
păcura norilor, cu avionul 
străluminat din vreme în 
vreme de fulgere orbitoare. 
Jos, la sol, navigatorul de 
la ecran, care-i dirijează 
evoluția, scapă o exclama
ție : „Grea furtună pe 
capul căpitanului nostru !“ 

Curînd, căștile vibrează 
din nou: „Am doborît țin
ta ! Recepție". Și navigato

veau timpanele, nori de 
fum se vălătuceau la coa
da avionului. Apoi motorul 
a amuțit, s-a oprit ! Niște 
ciori, ciori banale (păsările 
creează adesea, pretutin
deni în lume, mari dificul
tăți pentru zborul cu apa
rate reactive) nimeriseră in 
turboreactor. Catapultarea 
era iminentă. Dar Dane
liuc a venit la aterizare, 
conducindu-și cu mină si
gură nava devenită planor. 
Un zbor spectaculos, mal 
greu decît o acrobație ae
riană.

Ce aripi curajoase i-a 
dat țara !

...Colonelul pilot Silviu 
Petrinca. S-a întors din mi
siunea de zbor și acum îi 
trece în revistă pe „ai săi", 
adică pe piloții mai tineri 
cărora le este instructor : 
„Tănase este calm, foarte 
calm, dar puțin incomodat 
cînd zboară însoțit". Ceea 
ce nu-i bine. Mihai Ionescu 
este bun... dar prea con
știent că-i bun ; ar trebui 
să se tempereze puțin... 
Marinache, Ioniță sint ca
pabili ; dar parcă prea 
puțin comunicativi. Oare 
de ce ?“

Rămine înconjurat de ei, 
de locotenenții și căpitanii 
care-i sint colegi, dar pen
tru care el este și tovară
șul instructor de zbor. De 
peste 20 de ani, mereu cu 
tinerele promoții, mereu 
pentru ele. De 20...

în anii aceștia de cînd 
este ofițer-pilot, instructor 
și pedagog, de nouă ori și-a 
schimbat garnizoana — 
fiind mutat acolo unde era 
nevoie de el. Ia-ți familia, 
bagajele și... la drum ! De 
nouă ori. Nu-i ușor. Dar 
niciodată n-a făcut vreun 
raport prin care să-și fi ce
rut avantaje, privilegii. Se 
simte privilegiat, realmen
te, prin marea cinste ce i 
s-a făcut încredințîndu-i-se 
misiunea de ostaș, misiunea 
de a crește țării ostași.

Ce aripi curate, pasionate 
de înalt i-a dat țara și și-a 
prins el însuși de umeri, 
muncind, iubind oamenii și 
bucurîndu-se de a-i vedea 
sus, sus, la înălțimea dato
riei !

...Am adus „în fața fron
tului", cum spunem noi, 
militarii, numai trei, trei 
comuniști, trei perechi de 
aripi dintre cele multe că
rora — precum tuturora — 
partidul și țara pe care le 
slujesc le-a dat un scop 
înalt, un orizont larg, pu
tere, curaj și siguranță în 
zbor.

Colonel L. TARCO

O nouă și modernd cantină studențeasca la Cluj-Napoca

Servicii multiple, 
prompte ale 
cooperației 

meșteșugărești ieșene
Cooperația meșteșugărească 

ieșeană, cu cele peste 1 000 uni
tăți de producție și de prestări 
de servicii, înființate în toate 
cartierele lașului, ca și la Paș
cani, Hîriău, Tg. Frumos și la 
sate, stă la dispoziția cetățeni
lor cu aproape 100 de activități. 
Meseriașii unităților cooperatis
te ieșene, printre care croitorii 
de la „Casa modei" și de la unită
țile „Crolux" din str. Socola, 
din noile unități deschise recent 
în cartierul „Alexandru cel 
Bun" din Iași și la Pașcani, e- 
fectuează lucrări prompte și ire
proșabile. Cu promptitudine sînt 
serviți și deținătorii de autotu
risme, turiștii care vin la Iași. 
La cele două „Autoservice" ale 
cooperației meșteșugărești ieșe
ne, unul situat în cartierul Pă
curari, la intrarea în oraș (ve
nind dinspre Roman) și al doi
lea în Piața Unirii, se fac re
parații și verificări la autoturis
me în două schimburi, iar du
minica pînă la ora 13,00. La 
stația din Păcurari sînt luate 
măsuri ca, la nevoie, printr-un 
telefon dat la șeful stației, Ște
fan Hartingher, să se asigure 
meseriași și duminica după- 
amiază. (Manole Corcaci).

Multe lucruri 
afli intr-o gară 

(Urmare din pag. I)
edilitare. Așadar, iau*  Să.^ rftțim 
privirile, de aici din gară, peste pa
norama orașului. In dreapta, platfor
ma. în stingă ei, orașul, orașul care 
începe cu siluetele caracteristice ale 
unor blocuri noi. Din loc in loc, 
blocuri turn profilate pe cer. Se în
tind mult spre stînga. Interlocutorii 
mei n-au plecat, mă privesc și își dau 
seama ce caut.

— Vă uitați la cartierele noi ? O 
să vedeți și în centru cît s-a con
struit. Dispar toate coșmeliile. O să 
avem un oraș ca un vis...

Mă rog, ei au zis-o. Ii cred, li cred 
Si încerc să-mi imaginez centrul nou 
al bătrînului oraș. îmi închipui că 
$i acolo e acum șantier. Ca în toate 
orașele țării. Un continuu șantier.

Am pornit apoi, din nou, prin gară. 
Poate voi mai găsi cîte ceva dintre 
cele pe care „le simte gara cînd se 
petrece în oraș ceva important". Și, 
deodată, am rămas țintuit locului, 
stupefiat, în fața următoarelor : Un 
ceferist împingea un cărucior. Pe că
rucior, un colet mare din seînduri. 
Tocmai fusese descărcat din tren. Pe 
colet, scrisă cu litere mari în tuș ne
gru, o adresă : „întreprinderea de 
organe de asamblare pentru indus
tria constructoare de mașini. Boto
șani, strada Luna, blocul 6, aparta
mentul 8". O întreprindere... într-un 
apartament ? Nu se poate, trebuie să 
fie o greșeală. Mă apropii și întreb. 
Ceferistul zîmbește :

— Nu-i nici o greșeală. Chiar as- 
ta-i adresa. Că, vedeți dumneavoas
tră, întreprinderea asta abia se con
struiește. Birourile sînt acolo, in 
apartamentul 8...

Deci ofensiva industrializării nu 
S-a oprit. Se pare că platforma in
dustrială a Botoșanilor se află abia 
la început. In vreme ce unele între
prinderi noi au și început să producă, 
altele există doar ca embrion, în
tr-un apartament... Pe strada ...Luna. 
Luna este simbolul visului. Iar o în
treprindere nouă pe strada Luna în
seamnă încă un vis împlinit. „O să 
avem un oraș ca un vis..."

Multe mai poți vedea într-o gară ! 
Practic, aici am și cunoscut orașul. 
Trenul sosise la șapte și patru mi
nute. Acum era ora opt. Am pornit 
agale spre centru, pășind cu volup
tate. cu voluptatea celui prevenit că 
11 așteaptă priveliști tulburătoare...

Un moment de neatenție...
...Un moment de neatenție și copilul a tras o oală cu apă fierbinte 

de pe foc... Un grup de elevi se joacă pe stradă și. intr-o clipă, unul 
din ei, fugind după minge fără a vedea că vine o mașină, poate 
suferi un accident... Un copil care merge pe bicicletă fără a cunoaște 
regulile de circulație este oprit de milițian la o intersecție, cu puțin 
înainte de a fi devenit victima unui accident...

Cei „șapte ani de-acasă“ 
pierduți în... pădure

Numai cine*  trece pe șo
seaua Băneasa către pădu
rea Cu același nume și își 
odihnește ochii pe roșul a- 
prins al trandafirilor de pe 
alei, numai cine se pierde 
în pădurea falnică de ste
jari din această zonă a Ca
pitalei și se bucură de ae
rul ei curat și răcoros în
țelege rostul exodului bucu- 
reștenilor în zilele de vară 
spre această frumoasă zonă 
de recreare. Zi de zi, lume 
multă la Băneasa. Ne-am 
afundat în pădure și am 
făcut un tur pe marginea 
„potcoavei" imaginare din 
jurul braseriei restaurantu
lui „Terasa Privighetorilor" 
(aproape de Grădina zoolo
gică). E locul cel mai agre
at de bucureșteni. Lingă 
terasă se află șoseaua as
faltată, unități de alimen
tație publică, chioșcuri de 
răcoritoare. Apoi pădurea, 
umbra, iarba... Iarbă ? Da’ 
de unde ! Cînd ne-am 
plimbat deunăzi prin peri
metrul acesta, atît de în
drăgit de bucureșteni, ne-au 
însoțit pașii un foșnet cu
rios. Nu foșneau nici frunze 
căzute din toamnă și nici 
iarba proaspătă ; foșneau 
hîrtiile ambalajelor de în
ghețată, de grisine, de na
politane, bomboane, cozo
naci, stixuri, crochete, pu- 
fuleți...

Această zonă a pădurii 
părea pardosită cu hîrtii. 
Unde să mai crească iar
ba ? Pe mii de metri pă- 
trați au rămas doar cîteva 
smocuri ascunse sub restu
rile menajere. Sînt destule 
coșuri de gunoi pe margi
nea șoselei. Au fost plan
tate, vreo 20—30, chiar în 
pădure ! Dar se vede trea
ba, au fost și pe aici Tără- 
boanță și Țițirică, „eroii" 
pe care vi-i prezentam în 
rubrica de acum o săptă- 
mînă. Au venît cu prietenii 
lor la iarbă verde să se re
creeze și au aruncat paha
rele de înghețată, cutiile de

conserve, pungile de ’piastre
în poenile pădurii. Au ve
nit să se recreeze,, .dar pe 
drum, ori în pădurea “deasă; 
au pierdut cei șapte ani de 
acasă — dacă i-au avut.

Am urmărit atenți grupul 
gălăgios al lui Tărăboanță. 
In ziua aceea, toate unită
țile comerciale erau deschi
se, era soare, ciripit de pă
sări... Doar inspecția dome
niului public lipsea. Așa că 
unii dintre membrii grupu
lui s-au purtat în cele din

minge sparță priritrte'florile bilș organelor de ordine, 
din juft*  ”"n Această opinie a fost pe

Ce gindesc, asemenea oa- s ( 
meni, dtflce lasă,-:fie.:chiar 
și în pădure, urmele lipsei 
lor de civilizație ? Aseme
nea întrebări, firește, mai 
blind formulate, au fost 
puse cetățenilor în cauză 
chiar de șeful braseriei 
„Terasa Privighetorilor".

— Da’ ce, a zis unul, ăia 
cu mătura ce treabă au?

Era în această întrebare, 
stupidă, adunată la un loc,

urmă ca-n codru. Pe lîngă 
cele ce-și mai aduseseră 
de-acasă, au luat și tăvițe 
de carton cu mititei de la 
braseria din apropiere, pa
hare de plastic pentru bere, 
pungi de crochete și, alegîn- 
du-și un loc nebătătorit de 
alții ca ei, au început „pe
trecerea cîmpenească". Și ? 
După trei sferturi de oră, 
pftiana în care se așezaseră 
arăta ca o groapă de gunoi. 
In cele din urmă le-a că
șunat, din senin, pe băn
cile publice. Ca să nu le 
mai răstoarne și să le mute 
nimeni de colo, colo, ad
ministrația domeniului pu
blic le-a fixat la umbră, în 
mici fundații de ciment. 
Un lucru făcut temeinic. 
Dar ți-ai găsit ! Cîțiva 
vlăjgani le-au smuls cu ci
ment cu tot și le-au mutat 
acolo unde au avut ei chef. 
Apoi, plictisiți de statul la 
mese, și-au băut ultimele 
pahare cu bere cocoțați în 
arborii din preajmă, făcind 
galerie celor 3—4 fotbaliști 
din „ceată" care băteau o

Întreaga mentalitate a omu
lui needucat, indiferent la 
eforturile pe care le fac 
alți cetățeni, pentru ca el 
și noi toți să trăim într-un 
mediu civilizat, să ne bucu
răm de o ambianță plăcu
tă, de frumusețile pe care 
ni le-a dăruit cu generozi
tate natura.

...Am trecut și prin pă
durile Andronache din Vo
luntari, Buda, Cernica. Am 
găsit situații atît de ase
mănătoare cu cele de la 
Băneasa incit păreau trase 
la indigo.

Desigur, nu ne place cînd 
mergem în parc sau la iar
bă verde să călcăm pe cio
burile sticlelor sparte de 
cetățeanul aflat în conflict 
cu disciplina, pe cutiile lui 
de conserve cu care a um
plut pădurea, pe bidoanele 
lui de ulei mineral... Dacă 
nu ne place, ce măsuri 
luăm, care este poziția 
noastră față de el? Desi
gur, aceea de a combate 
direct asemenea manifes
tări, de a lua atitudine, de 
a semnala faptele reproba-

cțe-a-rțțrșgul împărtășită, de 
pițdă, și de șefa adminis
trației domeniului public 
de la pădurea Băneasa, 
Floarea Galeș, sau de coor
donatorul cooperației de 
consum din comuna Volun
tari, Ion Grigore, ca și de 
alți oameni cu munci de 
răspundere sau care patro
nează unități de consum 
plasate în pădure... Dar, de 
la vorbă la faptă e cale 
lungă. în primul caz, am 
putea reproșa tovarășei 
Floarea Galeș faptul că 
nici unul dintre cei 42 
(patruzeci și doi) de an
gajați ai domeniului public 
din Băneasa nu se află cu 
zilele în cel mai populat 
perimetru al pădurii: zona 
Grădinii zoologice; că nu 
există nici un panou în 
care să fie popularizate — 
cît mat vizibil — deciziile 
de rigoare ale consiliului 
popular, amenzile pentru 
poluarea pădurii, vitrine în 
care să fie expuse cazurile 
de încălcare a normelor de 
conduită civică. In ce pri
vește pădurea Androna
che... Ar însemna să repe
tăm ce am spus despre 
Băneasa. Cum ar spune to
varășul Grigore: „Sîntem 
de acord să combatem, să 
amendăm, teoretic, dar 
practic nu facem mare lu
cru." Or, pentru a păstra 
intacte bunurile publice 
este nevoie — cum spu
neam — de mai multă 
muncă educativă, făcută 
chiar la fața locului, de la 
cetățean la cetățean, dar 
în același timp și prezen
ța reprezentanților dome
niului public, ai celor de 
ordine, trebuie să se facă 
mai mult simțită. Și, fără 
îndoială, poziția, opinia 
noastră fermă, conjugate 
cu activitatea organelor 
respective, nu pot rămîne 
fără rezultat.

Gh. GRAURE

Statistici recente arată că In ma
joritatea țărilor europene, accidente
le sint cauza principală a mortalită
ții copiilor pină la virsta de 15 ani. 
Evident, toate acestea pot fi preve
nite ușor printr-o supraveghere și e- 
ducare mai atentă a copiilor. Este 
extrem de important să i se expli
ce copilului cit mai devreme cu pu
tință disciplina stradală, sensul tra
ficului rutier, regulile de circulație. 
Manifestări și acțiuni de masă, pu
blicații, pliante, concursuri pentru 
toate virstele sint permanent orga
nizate, fără a fi niciodată prea 
multe.

Dar, pentru a se lua măsurile cele 
mai adecvate, trebuie să se cunoas
că bine adevăratele cauze. Da IN
STITUTUL PENTRU OCROTIREA 
MAMEI ȘI A COPILULUI (I.O.M.C.) 
din București s-a întocmit un ast
fel de studiu, pe baza căruia sint 
preconizate și măsurile necesare pre
venirii accidentelor, măsuri diferen
țiate, pe grupe 
de vîrstă. Preci
zări în acest sens 
ne-au fost făcute 
de prof. dr. do
cent RAZVAN gșsgs 
PRIȘCU, directo- 
rul institutului.

— Din statistici întocmite pe plan 
mondial de către O.M.S. se desprin
de că mortalitatea prin accidente la 
copiii de la 1—4 ani depășește pe cea 
cauzată de toate bolile infecțioase la 
un loc. Și un alt fapt de care tre
buie să se țină seama : în toate ță
rile și la toate virstele incidența ac
cidentelor este mai mare (uneori 
chiar dublă) la băieți decît la fete.

La copiii de 1—4 ani accidentele 
se produc cel mai adesea acasă, sau 
în jurul casei, locul cel mai „peri
culos" fiind bucătăria. Intre 5 și 9 
ani accidentele au loc mai ales în 
afara casei, de obicei pe stradă ; la 
copiii de peste 9 ani, accidentele ru
tiere sint cele principale, apoi înecul, 
traumatismele prin căderi, arsurile, 
intoxicațiile ș.a. Documentele O.M.S, 
referitoare la problematica acciden
telor la copii arată că, pe plan mon
dial. la o moarte provocată de ac
cident corespund 100 pînă la 200 ac
cidente de gravitate mai mare sau 
mai mică, cu urmări neplăcute pen
tru dezvoltarea copilului. Adesea, pă
rinții se prezintă cu copii intoxicați 
cu medicamente găsite la întîmpla- 
re, atrași de coloritul lor sau de am
balajul frumos. Aceleași primejdii 
reprezintă pentru copii și soluțiile 
aflate în sticle fără etichete (exem
plu : alcool, petrol, sodă, insecticide, 
detergenți, pesticide, raticide ș.a.). 
S-a dovedit că in peste 85 la sută 
din cazurile de intoxicații, medica
mentul sau produsul toxic respectiv 
era depozitat necorespunzător, se afla 
la îndemîna copilului, ca rezultat al 
lipsei de supraveghere și de ordine. 
Intoxicația cu alcool reprezintă, ade
seori, cel mai tipic exemplu al ires
ponsabilității unor părinți care chiar 
oferă copiilor băuturi alcoolice, reali- 
zînd mult mai tîrziu consecințele a- 
cestui gest necugetat, de mare pe
ricol.

— In raport cu vîrsta copilului, 
care sînt cele mai adecvate mij
loace de prevenire a accidentelor ?

— Măsurile de prevenire sint în

raport cu cauza. De pildă, Ia sugari 
fiind frecvente căderile, arsurile și 
intoxicațiile (cu nicotină din țigările 
părinților, sau cu bioxid de carbon, 
ca urmare a întreținerii defectuoase 
a sobelor ș.a.) măsurile vor fi apli
cate în funcție de aceste cauze : su
pravegherea atentă a copiilor, igie
na locuinței, aerisirea camerei, între
ținerea corespunzătoare a sobelor. Și, 
în primul rînd, este Interzis a se 
fuma în prezența sugarilor. La copiii 
de la 1—4 ani nesupravegheați cu 
atenție sint foarte frecvente înecul, 
accidentele de circulație, arsurile, in
toxicațiile și traumatismele produse 
prin cădere. Dacă accidentele de cir
culație și înecul vizează în special 
copiii de la 5 la 14 ani (și’ mai pu
țin căderile, intoxicațiile ori arsuri
le), se înțelege cît de important 
este ca, la aceste vîrste, copiii să 
fie inițiați în tainele circulației 
sau în învățarea organizată și 
supravegherea practicării înotului.

Măsurile pre
ventive se bazea
ză, deci, pe o 
bună cunoaștere a 
naturii accidente
lor. In acest sens, 
legislația țării 
noastre prevede o

serie de măsuri cu privire la asigura
rea spatiilor de joacă pentru copii, 
protejarea șantierelor de construcții, 
a circuitelor electrice, amenajările ru
tiere și ale ochiurilor de apă, inter
dicția folosirii unor substanțe toxice 
(vopsele, plumb) la fabricarea jucă
riilor. supravegherea mașinilor agri
cole. administrarea insecticidelor. 
Concomitent, o serie de acțiuni edu
cative, diferențiate pe categorii de 
vîrstă, au ca scop asigurarea unei 
depline securități a copiilor, evitarea 
la maximum a oricărui risc. Se do
vedesc extrem de utile activitățile 
cetățenești, de muncă patriotică, prin 
care se creează copiilor spații spe
cial amenajate pentru joacă și sport. 
Dar, în acest efort comun al cadre
lor didactice, medico-sanitare, al or
ganizațiilor de tineret și de femei, 
de educație activă, permanentă, pă
rinții, familia joacă un rol major.

Copilul trebuie educat direct, cu 
fermitate, încă din primii ani de 
viață, fără a se cădea în extreme — 
neglijarea acestui proces, sau exce
siva protecție fiind la fel de dău
nătoare. Lăsat progresiv să cunoască 
riscurile (sub atenta supraveghere a 
părinților și educatorilor) copilul va 
învăța să evite sau să înfrunte u- 
nele situații. Această educație începe 
odată cu primele noțiuni, cînd copi
lul află că „focul arde" sau „cuți
tul taie". Ulterior, educația din fa
milie se asociază cu aceea din uni
tățile de învățămînt preșcolar și șco
lar. cu predarea noțiunilor de circu
lație stradală, învățarea organizată și 
supravegherea înotului. In totalitatea 
sa. acest proces de educație revine 
tuturor acelora de care depinde a- 
sigurarea unei atente supravegheri a 
copiilor, pentru a-i feri cit mai mult 
posibil de orice fel de risc de ac
cidente și, prin aceasta, de a-i e- 
duca permanent și ca viitori adulți 
responsabili.

Convorbire consemnata de 
Elena MANTU

‘faptul
'DIVERS
I Fetele
| de la Vaslui

Iîn aceste zile de vară, la Fila
tura de bumbac din Vaslui a 
inceput... culesul căpșunilor. 
De-a lungul aleilor din incinta

I întreprinderii și în fața pavilio
nului administrativ iți desfată 
privirea nu numai căpșunile im-

Ibujorate de soare, ci și pomi 
fructiferi și trandafiri de toată 
frumusețea. Inițiativa cultivării 
spațiilor verzi aparține tinerelor

Ifete de la filatură. Și tot ele sint 
cele care le îngrijesc in afara o- 
relor de program, cu migală și 
pasiune. O inițiativă care poate

Isă rodească și in alte întreprin
deri din țară.

■ Puiul
I de căprioară

I Vasile Obradovici, muncitor la 
secția de fabricație a macarale-

Ilor-turn de la întreprinderea de 
construcții metalice Bocșa — 
județul Caraș-Severin — căuta 
bureți prin pădurile din preaj-

Ima orașului. La un moment dat, 
a observat o zvîrcolire într-un 
tufiș. S-a apropiat și a zărit un 
pui plăpînd de căprioară, care 

Iabia își mai trăgea sufletul, tre- 
murînd de frig din pricina ploi
lor căzute în ultima vreme. A 
luat puiul în brațe, l-a încălzit 

Isub haină și l-a dus la ocolul sil
vic. Zilele trecute, înzdrăvenit, 
puiul de căprioară a fost redat 
pădurii.

I Unde
| nu-i cap, vai 
| de pălărie

IDoi cetățeni din comuna Vadul 
Moților, județul Alba — Rovin 
Briciu și Viorel Joldiș — s-au 
dus la Dumitru Corcheș, care se 

Iafla într-un litigiu cu pădurarul.
— Măi Dumitre — i-au spus ei 

— ce ne dai tu nouă dacă te 
I scăpăm basma curată ? Mergem 

la proces și jurăm că am fost 
la fața locului și am văzut cu 

I ochii noștri cum pădurarul a 
tras cu pușca de vinătoare în 
tine și ți-a zdrențuit pălăria...

Cei doi au luat pălăria din 
I capul lui Corcheș, au inceput 

s-o înțepe în cîteva locuri și s-au 
dus cu ea la proces.

— Vedeți, onorată instanță, 
cum arată pălăria făcută ciur de 
alicele din pușca pădurarului 7

Instanța a avut alte probe, ast- 
Ifel că cei doi martori au deve

nit ei înșiși inculpați. De, unde 
nu-i cap, vai de pălărie...

I „Coeora**  
| nu înțelege

I
I

I

I
I

O. J. T. Alba
Județul Alba dispune de un 

bogat potențial turistic alcătuit 
din monumente istorice și ale 
naturii, muzee, case memoriale 
etc. Numărul turiștilor care po
posesc pe aceste meleaguri creș
te de la an la an. Pentru aceș
tia, Oficiul județean de turism 
Alba, prin unitățile sale, asigu
ră cele mai bune condiții de 
găzduire. Celor care vizitează 
municipiul Alba Iulia le stă la 
dispoziție noul și modernul hotel 
„Transilvania", situat în centrul 
vechi al localității. In orașul Sebeș 
amatorii de drumeție sînt invitați 
să rămînă peste noapte sau la

vă invită
un scurt popas în cursul zilei la 
motelul „Dacia" situat pe șo
seaua națională numărul 1 la in
trarea in localitate dinspre Si
biu. Motelul, de asemenea uni
tate nouă, dispune de 72 de 
locuri pentru dormit și de res
taurant. Cei care urcă la ghe
țarul și peștera de la Scărișoara 
sînt primiți cu ospitalitate la 
cabana de lingă ghețar. Iată deci 
o invitație pe care O.J.T. Alba 
o adresează turiștilor, tuturor 
celor care îndrăgesc drumețiile. 
(Ștefan Dinică, corespondentul 
„Scînteii").
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„Prevedere..." 
păguboasă

— Recunoști faptele pentru care ești tri
mis în judecată 1

— Recunosc. Intr-adevăr, m-am dus 
noaptea cu mașina mea și am sustras pie
se și scule de la mașinile parcate printre 
blocuri.

— Ce te-a îndemnat să săvîrșești aseme
nea fapte ?

— Nici eu nu-mi dau seama... De cîști- 
gat, cîștigam bine — 3 800 de lei pe lună, 
aveam ce-mi trebuia... Poate numai din 
prevedere...

— Cum adică, din prevedere ? I
— Păi, m-am gîndit să-mi fac o rezer

vă mai mare de piese de schimb pentru 
mașina mea. Pentru cînd avea să se mai 
învechească...

mașina lui pe butuci.

...Pentru o asemenea „prevedere" instan
ța de fond — Judecătoria sectorului 4 — 
l-a condamnat pe Cristache Cîndoiu, fost 
șofer la I.U.T. Autobaza Bujoreni, la 2 ani 
Închisoare. Tot umblînd în portbagajul al
tora, a ajuns, pentru timpul amintit, cu

„Nestatornicii" 
au fost stabilizați
— Nu ne-am dat seama...
— A fost ca o joacă...
— Am vrut să facem pe grozavii...
— Ziceam că ne distrăm...
Acum, în fața instanței, Iile, Vasile, Cos- 

tel și Marin își exprimă tardiv regretele. 
Toți sînt tineri, cel mai „bătrîn" are 20 de 
ani, iar cel mai tînăr, ceva mai puțin de 
18 ani. Au venit vara trecută în Bucu
rești, spunind acasă și în comunele lor de 
prin Neamț, Vaslui și Olt că vor să se 
angajeze. S-au întîlnit la poarta unei în
treprinderi, dar au considerat că ce li se 
oferea (cursuri de calificare) nu este de ei. 
Tot căutînd un „loc ușor", au ajuns să 
bată străzile hai-hui, iar cînd au terminat 
banii, au întins mîna spre lucrurile altora. 
In închipuirea lor, aceasta era o distrac
ție, o aventură palpitantă. Au început să 
colinde țara săvlrșind noi furturi. Ca să 
se grozăvească, și-au dat porecle : Hie a 
devenit „Gil", Costel — „Duglas", iar Va
sile, mai „original" și-a zis... „Pușcărie". 
De ce ? „Făcea impresie asupra celor din 
jur cînd ne strigam pe porecle" — avea 
să mărturisească Vasile. O poză ocaziona

lă din acea perioadă, făcută cu recuzita 
fotografului (sombrero, centuri țintuite și 
pistoale de tinichea) ne înfățișează fețele 
lor crispate ce vor să pară dure, dar care, 
privite mai atent, stau gata să plîngă. 
Ceea ce, în fapt, avea să se întîmple la 
sfirșitul verii, cînd „nestatornicii" au fost... 
stabilizați cu — vorba lui Vasile — „puș
cărie". Așa s-a sfîrșit aventura. Să sperăm 
că după această tristă experiență vor 
trage învățămintele cuvenite și se vor 
statornici in muncă cinstită.

Intervenție 
nedorită

Constantin Rada, șofer la Grupul de șan
tiere Slatina, aparținînd de T.C.I. Craiova, 
a fost surprins în flagrant delict de con
ducere a unui autofurgon ce transporta 
persoane, deși nu avea permis care să-i 
dea dreptul să conducă pe drumurile pu
blice un asemenea tip de autovehicule. Date 
fiind pericolul la care, prin fapta sa, a ex
pus pasagerii și încălcarea normelor privind 
siguranța circulației, șoferul a fost trimis 
în judecată. După cum era și firesc.

Nefirescul a apărut însă în timpul ju

decării procesului: prin adresa nr. 307 440/ 
15 IX 1975, semnată de conducerea Gru
pului de șantiere Slatina, după ce se face 
un lung istoric al împrejurărilor în care s-a 
comis fapta, se cere nici mai mult, nici mai 
puțin decît ca instanța „să binevoiască a 
dispune scoaterea de sub acuzare penală a 
inculpatului", întrucît, după părerea sem
natarilor, acesta ar fi săvirșit infracțiunea 
„oficial, în interesul serviciului, o faptă ce 
noi o socotim tovărășească și demnă de 
urmat" (!?). Studiind atent dosarul cauzei, 
am constatat că șoferul cu „fapte demne 
de urmat" era posesorul unor impresio
nante condamnări penale, dintre care ulti
ma de 4 ani și 6 luni, pentru trafic de 
influență. Motivul acestei încercări de in
fluențare în favoarea unui... traficant de 
influență l-am intuit tot din dosar : C. Ra
da se liberase condiționat cu un an în ur
mă și, în cazul unei noi condamnări, risca 
să execute și restul de pedeapsă de un an 
și șase luni rămasă neexecutată.

Din caietul 
grefierului

„Recunosc că s-au creat niște plusuri în 
notele de plată pe care eu le-am întocmit

consumatorilor, adică sume în plus atit la 
total, cît șl la fiecare masă. Motivez însă 
aceasta datorită emoției pe care am in- 
cercat-o recunoscînd niște lucrători de mi
liție la masa vecină care se dădeau drept 
clienți și numai din cauza asta am greșit 
la socoteli..."

(„Scuza" unui fost ospătar la res
taurantul „Dunărea". Dosarul nr. 
4559/1975, Judecătoria sectorului 1).

„Menționez că inițial nu mă oprisem la 
o funcție anume, dar cînd numitul R. Gh. 
m-a strigat „tovarășe proiectant" am fost 
de acord cu acea funcție și apoi chiar am 
întărit-o începînd să promit că o să capete 
apartament unde o vrea el și atunci s-a 
entuziasmat și, exact cum am bănuit, a 
scos niște bani... Pe urmă m-a prezentat 
și altor vecini..."

(„Istoria" unei tranzacții dintre un 
escroc și mai mulți păcăliți — ama
tori de „regim preferențial". Dosarul 
nr. 5534/1975, Judecătoria sectorului 8).

Emil MARINACHE 
Dinu POPESCU

IDe cîțiva ani, în fiecare vară, 
o barză pe nume „Coeora" (cum 
au botezat-o localnicii) vine me- 
Ireu la cuibul ei, instalat intr-un 

copac din inima renumitei sta
țiuni Felix. La ore fixe, cîtu-i 
ziulica de mare, „Coeora" iese 

!din cuib, aleargă incolo și în
coace, după care se întoarce în
cărcată cu „merinde" pentru 

Ipui. Numai că, deunăzi — și o 
spunem cu amărăciune — s-a 
găsit un ins, rămas neidentificat, 
care a aruncat cu piatra in 
cuibul pașnic din copac, tulbu-

I rind liniștea tainică din lumea 
1 lui. lntimplarea s-a repetat a 
Idoua zi. Și „Coeora" nu înțelege 

de ce.

| A căzut 
din tren

I Călătoria pe calea ferată se 
’ face în vagoane, în mod civili- 
Izat. Numai Colea Radu din 

București a vrut să călătorească 
într-un chip original : pe sca- 

Ira unui vagon, deși avea 
loc suficient înăuntru. Și a 
călătorit el așa în acceleratul 857 

Ispre Constanța, pînă in apro
pierea stației Dragoș Vodă. 
Aici, la o smucitură a garniturii, 

I Colea a căzut din tren. Spre no
rocul lui, nu s-a ales decît cu 
cîteva zgîrieturi și cu o spaimă 
grozavă. Fiind transportat ur- 

Igent la spitalul din Lehliu-gară, 
a primit îngrijirile necesare. „La 
întoarcere — ne-a asigurat el — 

Io să-mi iau bilet cu tichet de loc 
sigur". E și cazul.

I „Mortul" 
era... beat

I mort

I 
I
I
I

Pămîntiu la față și fără sufla
re, un om a fost găsit întins pe 
una din străzile orașului Con
stanța.

— Hai să chemăm repede 
„Salvarea" — au sărit cîțiva 
trecători.

In cîteva minute, la fața locu
lui și-a făcut apariția autosalva- 
rea condusă de Ilarie Șomoldoc 
și însoțită de sora Eugenia Vîl- I 
cu. între timp, oamenii au reușit 
să-1 identifice pe cel căzut în • 
mijlocul drumului : Alexandru ■ 
Domnescu. Cu cea mai mare vi
teză, autosalvarea a pornit cu |
el la spital. Pe drum, la o zdrun
cinătură, „mortul" s-a trezit. Vă- 
zînd unde se află, în loc de 
mulțumire s-a năpustit asupra 
însoțitorilor săi. Scandalagiul 
care nu era mort, ci... mort de 
beat, a ajuns nu numai la spi
tal, ci și la miliție.

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii" J
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SISTEMELE DE IRIGAȚII SA FUNCȚIONEZE
NEÎNTRERUPT $1 IA ÎNTREAGA CAPAGS

culturii al Republicii Binnane

în ciuda ploilor căzute !n ultima săptămînă, în agricul
tură continuă să fie in actualitate irigarea culturilor. 
Căldura, cit și dezvoltarea vertiginoasă a plantelor reduc 
cu fiecare zi din rezerva de apă a solului. Aceasta im
pune să se treacă la efectuarea udărilor la toate cultu
rile, potrivit programelor săptăminale întocmite pe baza 
buletinelor de analiză emise de centrele de avertizare. 
Subliniem aceasta, întrucît din datele centralizate la mi
nisterul de resort se desprinde că se mențin serioase 
neajunsuri în aplicarea udărilor, determinate în special 
de lipsa unui sistem organizat de control, de deficiențe 
în organizarea muncii. Acestea au făcut ca, în ultimele 
două săptămîni, programele de udări să nu fie realizate 
cu peste o sută de mii de hectare, ceea ce reprezintă 
25 la sută din totalul suprafeței prevăzute să fie iri
gată în această perioadă. Restanțele cele mai mari se 
înregistrează în unitățile agricole din județele Constanța, 
Dolj. Ialomița și Teleorman, unde în ultima săptămînă 
nu au fost irigate aproape 12 000 de hectare. Desigur, în 
unele cazuri se pot aduce și explicații acestor nereali- 
zări. Ceea ce trebuie să înțeleagă fiecare conducere de 
unitate agricolă, fiecare specialist este că respectarea 
acestui program de irigații constituie o sarcină obligato
rie care nu comportă nici un fel de discuție. Pentru că

ceea ce nu se udă într-o zi sau într-o săptămînă rămine 
pierdere pentru totdeauna. Sistemele de irigații sînt pre
văzute cu un regim strict de funcționare, astfel incit nu 
mai poate fi vorba de recuperări ale unor rămîneri în 
urmă. Iată de ce, mai mult ca oriunde, în această acti
vitate se impun o disciplină și ordine proprii activității 
din uzine.

Este cunoscut faptul că una din condițiile esențiale 
pentru intensificarea udărilor o constituie programarea 
suprafețelor pentru irigat, în funcție de capacitatea pro
iectată a sistemelor. Or, se constată că, săptămînal, su
prafețele programate a fi irigate în unele județe — Dolj, 
Constanța, Ialomița, Tulcea, Teleorman — reprezintă doar 
65—70 la sută din capacitatea sistemelor. Este pozitiv 
faptul că pentru săptămînă următoare au fost programa
te pentru irigat cu aproape 100 000 de hectare mai mult 
față de săptămînă care se încheie. Se cere' însă ca atît 
organele agricole județene, cit și întreprinderile de ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătățiri funciare să ia toate 
măsurile pentru realizarea întocmai a acestui program, 
în acest sens este necesar să se folosească intens toate 
utilajele, fără întrerupere, zi și noapte, așa cum se preci
zează în ordinul de lucru al ministerului de resort pentru 
săptămînă viitoare.

Restanțe la udare—minusuri în hambare...
în sistemele mari de irigații din 

județul Dolj au fost cultivate anul 
acesta 53 000 ha de porumb, 32 000 
ha cu grîu, 7 000 ha cu sfeclă de za
hăr, 11 000 ha cu soia, 9 000 ha de 
lucernă, 7 000 ha cu legume ș.a. Pe 
aceste terenuri, culturile ar trebui 
să se dezvolte viguros, fără a fi in
fluențate de lipsa precipitațiilor — 
pentru aceasta folosindu-se ploile ar
tificiale, irigațiile. Totuși, pînă la a- 
ceastă dată, deși ploile au fost sla
be, udările artificiale nu s-au făcut 
decît pe suprafețe mici, ceea ce poa
te influenta în mod nefavorabil ni
velul recoltei. Bunăoară, udarea I 
s-a efectuat pe mai puțin de 50 la 
su<ă din suprafețele prevăzute, uda
rea a II-a pe 12 la sută, iar a IlI-a 
pe 5 la sută. Este o rămînere în 
urmă serioasă față de etapa în care 
ne aflăm, știut fiind faptul că, a- 
cum, consumul de apă al plantelor 
este maxim, în condițiile cînd pre
cipitațiile au fost mici. Care sînt 
cauzele acestei stări de lucruri ?

O primă remarcă : există o contra
dicție între ceea ce se dorește și 
ceea ce se face în privința udărilor 
în județul Dolj. „Toate sistemele sînt 
pregătite să asigure apă unităților 
agricole, pentru a iriga toate cultu- 
rile“ — ne spune tov. Teodor Drag- 
nea, directorul întreprinderii de ex
ploatare a lucrărilor de îmbunătățiri 
funciare Dolj.

„Sînt pregătite", dar cum funcțio
nează ? Dacă urmărim programarea 
săptăminală de funcționare, elaborată 
pe sisteme, de la începutul campaniei 
de irigații și pină la 18 Iunie, re
zultă că udarea culturilor s-a pre
văzut doar pe suprafețe cuprinse 
între zero și 50 la sută din capacita
tea maximă de irigare pe 7 zile, 
care este de 69 000 ha. Să urmărim 
în mod concret cum se desfășurau 
udările într-o zi cu căldură toridă — 
simbătă, 19 itinie — in complexul 
de irigații Sadova-Corabia, situat 
într-o zonă cu soluri nisipoase, unde 
udarea culturilor constituie o nece
sitate imperioasă.

— Pentru săptămînă 19—25 iunie, 
programarea udărilor s-a făcut la 
capacitatea maximă a sistemelor — 
ne spune, de la început, tovarășul 
Ion Georgescu, inginer șef la 
I.E.L.I.F.-Dolj, care ne-a întovărășit 
în acest raid.

Cu alte cuvinte, timpurile ar tre
bui să fie pline cu aripi de udare 
în funcțiune. Numai că lucrurile nu 
stau chiar așa. în puține unități 
agricole, cum sînt I.A.S. Dăbuleni, 
cooperativele agricole de producție 
Dăbuleni, Ostroveni, Amărăști de 
Jos, Amărăști de Sus și Praporu, am 
găsit în funcțiune numărul de aripi 
programat. în rest, în majoritatea 
unităților agricole se iriga cu un nu
măr de aripi de udare redus față de 
prevederile programului zilnic. De 
exemplu, cooperativele agricole de 
producție Sadova și Damian și 
I.A.S. Sadova din sistemul Dăbuleni 
trebuiau să irige diferite culturi cu 
479 aripi de udare, dar în realitate 

(Urmare din pag. I)
printre care și a teatrului 
nostru. Asemenea inițiative 
au avut multe instituții 
teatrale, iar astfel de pre
ocupări — de transmitere 
către dramaturgi a comen
zii sociale, de constituire a 
teatrelor în adevărate ate
liere de dramaturgie — fac 
elocventă responsabilitatea 
civică, conștiința politică 
care caracterizează activi
tatea colectivelor noastre 
artistice.

Iată de ce cred că, în 
conformitate cu obiectivele 
Programului partidului, am
plu evidențiate de Congre
sul educației politice și al 
culturii socialiste, sarcina 
noastră principală constă în 
necesitatea promovării și 
mai susținute, în viitor, a 
unei asemenea politici re
pertoriale, bazată pe dra
maturgia autohtonă, premi
să sigură a apropierii ma
selor de spectatori, garanție 
a unei activități artistice 
cu caracter politico-educa- 
tiv, în deplin consens cu 
nevoile spirituale ale ma
relui public.

Este, de asemenea, ade
vărat că teatrele noastre au 

se iriga cu mai puțin de jumătate. 
La fel, la unitățile agricole din sis
temul Amărăști de Jos erau în 
funcțiune numai 220 de aripi de 
udare, din 800 planificate. Principala 
cauză a nerealizării programelor zil
nice de udare constă în faptul că o 
serie de unități agricole nu au scos 
și nu au montat pe cîmp nici pină 
la această dată echipamentele mo
bile de udare. Se apreciază că, pe

JUDEȚUL DOLJ

ansamblul județului, mai este de 
transportat în cîmp circa 50 la sută 
din echipamentele de udare. Este o 
situație inadmisibilă. La cooperativa 
agricolă Daneți, din conductele de a- 
luminiu care trebuiau să fie montate 
pe cîmp, s-au construit... țarcuri pen
tru oi, umbrare ; unele din conducte 
stau în grămezi la marginea lanuri
lor. L-am întrebat pe secretarul co
mitetului de partid și primarul co
munei Daneți, tovarășul Alexandru 
Seninoiu, cum se desfășoară udările 
la cele două cooperative agricole de 
producție de pe raza comunei. Ne-a 
răspuns : „Este drept, mai sînt unele 
mici neajunsuri..." Mici neajunsuri ?

Ar fi de întrebat de ce sînt ascun
se cu atita seninătate deficiențele. 
Și, mai ales, de întrebat de ce nu în
vață tovarășii de la Daneți din expe
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PROGRAMUL 1
8,30 Deschiderea programului.
8,40 Tot înainte !
9,35 Film serial pentru copii : „Blîndul 

Ben".
10,00 Viața satului.
11,15 Aventura cunoașterii.
11,45 Bucuriile muzicii.
12.30 De strajă patriei — Ziua aviației. 
13,00 Telex.
13,05 Album duminical.
14.30 Film serial : Varianta Omega. Epi

sodul III.
15,40 Drum de glorii. Concurs pentru 

tineret dedicat aniversării a 100 de 
ani de la cucerirea Independenței 
de stat a României. Participă re
prezentativa județului Botoșani.

17,00 Micul ecran... pentru cei mici : 
„Oaspeți în orășelul hărniciei* 1.

• în ciclul „EROI GALATEA", 
la Casa de cultură a sindicatelor 
din Galați a avut loc evocarea : 
„Spiridon Vrînceanu și Pascal Za- 
haria — militanți socialiști căzuți 
la 13 iunie 1916". • PREMIERE 
TEATRALE. La Teatrul de stat din 
Arad : „Io, Mircea Voievod", de 
Dan Tărchilă. La Teatrul „V. I. 
Popa" din Birlad : „Tartuffe" de 
Moliere. • „TEXTE LITERARE 
DESPRE MEHEDINȚI" se intitulea
ză culegerea, întocmită și prefațată 
de profesorul Vasile Pîrvănescu, 
directorul bibliotecii județene, 
care cuprinde cele mai semnifica
tive texte — începînd cu cronicari 
și pînă la scriitori și publiciști con
temporani — care se referă in ope
rele lor la Mehedinți, e La Con
stanța, în clădirea vechii poște, care 
a fost reamenajată, s-a deschis O 

17.30 Fotbal. Transmisiuni directe al
ternative din ultima etapă a Cam
pionatului național, divizia A. în 
pauză : Rezumat înregistrat de la 
Campionatele balcanice de atletism.

19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Lumea copiilor și muzica.
20,25 Film artistic : „Orizonturi fără 

sfîrșit" — producție a studiourilor 
franceze. Premieră TV.

22,10 24 de ore.

dat un mai mare accent 
funcției educative, valorilor 
de modelare etică ale spec
tacolelor, combătînd, cu 
mijloace specifice, neajun
suri morale cum ar fi iner
ția, indiferența, egoismul, 
tare incompatibile cu profi

afirmarea noului. Congresul 
ne-a arătat limpede că este 
esențial ca, în această di
recție, să învățăm de la cei 
pentru care creăm, de la 
oamenii muncii, de la co
muniști. Și este fundamen
tal să ne întărim convinge

Să dăm artei teatrale 
sensul ei cel mai nobil

lul moral al omului nou, 
constructor al unei societăți 
noi. Dar, în același timp, 
nu trebuie ocolit adevărul 
că destule partituri drama
tice, dar și mai numeroase 
puneri în scenă au mani
festat și mai manifestă un 
ton fie narativ-declarativ, 
fie încifrat pînă la obscu
ritate, deopotrivă de străin 
realei angajări politico-so- 
ciale a artei, angajare care 
presupune atitudine comba
tivă, îndrăzneală, spirit exi
gent, neiertător față de lip
suri, pasiune constructivă în

rea — din care să ne facem 
program etic și estetic — 
că numai astfel vom putea 
realiza un teatru popular, 
cu adevărat revoluționar, 
care, printr-o ținută estetică 
și morală desăvîrșită. să fie 
capabil să transmită idei 
menite să formeze conștiin
ța maselor largi, transfor- 
mînd-o în factor de con
strucție pe toate planurile. 
Este cea mai înaltă misiu
ne aceea de a da artei noas
tre, indiferent de locul din 
țară unde activăm, „rosti
rea" limpede, unitară, în

EXPOZIȚIE DE ARTA POPULARA 
ROMANEASCA — cuprinzînd ce
ramică, crestături în lemn, țesături 
de interior, scoarțe, mobilier, port 
popular din aproape toate zonele 
etnografice ale țării — ce va ră- 
mîne deschisă pe toată perioada se
zonului estival. • LA CASA DE 
CULTURA a SINDICATELOR din 
Sfintu-Gheorghe a avut loc simpo
zionul „Istorie nouă pe temelia u- 
nei existențe milenare", la care au 
participat tineri din oraș. • Festiva- 
lul-concurs „RETORTA DE CRIS
TAL", aflat la a IX-a ediție, se des
fășoară în municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej. își dau întîlnire interprețl 
de muzică populară și muzică u- 
șoară. 0 AGENDA ARADEANA. în 
comuna Macea. cenaclul literar 
„Vetre de cîmpie" a organizat un 
recital de poezie patriotică, dedicat 

riența fruntașilor ? Căci, iată un 
exemplu înaintat îl oferă unitățile 
din raza comunei Dăbuleni. Pe secre
tarul comitetului de partid și prima
rul comunei, tov. Oprea Răduț, 
l-am întîlnit la ferma nr. 9 a Coope
rativei agricole de producție Dăbu
leni. „Prima noastră grijă — ne-a 
spus — a fost să scoatem și să mon
tăm toate echipamentele de udare pe 
cîmp. S-au constituit echipe perma
nente de udători, pentru a putea iri
ga în trei schimburi, iar membrii co
mandamentului comunal controlează 
permanent, ziua și noaptea, activita
tea de irigare. în acest fel reușim să 
respectăm programul zilnic de udare, 
iar culturile nu suferă din lipsa apei". 
Este un mod de organizare a activi
tății care trebuie să se aplice în toate 
unitățile agricole. Sau, mai bine zis. 
este nevoie ca toți cei care răspund 
de organizarea și îndrumarea activi
tății de irigații să-și facă datoria !

Am reținut și alte cauze care îm
piedică realizarea programului de 
udări atît în Complexul de irigații 
Sadova-Corabia, cit și în alte zone ale 
județului Dolj, exemple suficiente 
pentru a atrage atenția agricul
torilor județului, forurilor răspun
zătoare că restanțele la udare 
de acum înseamnă minusuri în ham
bare la vremea recoltei. Și este vorba 
de hambarele țării, ale întregului 
popor 1

Aurel PAPADIUC

PROGRAMUL 2
10,00—11,30 Matineu simfonic.
20,00 Reportaj de scriitor.
20,25 Ora melomanului. Concert Mozart.
21.10 Ia vezf, muguru-nflorește. Poezii 

populare.
21.30 Film Serial : Lucas Tahhert
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PROGRAMUL 1

16,00 Teleșcoală.
16.30 Emisiune în limba maghiară.
19,00 Familia : „Plus sau minus 90 de 

zile“.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Colocvii contemporane.
20.30 Pe cărare sub un brad... Poezia 

populară și cîntecul românesc.
20.50 Să trăim și să muncim în chip 

comunist.
21,15 Roman foileton : „Forsyte Saga". 

Ultimul episod.
22.10 24 de ore.

PROGRAMUL 2
17,00 Telex.
17,05 Mozaic vînătoresc.
17.50 Film artistic: „Povestirile Beatricei 

Potter". O producție a studiourilor 
engleze.

19.20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Film serial pentru copii : „Blîndul 

Ben“.
20,25 Teatru scurt : „Singurătate" de 

Mihai Velicikov. Premieră pe țară.
21,15 Telex.
21.20 Apa — obiect de sttidiu.
21,40 Mîndru-i chipul țării mele — pro

gram de muzică populară.
21,55 Arte vizuale.

limba unică despre care 
vorbea secretarul general 
ăl partidului cu prilejul re
centei vizite de lucru la 
Cluj-Napoca — „limba 
Programului Partidului Co
munist Român, limba con
cepției revoluționare, a ma
terialismului dialectic și is
toric, a marxism-leninismu- 
lui".

Sînt convinsă că simță
mintele, de prețuire și re
cunoștință ale artiștilor 
clujeni față de activitatea 
neobosită, teoretică și 
practică, a celui mai pre
țuit și stimat fiu al poporu
lui, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, față de contribu
ția sa hotărîtoare în elabora
rea și aplicarea consecven
tă a politicii marxist-leni- 
niste a partidului nostru, 
se vor materializa — în ca
drul larii al mișcării teatra
le a 'României socialis
te, al întregii vieți spiri
tuale a țării — în opere 
durabile, necesare mase
lor, îndrăgite de acestea, 
opere care să ilustreze 
înaltul adevăr al legăturii 
indisolubile, în societatea 
noastră, între educația po
litică și arta înțeleasă în 
sensul ei cel mai nobil — 
socialist.

marelui bard transilvănean Oc
tavian Goga. La Arad. ..Zilele uni
versității populare" s-au încheiat 
cu o conferință pe tema „Relația 
dintre știință și artă în cultura con
temporană" și vizionarea piesei lui 

^CARNET CULTURAL;

Dumitru Roman „Balada celor doi 
îndrăgostiți", susținută de artiști ai 
Teatrului de stat din Arad. ® IN 
FRUMOASA AȘEZARE MINIERA 
ANINOASA, din Valea Jiului, s-a 
deschis o originală expoziție, în ca
drul căreia membrele cercurilot 
aplicative de pe lingă clubul mun
citoresc din localitate prezintă lu
crări de broderie și croitorie. 0 PE 
SCENA CĂMINULUI CULTURAL

Tovarășul Dumitru Popescu, pre
ședintele Consiliului Culturii și Educa
ției Socialiste, s-a intilnit și a avut 
sîmbătă convorbiri cu U Aye Maung, 
ministrul culturii al Republicii Bir
mane, care se află într-o șcurtă vi
zită în țara noastră.

în cadrul întîlnirii, care s-a desfă

Vizita reprezentantului Partidului 
Congresul întregului Popor din Sierra Leone
în cursul vizitei pe care a între

prins-o în țara noastră, la invitația 
C.C. al P.C.R., Edward Lamin, secre
tar administrativ al Partidului Con
gresul întregului Popor din Sierra 
Leone, a avut întîlniri la Marea Adu
nare Națională, la Comitetul pentru 
Problemele Consiliilor Populare, la 
Comitetul municipal București al 
P.C.R., la Comitetul județean Arad 
al P.C.R., la Consiliul popular jude
țean Alba și la C.C. al U.T.C. Toto
dată, oaspetele a vizitat întreprinderi 
industriale, unități ale agriculturii 
cooperatiste și de stat, instituții cul- 
tural-sociale și obiective turistice din 
municipiul București, din județele

Cu prilejul turneului Ansamblului de cintece și dansuri 
al Armatei Populare Chineze de Eliberare

Cu prilejul încheierii turneului An
samblului de cintece și dansuri al Ar
matei Populare Chineze de Eliberare, 
sîmbătă, general-maior Gheorghe 
Gomoiu, adjunct, al ministrului apă
rării naționale și secretar al Consi
liului Politic Superior al Armatei, și

Cronica z
Sîmbătă după-amiază s-a întors în 

Capitală tovarășul Mihai Gere, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., care a re
prezentat Partidul Comunist Român 
la lucrările celui de-al XII-lea Con
gres al Partidului Avangărzii Popu
lare din Costa Rica.

La sosire a fost salutat de tovarășul 
Vasile Patilineț, membru supleant al

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •

Jocurile Balcanice de atletism
Cea de-a 35-a ediție a Jocurilor bal

canice de atletism a continuat sim
bătă în orașul iugoslav Celje. Spor
tivii români au obținut noi victorii. 
In proba de aruncarea suliței, repre
zentantul României, Gh. Megelea, s-a 
clasat pe primul loc cu 84,68 m (nou 
record al României, Vechiul record 
era de 83,64 m). Proba feminină de 
1 500 m plat a revenit marii favorite 
Natalia Andrei-Mărășescu cu timpul 
de 4’09”19/100. Cursa masculină de

Ultimele meciuri de
Campionatul diviziei A la fotbal se 

încheie astăzi cu etapa a XXXIV-a, 
după o dispută de cîteva luni la care 
au participat — fie în lupta pentru 
titlu, fie în cea pentru... evitarea re
trogradării — cele mai multe din 
echipe. Chiar dacă numele ciștigătoa- 
rei titlului este cunoscut de citeva 
etape (Steaua), pentru acest act final 
al campionatului tot au mai rămas 
unele semne de întrebare : cine vor 
fi ocupantele locurilor 3 și 4 (candi
date Politehnica Timișoara. A.S.A. 
Tg. Mureș, Sportul studențesc și Uni
versitatea Craiova) ; dar cele două 
echipe ce vor retrograda împreună 
cu Universitatea Cluj-Napoca ?

Prima partidă a acestei etape fi
nale a avut loc ibri duDă amiază la 
Oradea : F.C. Bihor — Dinamo, am
bele preocupate doar de obținerea 
unui rezultat de prestigiu. Jocul s-a. 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
1—1 (1—0). Au marcat Popovici (min. 
15 din 11 m) și Dinu (min. 70).

Celelalte meciuri au loc astăzi, 
după următorul program : în Capita
lă, în cuplaj pe stadionul Republicii, 
Sportul studențesc — Jiul (ora 15,45)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
• Din cauza ploii care a Început 

să cadă în timpul întîlnirii, la Not
tingham nu s-a putut încheia finala 
turneului internațional de tenis în 
care s-au întîlnit campionul român 
Uie Năstase și americanul Jimmy 
Connors. în momentul întreruperii 
finalei, scorul era egal la seturi : 1—1. 
Primul set fusese cîștigat de Connors 
cu 6—2^iar cel de-al doilea de Năs
tase cu 6—4. în setul al treilea situa
ția la ghemuri era de asemenea ega
lă (1—1). De comun acord cu jucă
torii, organizatorii au decis ca pri
mul loc să fie atribuit, la egalitate, 
lui Ilie Năstase și Jimmy Connors.

De asemenea, finala turneului femi
nin de la Eastbourne, în care se în- 
tilnesc jucătoarele Virginia Wade 
(Anglia) și Chris Evert (S.U.A.), nu 
s-a putut disputa din cauza ploii. Fi
nala va avea loc astăzi.

• Astă seară, la Pitești, se desfă
șoară meciul revanșă dintre selec
ționatele feminine de handbal ale 
României și Uniunii Sovietice.

• Meciurile disputate în cea de-a 
treia zi a turneului internațional de 
polo pe apă de la Kiev s-au încheiat 
cu următoarele rezultate : Italia — 
Selecționata secundă a României 
9—5 (2—1, 5—0, 1—3, 1—1) ; U.R.S.S.

DIN VALIȘOARA, județul Hune
doara, a avut loc trecerea în revis
tă a brigăzilor artistice de agitație 
ale căminelor culturale de aici și 
din Brănișca, Dobra, Pricaz și din 
alte localități. 0 „ANTOLOGIA 
SCRIITORILOR ROMANI CON
TEMPORANI", manifestare deveni
tă tradițională, a găzduit la Teatrul 
Tineretului din Piatra Neamț o în
tîlnire cu poetul loan Alexandru. 
0 AGENDA DtMBOVIȚEANA. 
Secția de canto a Școlii populare de 
artă din municipiul Tîrgoviște și-a 
încheiat anul școlar susținînd, la 
Casa de cultură a sindicatelor, 
spectacolul „Ritmuri, armonii, me
lodii". La Tîrgoviște a avut loc faza 
județeană a sesiunii de referate și 
comunicări științifice ale elevilor 
pe tema „Din istoria ținutului na
tal". Pictorul amator Ioan Crăciun 

șurat într-o atmosferă de cordiali
tate, au fost abordate probleme ale 
dezvoltării culturii și artelor în cele 
două țări, exprimîndu-se totodată in
teresul și dorința comună pentru lăr
girea colaborării culturale dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Birmană.

Brașov. Alba, Arad, Caraș-Severin și 
Mehedinți.

în cursul șederii sale in țara noas
tră, Edward Lamin s-a întîlnit, la se
diul C.C. al P.C.R., cu tovarășul Io
sif Uglar, membru al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R. A participat tovarășul Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R. în cadrul în
tîlnirii a avut loc un schimb de in
formații și de vederi privind activi
tatea și preocupările actuale ale celor 
două partide, precum și în legătură 
cu dezvoltarea, în continuare, a ra
porturilor de prietenie și colaborare 
dintre, cele două partide, țări și po
poare.

Li Tin-ciuan, ambasadorul R.P. Chi
neze la București, au oferit recepții.

Au participat membri ai conducerii 
Ministerului Apărării Naționale, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Consiliului Culturii și Edu
cației Socialiste. (Agerpres)

i I e i
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., de activiști de partid.

★
Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală 

delegația condusă de tovarășul Ion 
Traian Ștefănescu, ministru pentru 
problemele tineretului, care a efec
tuat o vizită în Republica Federală 
Germania, la invitația ministrului fe
deral al tineretului, familiei și sănă
tății, dr. Katharina Focke.

(Agerpres)

1 500 m a fost dominată de Gh. Ghipu, 
cu rezultatul de 3’46”96/100.

în sfîrșit, in proba de 3 000 m 
obstacole recordmanul român Gh. 
Cefan s-a clasat pe primul loc cu 
timpul de 8’28”51/100. După desfășu
rarea a două zile de concură, pe pri
mul loc în clasament, atît la mascu
lin cit și la feminin, se află repre
zentativele României. întrecerile 
se vor încheia astăzi.

campionat la fotbal...
și Rapid — S.C. Bacău (ora 17,30). In 
țară (de la ora 17,30) : A.S.A. — 
U.T.A., F.C. Olimpia — Universitatea 
Cluj-Napoca, Politehnica Iași — F.C. 
Constanța, C.F.R. — Steaua, Univer
sitatea Craiova — F.C.M. Reșița, F.C 
Argeș — Politehnica Timișoara.

••• șl la rugbi
La Timișoara (Farul — Universita

tea) și la București (Steaua — Dina
mo, pe stadionul Ghencea de la ora 
10) se decide astăzi soarta titlului 
campionatului primei divizii de rug
bi. Echipa constănțeanâ deține șanse 
în plus față de Steaua, căci chiar și 
un rezultat de egalitate îi este sufi
cient pentru a-și păstra titlul. O in- 
frîngere a Farului doar coroborată cu 
un succes al formației militare at 
aduce acesteia din urmă suprema sa
tisfacție. în celelalte partide din Ca
pitală : Sportul studențesc — Grivi- 
ța roșie (teren Tei, ora 9), Olimpia 
— T.C.I. (stadion Olimpia, ora 10) 
Vulcan — Minerul Gura Humorului 
(stadion Vulcan, ora 10).

I — Cuba 13—2 (4—0, 8—0. 8—1,
3—1) ; U.R.S.S. II — Bulgaria 5—3 
(0—1, 1—I, 2—0, 2—1).
• Turneul Internațional de șah de 

la Pernik a fost cîștigat de maestrul 
bulgar Spasov cu 8,5 puncte din 11 
posibile, urmat de iugoslavul DJurici 
7,5 puncte, Ermenkov și Kirov (ambii 
din Bulgaria) cite 7 puncte. Maes
trul român Theodor Ghițescu s-a 
clasat pe locul 8 cu 4,5 puncte.

• La Long Beach, în concursul de 
selecție al Înotătorilor americani, 
Brian Goodell (17 ani) a stabilit un 
nou record mondial In proba de 400 
m liber cu timpul de 3’53”08/100. Ve
chiul record era de 3'53”31/100 și a- 
parținea lui Tim Shaw din anul 1975.

• Campionatul de fotbal al Austri
ei a fost cîștigat de echipa vieneză 
Austria Wac (52 puncte), urmată de 
Sw Innsbruck (45 p) și Rapid Viena 
(40 p).
• Concursul internațional de pen

tatlon modern desfășurat la Mosco
va a fost cîștigat de sportivul so
vietic Boris Moslov, cu 5 264 puncte. 
Compatriotul său Boris Onișcenko, 
campion olimpic la Miinchen, s-a 
clasat pe locul doi, cu 5 234 puncte.

expune la „Salonul artelor" din 
Tîrgoviște. 0 AGENDA IALOMI- 
ȚEANA. în această săptămînă, afi
șul cultural ialomițean a progra
mat : la Casa de cultură a sindica
telor din Slobozia — o consfătuire 
cu cititorii despre „Chipul comu
nistului oglindit în literatură"; la Fe
tești — simpozionul „1877—1878, ani 
de glorii nepieritoare" ; spectacolele 
cu piesa „Hipnoza" de Ștefan Ber- 
ciu și „2 X Băieșu" prezentate de 
Teatrul popular Slobozia ; la Călă
rași — o întîlnire a brigăzilor ar
tistice de agitație sub genericul „O- 
mul de omenie — concetățeanul 
nostru" ; la Ciulnița — simpozionul 
„Creații plastice consacrate istoriei 
contemporane a României socia
liste".

Corespondenții „Scinteii"

Elevii și școlarii exprimă 
recunoștință pentru noua 

îmbunătățire a condițiilor lor 
de viață și de studiu

Tn legătură cu recentele măsuri adoptate de Comitetul Politic Executiv al 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu privire la crearea unor 
condiții tot mai bune de instruire în rețeaua de învățămînt a fiilor oamenilor 
muncii prin majorarea alocației de hrană pentru școlari, elevi din licee, școli 
profesionale și postliceale ce iau masa la cantine, precum și pentru copiii din 
instituțiile de ocrotire, Consiliul Național al Organizației Pionierilor a adresat 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care se spune :

Consiliul Național al Organizației Pionierilor, in numele tuturor copiilor 
țării, al cadrelor care se ocupă de educația lor comunistă, revoluționară, 
aduce conducerii partidului, dumneavoastră personal, mult stimate și iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai calde mulțumiri pentru această nouă 
dovadă a dragostei și grijii pe care o purtați față de tinăra generație, pen
tru minunatele condiții de muncă și învățătură ce ii sint create.

Avind in permanență la baza întregii noastre activități orientările cu
prinse In Programul partidului, in istorica dumneavoastră expunere rostită 
la Congresul educației politice ți al culturii socialiste, Organizația Pionierilor 
militează cu hotărire pentru educarea prin muncă, pentru muncă, in spirit 
patriotic, revoluționar a tuturor copiilor țării — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — pentru ca aceștia să devină muncitori, tehnicieni ți 
specialiști cu înaltă calificare, necesari edificării societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintării României spre comunism.

Dind glas gindurilor și simțăminte lor pionierilor și școlarilor, în telegramă 
este exprimat angajamentul Organizației Pionierilor de a-și intensifica munca 
pentru formarea și educarea comunistă, revoluționară a celei mai tinere gene
rații a țării.

Vom folosi zilele vacanței de vară pentru a iniția ample acțiuni politico- 
ideologice, de cunoaștere a trecutului glorios de luptă al poporului șl parti
dului, a realizărilor obținute de minunatul nostru popor in opera de edifi
care a socialismului in patria noastră, vom participa, organizați în brigăzi 
și echipe, la activități de muncă patriotică, la strlnsul recoltei, la buna gos
podărire a localităților și școlilor.

Exprimindu-ne, incă o dată, dragostea și recunoștința noastră către partid, 
către dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, vă asigurăm 
că nu vom precupeți nici un efort in pregătirea pentru muncă ți viață a 
tuturor pionierilor și școlarilor, pentru înfăptuirea exemplară a îndemnurilor 
ce ne-ați adresat cu prilejul recentului Congres al educației politice și al 
culturii socialiste.

Masă rotundă cu tema „Națiunea 
în lumea contemporană*

Institutul de științe politice și de 
studiere a problemei naționale al 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" a or
ganizat în zilele de 18 și 19 iunie o 
masă rotundă pe tema „Națiunea în 
lumea contemporană". Dezbaterile 
s-au desfășurat în lumina tezelor și 
aprecierilor formulate în Programul 
P.C.R., in Expunerea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la Congresul edu
cației politice și al culturii socialiste.

în cuvîntul de deschidere rostit de 
tovarășul Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R., rector al Academiei „Ște
fan Gheorghiu", președintele Consi
liului științific al institutului, în re
ferate și intervenții ale participanți- 
lor — activiști de partid și de stat, 
cercetători, cadre didactice din învă- 
țămîntul superior, studenți — au fost 
evidențiate caracterul științific, con
secvent marxist-leninist al concepției 
partidului și statului nostru privind 
rolul națiunii și atributele sale fun
damentale in lumea contemporană,

„I/EXPRESS"

Pentru ca apele Mediteranei 
să devină din nou limpezi...

Pete de țiței pe plaje, ambalaje, 
sticle goale, resturi de tot felul trans
portate de valuri, pești al căror nu
măr se împuținează pe zi ce trece... 
în curind nu va mai exista locșor pe 
litoralul Mediteranei care să nu fie 
amenințat de poluare, acest monstru 
mult mai devorator decit toți rechinii 
oceanelor.

Răspunzător pentru această situa
ție : omul. Locuitorii celor 18 țări 
riverane ale celei mai mari dintre 
mările continentale — axa longitu
dinală măsoară 3 800 km — aruncă 
aci toate deșeurile. Reprezentanții a- 
cestor state, care s-au întrunit nu 
demult la Barcelona, in cadrul unei 
conferințe internaționale, sint una
nimi în a recunoaște : dacă nu își 
vor impune o disciplină comună, Me- 
diterana va deveni în curind o nouă 
Mare Moartă. Atit timp cit dimen
siunile poluării erau modeste, nimeni 
nu s-a alarmat. Astăzi insă, proble
ma a căpătat dimensiuni uriașe. De-a 
lungul litoralului iși au vatra 150 de 
mari orașe, cu un total de 100 mili
oane de locuitori. Or, practic, toate 
aceste orașe își aruncă direct deșeu
rile in mare, fără a le supune unei 
prelucrări prealabile.

Un caz printre altele : Marsilia. 
Principalul canal colector al orașului 
varsă direct în mare apele reziduale 
la numai cîțiva pași de plaja Prado, 
loc de promenadă favorit al local
nicilor. De pe acum, oglinda apei 
din dreptul plajei, pînă la jumătate 
de kilometru în larg, a căpătat o cu
loare gălbuie, vegetația a dispărut, 
planctonul este și el pe cale de dis
pariție. Nu demult, un pescar a „cap
turat" în plasele sale, într-o singură 
zi, nu mai puțin de 50 de... sticle.

Pină la sfirșitul mileniului, respec
tiv, în următorii 25 de ani, numărul 
locuitorilor din zonele de litoral se 
va ridica la 200 milioane, fără a-i 
mai pune la socoteală pe turiști. Va 
crește, de asemenea, numărul fabri
cilor și uzinelor — in prezent apre
ciat la 140 000 ; peste tot sint in con
strucție, de-a lungul litoralului, noi 
platforme industriale. Or, toate aceste 
uzine își deversează produsele lor no
cive. în plus, mai există problema 
petrolului. Doar o treime din portu
rile Mediteranei posedă instalațiile 
necesare pentru curățirea interiorului 
tancurilor petroliere. Există două 
zone unde se permite navelor să își 
deverseze deșeurile de hidrocarburi ; 
cantitatea anuală a acestor deșeuri se 
ridică la 500 000 de tone. în plus, zo
nele din interior contribuie și ele la 
otrăvirea apelor mării. Numai Rhonul 
transportă în apele sale infestate 
200 kg de mercur pe an.

Poluarea, firește, nu cunoaște fron
tiere. Sticle și alte ambalaje arunca
te, să zicem, în apele din dreptul 
orașului Monaco, pot fi regăsite în 
Corsica, Sardinia, Calabria, Tunisia. 
Virusurile și microbii de tot soiul că

vremea
Timpul probabil pentru zilele . de 

21, 22 și 23 iunie. în țară : vreme 
relativ călduroasă și în general fru
moasă. Cerul va fi variabil, cu în- 
norări mai accentuate în a doua 
parte • intervalului în Maramureș, 

contribuția Partidului Comunist Ro
mân la dezvoltarea creatoare a gin- 
dirii marxist-leniniste în această pro
blemă fundamentală. Au fost abor
date, Intr-o viziune interdisciplinară, 
legitatea dezvoltării istorice a națiu
nii române socialiste, diferitele pozi
ții referitoare la rolul și atributele 
națiunii in socialism, politica națio
nală a Partidului Comunist Român de 
frăție și egalitate deplină a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de 
naționalitate, puncte de vedere actuale 
privind națiunea în lumea contempo
rană, necesitatea promovării consec
vente a noilor principii ale relațiilor 
dintre state în vederea făuririi unei 
noi ordini politice și economice inter
naționale, combătîndu-se abordările 
neștiințifice ale acestor probleme. 
Discuțiile au constituit un fructuos 
schimb de opinii, contribuind la adîn- 
cirea unui domeniu de mare actuali
tate pentru cercetarea științifică și 
practica politică.

(Agerpres)

lătoresc și el... Oamenii de știință au 
calculat că apele Mediteranei se re
împrospătează la fiecare 80 de ani. 
Ecologii consideră insă că Mediterana 
va deveni o mare moartă în urmă
torii 10 pină la 30 de ani, adică 0 
picătură de timp pe scara istoriei.

Firește, lupta împotriva poluării 
costă scump. Dar, pe bună dreptate, 
dr. Maurice Aubert, directorul Cen
trului de studii și cercetări de biolo
gie și oceanografie medicală, cu se
diul la Nisa, remarca : „Este cu to
tul antieconomic să se arunce in mare 
substanțe care ar putea fi prelucrate 
în mod rentabil pe uscat. De pildă, 
materiile organice reținute de stațiile 
de epurare ar putea constitui o sursă 
de energie deloc neglijabilă".

Pentru construirea unei stații de 
epurare la Marsilia ar fi nevoie de 
400 milioane de franci, aproa
pe jumătate cît costul construcției 
unui metrou. Aceasta poate da o 
idee de sumele uriașe care sint ne
cesare pentru combaterea poluării. 
Tocmai de aceea soluția acestei pro
bleme constă într-o largă cooperare 
internațională. Statele riverane ale 
Mediteranei au înțeles se pare acest 
lucru. Și așa se explică cum, la Bar
celona, depășind conflictele care le 
opun, state și comunități situate in 
Orientul Mijlociu, in Cipru, Africa 
de Nord și-au pus semnătura pe a- 
celași acord. O probă dificilă pe care 
factorii politici au trecut-o cu bine.

Pentru moment, țările mediteraneene 
vor supraveghea în comun sursele de 
poluare și vor studia, tot în comun, 
mijloacele de a le combate. Cele a- 
proximativ 90 de laboratoare științi
fice de pe litoralul mediteranean 
vor adopta aceleași standarde in 
efectuarea cercetărilor. A fost întoc
mită o „listă neagră" a produselor a 
căror deversare este strict interzisă ; 
ea include așa-numitele noroaie roșii 
și deșeurile radioactive. Rămîne ca 
fiecare țară să ratifice și să aplic» 
aceste măsuri.

Pentru efectuarea controlului, sta
tele riverane au creat un mic secre
tariat permanent, cu sediul în insula 
Malta. Acest secretariat este — dacă 
se poate spune așa — conștiința lor 
comună și brațul lor executor. în caz 
de accident, secretariatul poate in
terveni în mod operativ. în primul 
rind însă, el poate fi considerat ca 
embrionul unui organism internațio
nal care să sancționeze aspru pe toți 
cei ce poluează Mediterana.

Firește, aceste măsuri nu reprezin
tă decît un început modest. Obiecti
vul final este ca toate țările Medite
ranei să respecte un cod de conduită 
unanim consimțit și care să se extin
dă și asupra celei mai pernicioase 
forme de poluare, navele și bazele 
militare, astfel ca apele Mediteranei 
să devină din nou limpezi, ca această 
vastă zonă să fie, în același timp, o 
mare a păcii și a liniștii.

Crișana, unde vor cădea ploi localei 
Vint slab pină la potrivit, predomi- 
nind din sectorul vestic. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 
9 și 17 grade, iar cele maxime între 
20 și 30 grade, izolat mai ridicate în 
sudul țării. în București : vreme re
lativ călduroasă și în general fru
moasă, cu cerul variabil. Vînt slab, 
pînă la potrivit. Temperatura In 
creștere.
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La Ankara a apărut volumul:

„CEAUȘESCU Șl ROMÂNIA"
Se impune intensificarea acțiunilor in vederea instaurării 

unei noi ordini economice internaționale 
Cuvîntul reprezentantului român la sesiunea 

Consiliului de Administrație al P.N.U.D.
ANKARA 19 — Corespondentul 

Agerpres transmite : Sub titlul 
„CEAUȘESCU ȘI ROMANIA DE 
IERI, DE AZI ȘI DE MÎINE", edi
tura „Doguș" din Ankara a publicat 
recent un volum consacrat persona
lității proeminente a șefului statului 
român, precum și prezentării unor 
date fundamentale despre politica, 
economia și cultura țării noastre, des
pre realizările poporului român în 
anii socialismului.

Cartea este dedicată apropiatei vi
zite oficiale pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o va între
prinde în Republica Turcia, la in
vitația președintelui Fahri Koriitiirk 
și a doamnei Emel Koriitiirk, 
și răspunde interesului viu al opi
niei publice din Turcia prietenă față 
de înfăptuirile remarcabile ale po
porului nostru și activitatea neobo
sită a șefului statului român, pusă 
neabătut în slujba idealurilor păcii, 
cooperării și înțelegerii internațio
nale.

Volumul se deschide cu un amplu 
capitol biografic „Nicolae Ceaușescu 
— om al păcii și dreptății", în care 
autorul, profesorul universitar Necip 
Alpan, înfățișează viața și activita
tea politică din ilegalitate și de după 
eliberare a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, munca sa fără preget 
pentru libertatea, fericirea și bună
starea poporului român, pentru a- 
părarea și promovarea intereselor 
sale naționale, pentru pacea. și secu
ritatea internațională, pentru edifi
carea unei lumi mai drepte și mai 
bune.

Capitolul intitulat „Să cunoaștem 
noua Românie" pune la dispoziția 
cititorilor o seamă de date esenția
le despre geografia, demografia, flo
ra. fauna, resursele naturale și or
ganizarea politico-administrativă a 
României.

Făcînd un scurt istoric al rapor
turilor interbalcanice, capitolul „Ac
țiunile de pace în Balcani" scoate în 
relief acțiunile consecvente întreprin
se de-a lungul anilor de România, 
politica activă și inițiativele construc
tive promovate de țara noastră pen
tru extinderea și diversificarea rela
țiilor cu toate statele din Peninsula 
Balcanică, pentru transformarea Bal
canilor. prin eforturile unite ale tu
turor statelor ce trăiesc in această 
parte a lumii, într-o zonă a păcii, 
colaborării și bunei vecinătăți, libe
ră de arme nucleare, fără trupe și 
baze străine, ceea ce ar corespunde 
atît intereselor vițale ale popoarelor

0 caldă manifestare 
a prieteniei româno-turce

ANKARA 19 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La clubul „Ana- 
dolu" din Ankara, al parlamentului 
turc, a avut loc, sîmbătă după-amia- 
ză, o reuniune festivă prilejuită de 
alegerea noii cgsjducer^ ș Grupului, de 
prietenie Turcia-QÎoftiania din cadrul 
Marii Adunări Naționale a Republi
cii Turcia.

La reuniune au participat Mehmet 
Unaldî. noul președinte al Grupului 
de prietenie Turcia—România, sena
tor al Partiduldi Justiției și fost vice
președinte al Senatului, Kemal On- 
der, vicepreședinte al grupului, depu
tat și membru al Comitetului direc
torial al Partidului Republican al Po
porului, dr. Tjrîk Remzi Baltan, se
cretar general al grupului, senator al 
Partidului Justiției și membru al 
Consiliului de conducere al Senatului 
turc, senatori și deputați din partea 
principalelor partide politice turcești 
care fac parte din Grupul de priete
nie Turcia—România.

Au fost prezenți George Marin, 
ambasadorul țării noastre în Turcia, 
membri ai ambasadei.

Reuniunea s-a desfășurat intr-o at
mosferă deosebit de călduroasă, 
în unanimitate, cei prezenți au ex
primat interesul și satisfacția cu care 
cercurile politice de toate orientările, 
opinia publică turcă așteaptă apropia
ta vizită oficială în Turcia a pre
ședintelui Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu, subli
niind că vizita va constitui un mo

Opinia publică internațională cere să se pună capăt politicii 
de apartheid

întrunirea Consiliului de Securitate
România condamnă cu hotărîre crimele regimului 

rasist din Africa de Sud
NAȚIUNILE UNITE 19 — Cores

pondentul nostru transmite : Consi
liul de Securitate s-a întrunit vineri 
noaptea in ședință de urgență, la ce
rerea grupului statelor africane, pen
tru a examina situația creată în Africa 
de Sud, ca urmare a actelor de repre
siune comise de regimul rasist de la 
Pretoria împotriva populației africa
ne in localitatea Soweto și in alte re
giuni ale Africii de Sud.

în ședința din noaptea de 18 spre 
19 iunie au luat cuvîntul reprezen
tanții Liberiei (în numele grupului 
african). Algeriei (în numele grupului 
de țări nealiniate), Tanzaniei, Beni
nului, Chinei, U.R.S.S. și reprezen
tanții Congresului Național African 
și al Congresului Panafrican, miș
cării de eliberare națională din Afri
ca de Sud. Toți vorbitorii au con
damnat energic actele de represiune 
și politica rasistă a guvernului sud- 
african.

Un grup de opt țări membre ale 
consiliului (Benin, Guyana, Pakis
tan. Panama, Libia, Tanzania, Româ
nia și Suedia) au prezentat un pro
iect de rezoluție in care este con
damnat viguros guvernul sud-african 
pentru faptul de a fi recurs la acte 
de violentă masivă și la ucidereaa- 
fricanilor adversari ai discriminării 
rasiale. Consiliul recunoaște legitimi
tatea luptei poporului sud-african 
pentru eliminarea apartheidului și 
a discriminării rasiale.

Consiliul de Securitate s-a întrunit 
din nou sîmbătă, pentru a continua 
dezbaterile.

în cadrul dezbaterilor de sîmbătă 
după-amiază, luînd cuvîntul, șeful mi
siunii române la Națiunile Unite, 
ambasadorul Ion Datcu, a spus că 
O.N.U., Consiliul de Securitate în 
special nu trebuie să rămină pasive 
atunci cind principiile fundamentale 
și prevederile Cartei O.N.U. sînt 
încălcate flagrant, iar drepturile cele 
mai elementare ale omului sînt ne
gate și violate brutal de rasiștii de 
la Pretoria. Masacrele odioase de la 
Soweto și din alte localități sud-afri- 

din regiune, cît și ale păcii și secu
rității in Europa și în întreaga lume.

Un amplu capitol al lucrării evocă 
evoluția relațiilor româno-turce, 
cursul ascendent al prieteniei și co
laborării dintre cele două țări și po
poare. în cadrul acestora, autorul ac
centuează rolul determinant în pro
movarea prieteniei și colaborării 
multilaterale dintre popoarele român 
și turc pe care l-au avut schimbu
rile de vizite și convorbirile dintre 
șefii celor două state — prima vizită 
a președintelui României în Turcia,

Volumul răspunde interesului 
viu al opiniei publice din Turcia 
față de succesele poporului 
român în dezvoltarea econo- 
mico-socială, față de politica 
externă a țării noastre, pusă în 
slujba păcii și cooperării inter
naționale, față de personalita
tea și rolul deosebit al pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
edificarea României moderne 

de pace, deschisă țărilor din întrea
ga lume", prezintă țelurile și obiec
tivele nobile ale politicii externe a 
României. Materialele, datele și foto
grafiile incluse în acest capitol re
levă rolul hotărîtor al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în elaborarea și 
transpunerea în viață a ansamblului 
acțiunilor de politică externă ale 
României, activitatea sa prodigioasă 
pentru promovarea păcii, securității 
și cooperării internaționale, înteme
iate pe normele dreptului și legalită
ții, pentru făurirea unei noi ordini e- 
conomice și politice mondiale, subli
niază prestigiul înalt și prețuirea de 
care se bucură pe plan internațional 
șeful statului român. „De la alegerea 
d-lui Nicolae Ceaușescu, în 1967, ca 
șef al statului, arată autorul, Româ
nia s-a impus atenției intregii lumi 
prin dinamismul politicii ei externe 
constructive. Bucureștiul a devenit 
un loc de întîlnire a șefilor de stat, 
de guvern și parlamente, a celor 
mai diferite delegații. Președintele 
Nicolae Ceaușescu personal a vizitat 
țări de pe toate continentele, a con
solidat legăturile de prietenie cu ele. 
Din orice punct de vedere ar fi 
privite, relațiile internaționale ale 
României șl contribuția ei la pacea 
lumii sînt un exemplu pentru toate 
țările, fie ele foarte dezvoltate sau 
in curs de dezvoltare".

Explicînd mobilurile care au stat 
la baza editării în Turcia a noului 
volum dedicat României și președin
telui Nicolae Ceaușescu, autorul arată 
în cuvîntul introductiv că „prin aceas
tă carte am urmărit să prezentăm 
în mod obiectiv opiniei publice din 
Turcia noua Românie, cu trăsăturile 
sale istorice, politico-geografice, eco
nomice, culturale, artistice și turisti
ce, țară care își dezvoltă relațiile in
ternaționale intr-un mod cu adevărat 
democratic șl își consolidează legă
turile foarte prietenești cu Republi
ca Turcia, am urmărit mai ales să 
prezentăm personalitatea șefului sta
tului român, Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu, care are rolul cel mai 
important în crearea noii Românii".

Prin caracterul înaintat si înțelept 
al politicii sale, rod al condițiilor po
litico-geografice, economice și strate
gice, se subliniază în prefață, noua 
Românie dă un frumos exemplu, se 
situează în rîndul națiunilor care au 
adus cele mai mari servicii coexisten
tei pașnice și destinderii în viața po
litică și economică internațională, 
în relațiile Est-Vest, păcii între re
giuni și continente, securității și a- 
devăratei democrații.

La încheierea vizitei 
președintelui Siriei la Paris

PARIS 19 (Agerpres). — Președin
tele Siriei, Hafez El Assad, și-a în
cheiat, sîmbătă, vizita oficială la 
Paris. în comunicatul comun dat 
publicității sînt trecute în revistă 
relațiile bilaterale și este exprimată 
dorința reciprocă țje, exțindppe a 
acestora. Se relevă ca președintele 
Hafez El Assad și președintele Va
lery Gfscard d’Estairt^1 au Subliniat 
necesitatea de a se pune capăt luptei 
fratricide declanșate de multă vreme 
in Liban. Președintele Assad a pre
cizat că intervenția trupelor siriene în 
Liban are drept scop facilitarea re
stabilirii ordinii și securității, precum 
și de a contribui la crearea condi
țiilor necesare reluării procesului de 
reglementare politică. Odată cu rea
lizarea acestor obiective, trupele si
riene se vor retrage.

★
DAMASC 19 (Agerpres). — Secre

tarul general al Ligii Arabe, Mah
mud Riad, s-a întîlnit, sîmbătă. la 
Damasc, cu primul ministru libian, 
Abdel Salam Jalloud. în cursul în
trevederii au fost discutate, potrivit 
agenției M.E.N., acțiunile ce ur
mează a fi întreprinse pentru pune
rea in aplicare a rezoluției Consi
liului Ligii Arabe privind trimiterea 
forțelor de securitate arabe in Li
ban pentru „restabilirea păcii și 
securității in această țară".

Azi, alegeri parlamentare
Vineri noaptea s-a încheiat, în 

mod oficial, campania electorală — 
cea mai scurtă, dar în același timp 
și cea mai intensă, din istoria Re
publicii Italiene. După ultimele 
apeluri adresate pe calea undelor 
de către liderii principalelor for
mații politice și după pauza de 
„reflecție" de simbătă, cei 41 de 
milioane de italieni cu drept de vot 
se vor prezenta la urne, duminică 
și luni pînă la orele 14, pentru a 
alege deputății și senatorii celei 
de-a șaptea legislaturi.

Ultima perioadă a campaniei elec
torale, în care mitingurile, cuvîn- 
tările televizate și radiodifuzate, 
precum și diferite alte luării de 
poziții ale liderilor partidelor poli
tice au atins punctul culminant, a 
pus și mai pregnant în evidență 
problema esențială a acestor ale
geri, și anume aceea a unor schim
bări înnoitoare, a realizării unei 
largi colaborări între toate forțele 
democratice, incluzind participarea 
la conducerea ' țării a Partidului 
comunist — ca o condiție vitală 
pentru angajarea țării pe calea so
luționării efective a gravelor pro
bleme economico-sociale cu care 
este confruntată.

„Nici un italian — releva zilele 
trecute ziarul „La Republica" — 
indiferent de preferințele sale po
litice, nu vrea ca lucrurile să con
tinue așa cum au fost pină acum. 
Dorința generală a tuturor cetățe
nilor este aceea ca lucrurile să se 
schimbe". Acest punct de vedere 
este împărtășit de majoritatea parti
delor politice din țară. Diferența 
dintre ele survine cînd este vorba 
de modalitățile de schimbare, de 
domeniile în care această schim
bare trebuie să opereze".

O mare parte din așa-numiții 
„lideri istorici" ai Partidului demo- 
crat-creștin, eludînd aspectul de 
fond al înnoirii necesare — faptul 
că vechile formule, care au men
ținut P.C.I. în afara guvernului, nu 
mai sînt viabile — și-au axat cam
pania electorală pe respingerea co
laborării cu P.C.I. „Tema domi
nantă a discursurilor conducători
lor democrat-creștini — remarca 
în acest sens ziarul „Corriere della

GENEVA 19 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară lucrările celei 
de-a XXH-a sesiuni a Consiliului de 
Administrație al Programului Națiu
nilor Unite pentru Dezvoltare 
(P.N.U.D.). Sesiunea este consacrată, 
în principal, examinării activității 
acestui organism pe anul 1975 și de
finirii direcțiilor și modalităților de 
acțiune ale acestuia în domeniul a- 
sistenței tehnice internaționale în 
favoarea dezvoltării, pe perioada 
1977—1981.

Luînd cuvîntul în dezbaterile se
siunii, la care România participă ca 
observator, reprezentantul țării noas
tre, Șerban Modoran, a subliniat ro
lul important pe care trebuie să îl 
joace P.N.U.D. în ansamblul activi
tăților destinate instaurării unei noi 
ordini economice internaționale. în 
acest sens, se cere ca lichidarea sub

Succese ale poporului 
laoțian

evocate de primul ministru 
al R. D. P. Laos

VIENTIANE 19 (Agerpres). — în 
cuvintarea rostită la sesiunea Adu
nării Populare Supreme a Republi
cii Democrate Populare Laos, pri
mul ministru Kaysone Phomvihane 
a făcut bilanțul succeselor obținute 
de poporul laoțian în cele șase luni 
care au trecut de la proclamarea 
republicii.

Primul ministru laoțian a relevat 
participarea activă a populației la 
edificarea vieții noi. In vederea a- 
sigurării unor recolte bogate au fost 
introduse în circuitul agricol mari 
suprafețe de teren, paralel cu re
construirea sistemelor de irigație și 
amenajarea altora noi. El s-a referit 
la măsurile luate de guvern pentru 
pregătirea de cadre calificate, pen
tru îmbunătățirea condițiilor de via
ță ale populației, menționînd în 
acest sens inițiativa creării unei re
țele de instituții medicale.

Cele șase luni au constituit peri
oada unei dezvoltări rapide a for
țelor revoluționare, a ridicării gra
dului de conștiință a maselor — a 
spus primul ministru — subliniind 
în același timp eșecul manevrelor 
puse la cale de forțele care încear
că să împiedice procesul de trans
formări revoluționare pe care-1 cu
noaște țara.

agențiile transmit:
Congresul extraordinar 

al Partidului Social-Democrat din 
R.F.G., ale cărui lucrări s-au deschis, 
vineri, la Dortmund, întrunește 400 
delegați reprezentind pe cei aproxi
mativ un milion de membri ai parti
dului. Congresul urmează să adopte 
programul politic și platforma elec
torală a P.S.D. pentru alegerile ge
nerale de la 3 octombrie.

Intr-un interviu acordat 
agenției de presă mexicane — 
NOTÎMEX — președintele Argenti
nei, generalul Jorge Rafael Videla, a 
evidențiat că țara se va reîntoarce 
la o viață politică parlamentară 
„cînd obiectivele pe care și le-au 
propus militarii vor fi înfăptuite". 
Rolul actualului guvern este de a 
impune ordinea și a reimbunătăți si
tuația economică a țării.

A sosit la Cairo, 13 invita' 
ția Uniunii Socialiste Arabe, Mario 
Soares, seciitar general al Partidului 
Socialist Portughez.

Sera" — este cea a anticomunis
mului. a «digului» care trebuie să 
fie ridicat pentru a opri înaintarea 
stîngii". în legătură cu aceasta, di
feriți observatori consideră semni
ficativ și faptul că unii lideri de
mocrat-creștini au ajuns pînă la a 
solicita tot mai insistent voturile 
dreptei neofasciste.

în contrast cu aceasta, opinia pu
blică italiană, presa de aici și cea 
internațională, care au urmărit cu 
mare interes pregătirea alegerilor, 
au remarcat poziția constructivă, 
sentimentul înaltei răspunderi na
ționale ce a caracterizat campania 
electorală a Partidului comunist,

CORESPONDENȚA 
DIN ROMA

dialogul deschis, sincer și amplu pe 
care conducătorii P.C.I., candidați! 
aflați pe listele partidului l-au pur
tat cu milioane de cetățeni. De alt
fel, după cum se știe, pe listele 
electorale ale P.C.I. figurează și 
nemembri de partid, militanți cato
lici, cadre militare, economice etc. 
La numeroase mitinguri pe care 
le-a ținut în cele mai diferite ora
șe ale peninsulei, în cadrul „con
ferințelor de presă deschise" care 
au avut loc în prezența a zeci de 
mii de cetățeni în piața „San 
Carlo" din Torino și în piața mu
nicipiului de Ia Avezzano, se
cretarul general al P.C.I., En
rico Berlinguer, a abordat cele mai 
acute probleme ale vieții economi
ce și politice italiene, a expus so
luțiile prevăzute în platforma elec
torală a P.C.I., concepția comuniș
tilor italieni privind depășirea difi
cultăților, respectiv „salvarea ță
rii" de poverile crizei, inflației, șo
majului, realizarea unei asanări 
moral-politice, consolidarea inde
pendenței. Un loc primordial a o- 
cupat propunerea de formare a 
unui guvern de unitate națională 
și solidaritate democratică. Atît 
conducătorii P.C.I.. cit și cei ai 
P.S.I. au subliniat în repetate rîn- 
duri importanța unei redimensio- 
nări a P.D.C. pentru înaintarea 

dezvoltării și a decalajelor economi
ce existente între state să fie pro
movate în activitatea viitoare a 
P.N.U.D.

Reprezentantul român a subliniat 
că sprijinirea unui larg transfer de 
știință și tehnică modernă in favoa
rea țărilor în curs de dezvoltare și 
formarea de cadre naționale nece
sare acestor țări se impun, în con
tinuare, ca domenii prioritare de in
teres în activitatea P.N.U.D. Rele- 
vînd importanța acordată de Româ
nia lărgirii și intensificării coope
rării tehnice cu celelalte țări în curs 
de dezvoltare, delegatul român a e- 
vidențiat necesitatea ca P.N.U.D. să 
acorde o atenție mai mare spriji
nirii cooperării tehnice între țările în 
curs de dezvoltare și a pregătirilor 
în vederea conferinței mondiale pe 
această temă, programată a avea loc 
în 1977.

„Pentru pace trainică, securitate, 
colaborare și progres social66

Intîlnirea europeană a
VARȘOVIA 19 — Corespondentul 

Agerpres transmite : La 19 iunie, în 
Sala congreselor a Palatului științei 
și culturii din Varșovia s-au deschis 
lucrările întîlnirii europene a tinere
tului și studenților ce se desfășoară 
sub lozinca : „Pentru, pace trainică, 
securitate, colaborare și progres so
cial".

Peste 1 500 de delegați, reprezen
tind 200 de organizații naționale ale 
tineretului și studenților din 31 de 
țări europene, s-au întrunit în capita
la Poloniei pentru a examina formele 
concrete de participare activă a tine
rei generații la traducerea în viață a 
hotărîrilor adoptate la Conferința 
pentru securitate și cooperare în 
Europa. Alături de reprezentanți ai 
tineretului de pe continentul nostru, 
participă ca invitați reprezentanți 
din Africa, Asia și America Latină, 
precum și invitați din partea unor 
organizații internaționale, printre care 
O.N.U., ‘U.N.E.S.C.O., F.S.M., Consi
liul Mondial al Păcii.

Delegația tineretului din România 
este condusă de Radu Enache, secre
tar al C.C. al U.T.C.

în cadrul forumului tineretului eu
ropean, ale cărui lucrări vor dura

Ședința Comisiei C.A.E.R. 
pentru energie electrică. Ls* 
Moscova a avut loc cea de-a 47-a șe
dință a Comisiei permanente C.A.E.R. 
pentru energie electrică, la care au 
luat parte delegații din Bulgaria, 
Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, Româ
nia, Ungaria, U.R.S.S., precum și Iu
goslavia. Au participat, de asemenea, 
reprezentanți ai dispeceratului siste
mului energetic interconectat și ai 
Uniunii economice internaționale „In- 
teratomenergo". Au fost examinate 
probleme legate de dezvoltarea, în 
continuare, a sistemelor energetice 
interconectate ale țărilor membre ale 
C.A.E.R., adoptîndu-se măsuri cores
punzătoare.

în martie 1969, și vizita președintelui 
Turciei în România, în aprilie 1970. 
Ca o expresie grăitoare a interesu
lui deosebit cu care sînt urmărite în 
Turcia politica și realizările Româ
niei, a ecoului profund pe care îl 
are în rîndul opiniei publice turcești 
personalitatea șefului statului român, 
profesorul Necip Alpan menționează 
cele patru volume dedicate anterior 
vieții și activității președintelui 
Nicolae Ceaușescu de către diferiți 
autori turci.

Un alt capitol, „Românii și Româ
nia", își propune să informeze publi
cul larg din Turcia, prințr-o amplă 
cronologie, despre momentele princi
pale ale istoriei poporului român din 
cele mai vechi timpuri pînă astăzi.

în continuare, în partea „Privire 
generală asupra situației economice a 
României", sînt înfățișate sintetic 
politica de dezvoltare economică pla
nificată a țării noastre, succesele 
importante obținute de poporul român 
în toate domeniile vieții sociale, pre
cum și perspectivele luminoase de 
înflorire continuă a națiunii române 
pe treptele progresului și civilizației.

Capitolul final, „România iubitoare 

ment important în ridicarea pe o 
treaptă superioară a prieteniei și coo
perării multilaterale turco-române. A 
fost relevată, totodată, dorința de a 
depune toate eforturile pentru apro
fundarea și extinderea raporturilor de 
colaborare dintre cele două popoare 
în toate domeniile.

Luînd cuvîntul, Mehmet, Unaldî a 
subliniat că reuniunea constituie 
pentru membrii Grupului de priete
nie Turcia—România un fericit pri
lej de a da glas sentimentelor și bu
nelor lor intenții in ce privește dez
voltarea pe mai departe a prieteniei 
tradiționale și colaborării turco- 
române. „Kemal Ataturk — a conti
nuat vorbitorul — avea un ideal : 
pace în țară, pace în lume. Noi sin- 
tem credincioși acestui ideal. Pentru 
noi, președintele Nicolae Ceaușescu, 
care se dovedește un mare om de 
stat, apărător și propagator al aces
tui ideal atît in regiunea Balcanilor, 
cit și pe planul larg al întregii lumi, 
reprezintă o personalitate foarte va
loroasă. Sîntem convinși că întreaga 
opinie publică din Turcia va saluta 
cu aceeași sinceritate și satisfacție 
apropiata sa prezență în țara noastră, 
în zilele în care ne va onora cu vi
zita sa.

Cu astfel de sentimente, noi aștep
tăm și salutăm vizita în Turcia a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu".

Mulțumind, ambasadorul român a 
urat mult succes membrilor Grupului 
de prietenie Turcia—România în 
viitoarea lor activitate.

cane depășesc prin amploarea și 
brutalitatea lor pe cele petrecute la 
Sharpeville, în urmă cu 16 ani.

România — a spus vorbitorul — 
condamnă cu hotărîre crimele comise 
de regimul rasist din Africa de Sud, 
care, prin comportarea sa inumană, 
s-a plasat el însuși în afara comuni
tății de națiuni civilizate. Ne ridicăm 
vocea, protestind energic împotriva 
acestor acte de violare flagrantă a 
drepturilor fundamentale ale omului 
in Africa de Sud. El a exprimat apoi 
solidaritatea României, a poporului 
român cu lupta eroică de rezistență 
a poporului african împotriva apart
heidului, pentru emanciparea sa na
țională și a subliniat că a sosit 
timpul ca O.N.U., și mai ales Con
siliul de Securitate, să-și îndeplineas
că răspunderile și obligațiile ce le 
au față de poporul Africii de Sud, 
care se găsește subjugat și exploatat 
de o minoritate rasistă. A sosit mo
mentul ca acest consiliu să ia în 
unanimitate măsuri hotărîte și e- 
ficace pentru a veni in ajutorul 
populației africane. Consiliul trebuie 
să dea un avertisment solemn guver
nului sud-african pentru a pune 
imediat capăt omorurilor și măsuri
lor de represiune contra populației 
ce s-a ridicat împotriva nedreptății 
cerînd guvernului sud-african să a- 
bandoneze politica de apartheid și 
să redea libertatea poporului au
tohton. Toate națiunile lumii tre
buie să coopereze cu O.N.U. pentru 
lichidarea regimului rasist și de a- 
partheid în Africa de Sud. în acest 
sens este necesar ca toate țările să 
sisteze ajutorul economic și militar 
acordat Africii de Sud.

★
Se estimează că de la declanșarea 

incidentelor, cind forțele regimului 
rasist au deschis focul asupra a mii de 
elevi care participau la o demonstra
ție de protest împotriva apartheidu
lui, au fost ucise peste o sută de per
soane, numărul celor răniți depășind 
cu mult cifra de 1 000.

La Belgrad a fost semnat 
Un aCOrd *ntre RSF. Iugoslavia 
și R.P. Albania cu privire la schim
burile comerciale bilaterale pe pe
rioada 1976—1980, ca urmare a convor
birilor ce au avut. loc între delega
țiile celor două țări — informează a- 
genția Taniug.

procesului de reînnoire. în acest 
context, nu este lipsită de interes 
nici poziția „deschisă" pe care con
ducătorii unor partide mai mici, 
cum ar fi Partidul socialist-de
mocratic și cel republican, au 
manifestat-o, deși cu unele re
zerve, față de ideea unei coa
liții a partidelor din arcul consti
tuțional. Se poate aprecia că, în 
lumina puternicelor adevăruri so- 
cial-politice pe care le-a evidențiat 
campania electorală, s-au afirmat 
și mai pregnant caracteristicile 
P.C.I. ca forță națională de bază a 
țării, ca partid al clasei muncitoa
re și exponent al intereselor gene
rale ale poporului, înfăptuind a- 
lianțe și deschideri din cele mai 
largi, aplicînd o politică dinamică, 
creatoare, legată organic de reali
tățile concrete ale țării.

O. dominantă a campaniei electo
rale a majorității forțelor politice 
democratice a reprezentat-o con
damnarea fermă a actelor de vio
lență comise de exponenții dreptei 
fasciste, care s-au înregistrat în
deosebi în ultimele săptămîni, stîr- 
nind oprobriul și indignarea comu
niștilor, ale tuturor forțelor demo
cratice, ale întregii opinii publice.

Cit privește rezultatul alegerilor, 
sondajele de opinie publică nu o- 
feră indicii precise. Observatorii a- 
preciază că necunoscuta principală 
— în pofida diverselor sondaje în
treprinse — o constituie votul ce
lor peste 4 milioane de tineri. Ră- 
mîne, de asemenea, de văzut care 
vor fi efectele reale ale apelurilor 
virfurilor ierarhiei catolice care a 
chemat să se voteze „împotriva 
stîngii, împotriva comuniștilor", 
precum și al cunoscutelor amenin
țări și presiuni externe exercitate 
in același sens — pe care cercurile 
opiniei publice le-au apreciat ca 
acte de ingerință în treburile in
terne ale țării.

Oricum, este clar că dorința de 
schimbare, comună marii majori
tăți a cetățenilor, nu va putea să 
nu se facă simțită asupra rezulta
telor alegerilor, socotite a fi cele 
mai importante pentru evoluția 
Italiei.

Radu BOGDAN

WASHINGTON

întrevederi româno-americane
WASHINGTON 19 — Coresponden

tul nostru transmite : Vineri după- 
amiază, tovarășul Ștefan Andrei, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, care face o vizită în S.U.A. 
la invitația guvernului american, a 
avut o întrevedere cu secretarul de 
stat al Statelor Unite ale Americii, 
Henry Kissinger.

Cu acest prilej s-a procedat la un 
schimb de vederi în legătură cu dez
voltarea relațiilor româno-americane 
și au fost abordate o serie de pro
bleme internaționale de interes co
mun.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au partici
pat ambasadorul României în S.U.A., 
Nicolae M. Nicolae, iar din partea 
americană, Helmut Sonnenfeldt, con

tineretului și studenților
șase zile, se va face un schimb de 
opinii asupra problemelor legate de 
consolidarea păcii și a destinderii, de 
dezvoltarea contactelor și colaborării 
în diverse domenii între tinerii din 
țările Europei.

0 declarație a Comisiei 
politice

a C.C. al P.C. Portughez
LISABONA 19 (Agerpres). — Co

misia politică a C.C. al Partidului 
Comunist Portughez a dat publici
tății o declarație în care condamnă 
încercările de a se încălca desfășu
rarea normală a campaniei electo
rale. în document se atrage atenția 
asupra consecințelor serioase pe care 
le pot avea acțiunile provocatoare in 
regiunile în care se traduce în viață 
una din cele mai mari cuceriri re
voluționare ale poporului portughez
— reforma agrară. „Toți cei care se 
pronunță pentru apărarea libertății și 
democrației, pentru dezvoltarea pro
cesului democratic în Portugalia tre
buie să condamne aceste provocări"
— se arată în încheierea declarației.

In legătură cu situația 
din RhOdeSia. Președintele Gha- 
nei, Ignatius Achpampong, și Joshua 
Nkomo, lider al Consiliului Național 
African (A.N.C.) din Rhodesia, aflat 
in vizită la Accra, au examinat as
pectele majore ale situației din Rho
desia, stadiul și perspectivele luptei 
de eliberare națională a poporului 
Zimbabwe.

In Algeria, în cadrul unei con
ferințe . naționale, desfășurată sub 
președinția șefului statului, Houari 
Boumediene, a fost adoptat, pe baza 
recomandărilor făcute in urma unei
largi dezbateri populare, proiectul 
final al „Cartei naționale", ce va fi 
supus la 27 iunie unui referendum 
național.

In orașul Ostrava, principalul 
centru siderurgic al Cehoslova
ciei, s-a încheiat festivalul in
ternațional al filmului cu tema
tica inspirată din lupta omului 
pentru păstrarea și îmbunătă
țirea mediului înconjurător — 
„Ekofilm ’76“. Premiul pentru 
filme tratînd ecologia marilo- 
unități agricole a fost atribuit 
producției românești „Apărați 
natura".

Membrii Parlamentului 
vest-european, reunit> în se- 
siune la Strasbourg, au adoptat o re
zoluție prin care cer guvernelor celor 
nouă țări ale C.E.E. să treacă la ela
borarea unei strategii destinate aju
torării categoriilor sociale defavoriza
te, care au fost afectate in cea mai 
mare măsură de recesiunea econo
mică. Sînt incluse în aceste categorii 
femeile, muncitorii imigranți, tinerii 
și persoanele handicapate.

In Republica Populară 
Angola a fost constituită Compa
nia națională petrolieră „Sonangol", 
în baza unui decret emis de pre
ședintele Agostinho Neto — infor
mează agenția Taniug. Companiei îi 
vor reveni atribuții legate de opera
țiunile de prospectare, comercializa
re și desfacere pe piața internă a 
produselor petroliere și a altor hi
drocarburi.

Explozia unei bombe la 
Belfast, într*un local din zona nor
dică a orașului, a provocat moartea 
unei persoane și rănirea altor 36. 
Numărul total al persoanelor ucise 
în Irlanda de Nord ca rezultat al di
feritelor atentate a ajuns la 1551.

Bolivia paralizată 
de grevă

LA PAZ 19 (Agerpres). — în Bo
livia, greva generală declarată în 
urmă cu șase zile continuă. Gene
ralizarea grevei a paralizat activi
tatea tuturor minelor, a celor mai 
mari uzine și fabrici. Șapte din cele 
nouă universități din țară au fost 
închise. Studenții au întrerupt cursu
rile și s-au alăturat luptei greviste.

Federația minerilor din Bolivia a 
dat publicității o declarație în care 
cere evacuarea unităților militare și 
polițienești din perimetrul minelor, 
eliberarea persoanelor arestate in 
timpul acțiunilor greviste, încetarea 
represaliilor împotriva organizațiilor 
politice și sindicale ale oamenilor 
muncii, a organizațiilor studenților 
care s-au alăturat mișcării greviste 
și satisfacerea integrală a revendi
cărilor greviștilor. 

silier al Departamentului de Stat, 
Arthur Hartman, secretar de stat ad
junct pentru problemele europene, și 
Harry G. Barnes jr., ambasadorul 
Statelor Unite în România.

Totodată, reprezentantul Partidului 
Comunist Român a avut întrevederi 
cu membri ai conducerilor celor două 
principale partide politice — demo
crat și republican — între care An
drew Valuchek, asistent special al 
președintelui Comitetului național al 
Partidului Democrat, și Robert Car
ter, copreședinte al Comitetului na
țional al Partidului Republican. în 
cadrul întrevederilor au fost discutate 
diverse aspecte ale relațiilor dintre 
România și Statele Unite.

în cadrul vizitei, tovarășul Ștefan 
Andrei s-a întîlnit la Capitoliu cu o 
serie de congresmani, între care 
membrii Comitetului pentru căi și 
mijloace al Camerei Reprezentanților,

DE PRETUTINDENI
• AFRICA CONTEM

PORANĂ ÎN DIVERSE 
IPOSTAZE. După 15 ani de 
cercetări științifice pluridisci
plinare asupra continentului a- 
frican, colaboratorii Institutului 
de africanistică de pe lingă 
Universitatea din Varșovia au 
trecut la elaborarea unui vast 
atlas geografic consacrat Afri
cii contemporane. Lucrarea cu
prinde 82 de hărți, 15 diagrame 
și 8 grafice, ilustrînd diverse 
aspecte ale vieții continentului, 
însoțite de texte explicative re
dactate în limbile poloneză, 
franceză si engleză. Un interes 
deosebit prezintă, în opinia au-, 
torilor, problemele lingvistice, 
complexe ale continentului — 
repartizarea limbilor africane, 
diferențierile lingvistice și de 
ordin cultural, grupurile etnice 
— care își găsesc o largă ilus
trare în această lucrare. Un ca
pitol al atlasului este consacrat 
problemelor dezvoltării econo
mice a țărilor africane.

• VAPORI DE APĂ 
iN ATMOSFERA MAR
ȚIANĂ. Centrul spațial Pasa
dena din California a făcut cu
noscut că cele mai recente fo
tografii luate de sonda ameri
cană „Viking-1“ indică prezen
ța unor vapori de apă în atmos
fera marțiană. Un mare nor de 
vapori de apă a fost depistat 
deasupra depresiunii Hellas. Fo
tografiile indică, de asemenea, 
existența ,gheții sau a acidului 
carbonic înghețat pe fundul unor 
cratere. Simbătă, specialiștii de 
Ia Pasadena au procedat la în
cetinirea vitezei sondei, in 
scopul, plasării ei pe o orbită 
marțiană. Ulterior, un modul 
se va desprinde de sondă în 
încercarea de a se plasa, la 4 
iulie, pe suprafața planetei 
Marte — eveniment dedicat a- 
niversării bicentenarului inde
pendenței S.U.A.

• O UNIVERSITATE 
A NAȚIUNILOR UNITE 
a fost inaugurată recent la To
kio. Obiectivul central al noii 
instituții de învățămint și cerce
tare este pregătirea cadrelor ne
cesare rezolvării unor probleme 
din cele mai presante care preo
cupă omenirea contemporană. 
Universitatea va întreprinde 
anumite studii în diferite zone 
ale globului, la care își vor da 
concursul oameni de știință din 
domeniul cercetării și al învăță- 
mîntului. în vederea întocmirii 
programelor sale, au fost invi
tați savanți din diferite țări la 
sediul său din capitala Japoniei. 
Primul colocviu a fost dedicat 
unor teme fundamentale, cum 
sînt foametea, dezvoltarea u- 
mană și socială, administrarea 
resurselor naturale.

• HETEROCAfl- 
ONUL. Pentru prima dată 
în lume s-a reușit să se îmbine 
o celulă de drojdie (ciuperci mi
croscopice folosite la fabricarea 
berei) cu globule roșii din sîn- 
ge de găină ; hibridul rezultat 
se menține încă în viață, deși 
de la această experiență a tre
cut o perioadă de timp destul 
de îndelungată. Publicația lon
doneză „Spectrum", care in
serează știrea, arată că noua 
ființă, „jumătate drojdie — ju
mătate găină", a primit denu
mirea de „heterocarion". Revis
ta își însoțește informația cu o 
fotografie, mărită de peste 
20 000 de ori, care reprezintă 
heterocarionul — de formă ova
lă — în diferite stadii de dez
voltare.

• SCHI PE... ASFALT. 
La Nove Mesto, în Moravia, a 
fost inaugurată nu de mult pri
ma pistă de schi asfaltată din 
Cehoslovacia, cu o lungime de 
980 metri și lățimea de 3 metri. 
Pista este destinată practicării 
schiului pe rotile în perioadele 
lipsite de zăpadă. Acest sport 
devine tot mai mult un mijloc 
curent de antrenare al schiori
lor în vederea marilor perfor
manțe pe adevăratele piste în
zăpezite ale munților.

® CORIDOR VERDE 
PRIN DEȘERTUL THAR. 
Guvernul indian a elaborat un 
vast proiect de irigații în de
șertul Thar. într-o primă etapă 
au fost amenajate canale pe o 
lungime de 200 de kilometri, 
care au făcut să rodească întin
se suprafețe de pămînt pînă mai 
ieri pustii. Cînd întreaga lucra
re va fi terminată, prin deșert 
se va deschide un coridor ver
de, cu lungimea de 525 de kilo
metri. S-a calculat că întreaga 
rețea de canale a acestui sistem 
de irigații va însuma 60 000 de 
kilometri.
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