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Primirea călduroasă, simpa
tia și respectul pentru inalții 
oaspeți români ilustrează 
bunele relații dintre cele 
două țări, dorința comună 
de a dezvolta colaborarea 
multilaterală, de a contribui 
la întărirea păcii, securității 
și cooperării în Balcani, 
în Europa, în întreaga lume
Sosirea la Ankara

VIZITA IN TURCIA
A PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU
Un nou și semnificativ moment al dialogului româno-turc la nivelul cel mai înalt, 

o continuare a rodnicelor întîlniri de la Ankara si București
3

Analele relațiilor de colaborare 
prietenească româno-turce au înscris 
marți, 22 iunie, un nou moment de cea 
mai mare însemnătate : începutul vi
zitei oficiale pe care președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu to
varășa Elena Ceaușescu, o face în 
Turcia, la invitația președintelui 
Fahri Korutiirk și a doamnei Emel 
Korutiirk. Eveniment politic de amplă 
semnificație, dialogul la nivel înalt 
româno-turc reprezintă în același 
timp o contribuție de seamă la cauza 
păcii și înțelegerii în Balcani, pe con
tinentul european și în întreaga lume.

Pentru a doua oară într-un răstimp 
de numai cîțiva ani, șeful statului 
român este oaspete al acestei țări, 
mărturie a evoluției ascendente a re
lațiilor de prietenie dintre cele două 
țări. La rindul său, în 1970, pre
ședintele de atunci al Turciei a fost 
oaspetele României, cronica bunelor 
raporturi româno-turce consemnînd, 
■de asemenea, întîlnirile de la Helsinki 
și București, din cursul anului trecut, 
dintre președintele Nicolae Ceaușescu

Dineu în onoarea președintelui Nicolae Ceaușescu 
și a tovarășei Elena Ceaușescu oferit de președintele 

Republicii Turcia, Făliri S. Korutiirk,
si de doamna Emel Korutiirk

Marți seara, în onoarea președin
telui Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei 
Elena Ceaușescu, președintele Repu
blicii Turcia, Fahri Korutiirk, și 
doamna Emel Korutiirk au oferit un 
dineu oficial la Palatul Marii Adu
nări Naționale.

Au luat parte persoanele oficiale 
române care îl însoțesc pe președin
tele Nicolae Ceaușescu în vizita in 
Turcia : Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor exter
ne. Constantin Mitea. consilier al 
președintelui republicii, Constantin 
Stanciu, Nicolae Pleșiță și Ion Bog
dan, adjunct! de ministru.

Toastul președintelui 
Fahri Korutiirk

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Ceaușescu,
Distinși oaspeți,
Doamnelor și domnilor,
Doresc să-mi încep cuvîntul exprimînd satisfacția de 

a saluta împreună cu doamna Korutiirk in țara noastră 
pe domnul președinte al Republicii Socialiste România, 
pe stimata doamnă Ceaușescu și pe membrii delegației 
care il însoțesc.

Excelență,
Popoarele turc și român, trăind laolaltă de-a lungul 

secolelor, au zămislit tradiții comune și sentimente reci
proce de iubire și respect.

Astăzi, deși nu există o frontieră comună între cele 
două țări, Turcia consideră Marea Neagră ca o punte 
care leagă între ele țările noastre și ca o legătură care 
asigură continuitatea iubirii, prieteniei și tradițiilor co
mune, ce au originea in adincul istoriei.

Relațiile de bună vecinătate și prietenie, dorite și îm
părtășite de națiunile noastre, in ultimii ani au contri
buit in mare măsură atit la realizarea de contacte la cel 
mai înalt nivel, cit și la dezvoltarea și întărirea colabo
rării.

De altfel e îmbucurător că nu există vreo problemă 
care să umbrească dezvoltarea prieteniei dintre Turcia 
și România.
(Continuare în pag. a III-a) 

și premierul Suleyman Demirel. Vo
ința celor două țări și popoare de a 
acționa pentru dezvoltarea legăturilor 
reciproce, pentru promovarea unui 
climat al conlucrării și bunei vecină
tăți în spațiul geografic in care tră
iesc, pentru consolidarea cursului 
general spre destindere și-a găsit, 
după cum se știe, expresia in sem
narea de către președintele României 
și premierul turc a Declarației solem
ne comune, document de largă rezo
nanță pe plan atit bilateral, cit și in
ternațional.

Desfășurată sub aceste auspicii fa
vorabile, noua vizită în Turcia vine 
să se adauge multiplelor întîlniri la 
nivel înalt ale președintelui repu
blicii noastre pe cele mai diferite 
meridiane ale lumii, ilustrind, încă o 
dată, dinamismul și consecvența cu 
care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
acționează pentru afirmarea unor re
lații noi, democratice între toate na
țiunile, pentru făurirea unei lumi 
mai bune și mai drepte.

La capătul unui zbor care a durat

Dm partea Turciei au participat : 
primul ministru, Suleyman Demirel, 
cu soția, Nazmiye Demirel, președin
tele Senatului, Tekin Arîburun, 
președintele Adunării Naționale, Ke
mal Giiven, președintele Partidului 
Republican al Poporului, principalul 
partid de opoziție, Biilent Ecevit, 
președintele Tribunalului Constitu
țional, Kani Vrana, șeful Statului 
Major General al Armatei, generalul 
Semih Sancar, viceprim-miniștrii 
guvernului Turhan Feyzioglu și Al- 
paslan Tiirkeș, ministrul apărării 
naționale, Ferit Melen, ministrul afa
cerilor externe, Ihsan Sabri Cagla
yangil, ministrul de interne, Oguzhan

numai o oră și jumătate, oferind și 
sub acest aspect o elocventă dovadă 
a unei apropieri și vecinătăți menite 
să stimuleze și mai mult prietenia 
și colaborarea^ aeronava prezidențială 
— escortată de la granița Turciei de 
reactoare ale forțelor aeriene ale 
acestei țări — aterizează la Ankara.

...Ora 11,30. Pe aeroportul Esenboga, 
împodobit cu drapelele de stat ale 
României și Turciei, in întimpina- 
rea înalților oaspeți români au 
venit președintele Republicii Tur
cia cu soția, primul ministru și 
ceilalți membri ai guvernului turc, 
alte personalități ale vieții politice și 
obștești.

Cordialitatea deosebită cu care 
președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu sint salu
tați la scara avionului de președintele 
Fahri Korutiirk și de doamna Emel 
Korutiirk, călduroasele strîngeri de 
miini, atmosfera sărbătorească ce

Asiltiirk, alți membri ai guvernului, 
comandanții forțelor terestre, navale 
și aeriene. alte personalități ale 
vieții politice, culturale și obștești 
turce.

In timpul dineului, care s-a desfă
șurat intr-o ambianță cordială, de 
caldă prietenie, președinții Fahri 
Korutiirk și Nicolae Ceaușescu au 
rostit toasturi.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în cinstea oaspeților români a fost 
prezentat un frumos program artistic, 
susținut de două grupuri de dansuri 
populare turcești din Silifke și Akca- 
abat.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă KorutUrlc, 
Doamnelor și domnilor,
Aflindu-ne pentru a doua oară ca oaspeți ai Republicii 

Turcia, folosesc acest prilej, împreună cu soția, pentru a 
vă saluta in mod cordial pe dumneavoastră, domnule pre
ședinte, și pe doamna Korutiirk, pe colaboratorii dumnea
voastră prezenți la acest dineu, întregul popor turc, dind, 
totodată, glas sentimentelor de stimă, prețuire și prietenie 
pe care poporul român le poartă față de națiunea turcă.

Constatăm cu satisfacție că relațiile româno-turce au 
înregistrat in ultimii ani progrese însemnate, materiali- 
zindu-se in creșterea de aproape 6 ori a schimburilor eco
nomice in perioada 1971—1976, in intensificarea colaborării 
tehnico-științifice și culturale dintre țările noastre. Acor
dul de cooperare economică, industrială și tehnică pe ter
men lung, ca și celelalte acorduri și înțelegeri convenite 
intre România și Turcia constituie o bază temeinică pentru 
desfășurarea unei largi conlucrări bilaterale, reciproc 
avantajoase. Declarația solemna comună a Republicii So
cialiste România și Republicii Turcia, semnată la Bucu
rești, cu prilejul vizitei primului ministru Suleyman Demi
rel. consacră principiile de deplină egalitate și respect 
mutual pe care se întemeiază raporturile româno-turce și 
exprimă dorința celor două popoare de a intensifica con
lucrarea’ in interesul propășirii lor economico-sociale, al
(Continuare in pag. a III-a)

6 PAGINI - 30 BANI

domnește pe aeroport sint tot 
atî'tea concludente mărturii ale sti
mei și prețuirii reciproce dintre 
cele două țări și popoare, dintra 
conducătorii lor. Potrivit cerenibnia- 
lului țării-gazdă, inalții oaspeți sint 
salutați, de asemenea, la scara a- 
vionului, de ministrul afacerilor ex
terne, Ihsan Sabri Caglayangil.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
prezintă distinselor gazde persoanele 
oficiale care il însoțesc în această 
vizită: Gheorghe Oprea, viceprim- 
ministru al guvernului, George Ma- 
covescu, ministrul afacerilor exter
ne, Constantin Mitea, consilier al

Plecarea din București
La plecarea din București, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost conduși de tovarășii 
Manca Mănescu, Ștefan Voitec, Emil 
Bobu, Cornel Burtică, Gheorghe Cioa
ră, Lina Ciobanu. Janos Fazekas, Pe
tre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe. 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu, 
Gheorghe Radulescu, Leonte Răutu, 
Iosif L’glar, Iile Verdeț, Iosif Banc, 
Mihai Dalea, Mihai Gere, Nicolae 
Giosan, Ion Toniță, Vasile Patilineț, 
Ion Ursu. Tovarășii din conducerea 
de partid și de stat au venit împreună 
cu soțiile.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R.. ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de instituții

ÎN ZIARUL DE AZI:

Rubricile noastre : • Viața 
de partid : Agitația vizua
lă promovează atitudinea 
înaintată față de muncă
• Cronica teatrală • Note 
de lectură ® Carnet cine
matografic și muzical © Din 
poșta redacției • Din ță
rile socialiste ® Sport
• Faptul divers • De pre

tutindeni

președintelui republicii, Constantin 
Stanciu, Nicolae Pleșiță și Ion Bog
dan, adjuncți de ministru.

După primirea raportului coman
dantului gărzii de onoare — formată 
din unități reprezentind cele trei 
arme — cei doi șefi de stat iau loc 
pe podiumul de onoare. Fanfara in
tonează imnurile de stat ale Româ
niei și Turciei, in timp ce, în semn 
de salut, răsună 21 salve de ar
tilerie.

Președinții Nicolae Ceaușescu și 
Fahri Korutiirk trec apoi în revistă
(Continuare in pag. a III-a)

centrale și organizații obștești, perso
nalități ale vieții științifice și cultu
rale, generali.

A fost de față Barlas Erikan, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Turciei la București. Erau, de ase
menea. prezenți șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați in țara noastră.

Numeroși bucureșteni au salutat, la 
aeroport, cu multă căldură, cu însu
flețire, pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, au dat glas urării întregii 
națiuni de succes deplin in vizita pe 
care o întreprind în Turcia.

La ora 9 și 5 minute, avionul pre
zidențial a decolat, indreptindu-se 
spre Ankara.

Vești din întrecerea 
socialistă

AU ÎNDEPLINIT PLANUL
25 de unități 

industriale din județul 
Hunedoara

Datorită preocupărilor constante 
pentru ridicarea gradului de utilizare 
a capacităților de producție și spo
rirea productivității muncii în toate 
ramurile producției materiale, pină 
în prezent 25 de unități industriale 
din județul Hunedoara au raportat 
îndeplinirea înainte de termen a sar
cinilor de plan pe primul semestru al 
anului. Aceste valoroase succese au 
creat posibilități practice pentru ca 
pină la încheierea, semestrului, pe 
ansamblul județului, să se. realizeze o 
producție industrială suplimentară în 
Valoare totală de circa un sfert de 
miliard lei. (Sabin Ionescu).

CEA MAI MARE BATERIE 
DE COCSIFICARE 

DIN ȚARĂ ÎN ETAPA 
FINALĂ DE EXECUȚIE

Un important eveniment în acti
vitatea de realizare a obiectivelor de 
investiții a fost înregistrat pe plat
forma Combinatului, siderurgic de la 
Galați : aprinderea focului la celu
lele bateriei nr. 5 a uzinei, cocsochi- 
mice. Această nouă capacitate, cea 
mai mare baterie de cocsificare din 
țară, intră astfel în etapa finală de 
execuție, urmînd ca in viitorul a- 
propiat aici să se producă primele 
cantități de cocs metalurgic. Conco
mitent, colectivul întreprinderii de 
construcții și montaje siderurgice 
Galați iși concentrează atenția către 
execuția altor importante obiective 
de pe această platformă, capacități 
care vor contribui direct Ia îndepli
nirea sarcinilor de producție sporite 
ce revin în acest cincinal siderurgiș- 
tilor gălățerii. (Dan Plăeșu).

PORȚILE DE FIER : 
200 MILIOANE kWh 
ENERGIE ELECTRICĂ 

PESTE PREVEDERI
Energeticienii de la Porțile de Fier 

se numără printre colectivele de 
muncă din județul Mehedinți care 
au realizat și depășit angajamentele 
asumate in întrecerea socialistă pe 
acest an. Aici s-a prevăzut inițial 
să se obțină in acest an o producție 
suplimentară de 125 milioane kilo
wați/oră energie electrică. Prin pu
nerea mai bine în Valoare a poten
țialului energetic al Dunării, scurta
rea perioadelor de revizie, funcțio
narea ireproșabilă a hidroagregatelor 
s-a reușit, de la începutul anului 
și pină acum, pulsarea suplimentară 
în sistemul energetic național a peste 
200 milioane kilowați/oră energie 
electrică. Angajamentul pe întregul 
an a fost astfel depășit cu 75 mi
lioane kilowați/oră energie electrică.

Sistemele de irigații să funcționeze neîntrerupt, 
cu întreaga capacitate

Programele de udări — respectate oră de oră, 
ziua și noaptea

INDUSTRIE
Valorificarea rezervelor interne, 

acțiune a întregului colectiv

„Planificare — lansare — urmărire“ un bun sistem 
de organizare a muncii pe șantier

ÎN PAGINA A ll-A

PE PRIMUL SEMESTRU
Minerii din Baraolt

Harnicii mineri ai bazinului carbo
nifer al Baraoltului au realizat in 
avans sarcinile de plan pe primul se
mestru al anului. Pină la sfirșitul 
lunii vor fi extrase din subteran 
peste prevederi 40 000 tone lignit și 
vor fi produse 7 500 tone brichete. 
Trebuie remarcat că aceste impor
tante sporuri de producție au fost 
realizate prin mecanizarea extracției 
și transportului în subteran, care a 
condus la depășirea indicatorului pro
ductivității muncii Valorice cu 10 la 
sută față de cel planificat. Paralel 
cu îndeplinirea exemplară a sarci
nilor de plan, in toate -cele trei mine 
ale întreprinderii miniere Căpeni -1- 
Virghiș, Baraolt și Racoș — s-a acor
dat o atenție deosebită economisirii 
materialelor și energiei. (Tombri 
Gâza).

Totodată, la consumul propriu «-a 
înregistrat in această perioadă o eco
nomie de peste 1.5 milioane kilo
wați/oră energie electrică. (Virgil 
Tătaru).

LA „SINTEZA" DIN ORADEA 
S-A ELABORAT PRIMA 

ȘARJĂ DE PRODUSE 
ORGANOFOSFORICE

La întreprinderea chimică ..Sin
teza" din Oradea, în noua instalație 
de produse organofosforice a fost 
elaborată prima șarjă de pesticide 
Tehnologia de fabricație este rodul 
activității unui colectiv de specialiști 
din cadrul Institutului central de 
cercetări chimice. Echipată cu uti-, 
laje realizate in țară, noua capaci
tate de producție de la „Sinteza" va 
livra agriculturii însemnate cantități 
de antidăunători. (Dumitru Gâță).

ÎNTREPRINDEREA 
„23 AUGUST" 

DIN BUCUREȘTI : 
IN PLUS, 19 LOCOMOTIVE 

DIESEL HIDRAULICE
Colectivul de muncă al întreprin

derii bucureștene .,23 August" înre
gistrează importante succese în în
trecerea socialistă. Față de sarcinile 
la zi, aici se consemnează realizarea 
unei producții suplimentare in va
loare de peste 53 milioane lei, ceea 
ce înseamnă ■ realizarea angajamen
tului asumat pe întregul an. Dc 
subliniat că această producție . se 
concretizează într-o însemnată can
titate de utilaje tehnologice pentru 
noile investiții din industriile meta
lurgică, chimică și a materialelor de 
construcții, motoare și compresoare. 
De asemenea, pină la sfirșitul lunii 
iunie se estimează că vor fi livrate 
peste plan 19 locomotive Diesel hi
draulice pentru linii magistrale. (Du
mitru Tircob).

$
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în atenția unor comandamente și organe agricole județene Programele de udări-respectate oră de oră, ziua și noaptea

• Numai In ultimele două săptămini, ca urmare a unor 
neajunsuri de ordin ORGANIZATORIC, neasigurării FOR
ȚEI DE MUNCĂ, deficientelor în rețeaua de aducțiune 
sau lipsei echipamentului de udare, In județele Constanța, 
Tulcea, Dolj, Ialomița, Teleorman și Ilfov programele 
de udări nu au fost realizate pe aproape 50 000 hec
tare. Alte 58 000 hectare nu au fost irigate sub
pretextul că ploile din ultima perioadă ar fi refăcut 
rezerva de apă din pămînt. Or, din probele pentru deter
minarea umidității din sol rezultă că numai în două din 
aceste județe (Ilfov și Teleorman) precipitațiile din peri
oada 12—18 iunie au atins 30 mm pe mp, ceea ce repre

zintă doar o treime din necesar.
• Cu toate că ne aflăm în a treia lună de la începerea 

udărilor, în unele unități agricole, îndeosebi din județele 
Ilfov, Teleorman, Ialomița și Dolj, nu s-a asigurat forța 
de muncă necesară. în județul Ialomița și, în special, în 
cooperativele agricole din sistemele de irigații Pietroiu, 
Ștefan cel Mare și Jegălia, lipsesc aproape 30 la sută din 
numărul de motopompiști planificați. Pe totalul marilor 
sisteme de irigații, ca urmare a lipsei MOTOPOMPIȘTI- 
LOR ȘI UDĂTORILOR, numai într’-o singură săptămînă 
nu au fost irigate aproape, 5 000 hectare.

• Una din condițiile folosirii eficiente a sistemelor de

irigații o constituie FUNCȚIONAREA ACESTORA LA 
CAPACITATEA MAXIMĂ PROIECTATĂ. Aceasta impune 
întocmirea unor programe săptămînale de udări, cu orar 
de lucru in DOUĂ ȘI CHIAR TREI SCHIMBURI — cu 
alte cuvinte, ordine și disciplină proprie activității din 
uzine. Un exemplu bun în acest sens îl. oferă unitățile 
agricole din județul Brăila, unde, în ultima săptămînă, au 
fost udate cu 4 000 hectare mai mult decît era prevăzut, 
iar pentfu perioada 19—25 iunie programul de udări pre
vede o cifră record de 36 680 hectare. Este un exemplu 
care ar trebui urmat și de agricultorii din județele Con
stanța, Tulcea, Teleorman și Ialomița, deoarece în ultima 
săptămînă sistemele respective au funcționat doar cu 60 
la sută din capacitatea proiectată.

• Buna desfășurare a udărilor presupune implicit UN 
SISTEM ORGANIZAT DE COORDONARE ȘI CONTROL 
care să asigure funcționarea zi și noapte, fără întrerupere, 
a agregatelor de udare. Din sondajele de pe teren rezultă 
că sînt încă numeroase cazurile în care aspersoarele funcțio
nează cu mult sub normele stabilite, sau cînd acestea pur 
și simplu nu udă deloc, mai ales în timpul nopții. Para
doxal este că, cu toate aceste stagnări sau simulacre de 
udări, se raportează că programele stabilite ar fi înde
plinite.

în ultima vreme, în zona Mehe- 
dințiului au căzut precipitații mai 
abundente decît în alte zone ale ță
rii. Și, totuși, din analizele efectuate 
de centrele de avertizare rezultă că 
rezerva de apă acumulată In sol nu 
este suficientă pentru a satisface 
nevoia de hrană a plantelor. Aceas
ta impune să se treacă neîntîrziat 
la efectuarea udărilor la toate cul
turile, potrivit programelor săptă
mînale stabilite.

împreună cu inginerul Ilarion Țir- 
că, director adjunct al direcției a- 
gricole județene, am străbătut, timp 
de două zile, o bună parte din zona 
de cîmpie a județului. La cooperati
va agricolă din Salcia, toate agre
gatele de udare erau în funcțiune, 
în locurile stabilite, potrivit progra
mului de săptămînă aceasta. Se irigă 
zi și noapte, aplicindu-se pe cele 388 
ha amenajate in sistem local atitea 
udări cite sînt necesare. La lucerna 
se efectuează de-acum cea de-a cin- 
cea udare. Și, după cum este de 
așteptat, rezultatele nu intîrzie să 
apară. De pe suprafața cultivată 
cu lucernă s-au strîns deja două

coase, obținîndu-se în medie 28 000 
tone masă verde la hectar la fiecare 
recoltare.

Sub semnul ordinii și disciplinei se 
lucra și la irigarea suprafețelor cul
tivate cu porumb, după secară sub 
formă de masă verde. Cu toate că 
aici semănatul a început mult mai 
tirziu, din săptămînă aceasta s-a tre
cut la aplicarea celei de-a treia 
udări. Pe baza experienței de pînă 
acum, cooperatorii din Salcia au tre
cut la introducerea unei tehnologii 
aparte de udare pentru culturile suc
cesive. Se au în vedere, în primul 
rînd, reducerea cu 4—5 zile a perioa
dei de revenire cu udarea pe aceeași 
solă, sporirea cu 20—25 la sută a nor
mei de udare față de cit se adminis
trează în mod obișnuit. Acesta este 
de fapt și marele- „secret" al celor 
peste 1 500 tone porumb boabe, cit se 
obține aici anual din a doua cultură.

Ne oprim în continuare la coope
rativele agricole din Vrata și Gîrla 
Mare. Concomitent cu efectuarea al
tor lucrări, duminică, de pildă, o 
parte însemnată din forțe acționau 
la irigat. în grădina de legume, în

cîmp, la udatul sfeclei sau porum
bului, agregatele funcționau din 
plin, dîndu-se prioritate acelor su
prafețe care înregistrează deficitul 
cel mai mare de umiditate. Pe cei 
20 de motopompiști și lucrători de 
la cooperativa agricolă de produc
ție Gîrla Mare, care se aflau în lo
curile stabilite încă de scara, i-am 
întîlnit chiar în momentul schimbă
rii aripilor de ploaie. Prezent la fa
ța locului, șeful de fermă, inginer 
Eugen Stancu, făcea recepția cuve
nită a udărilor de noapte. „Avem 
un program bine stabilit, pe zile, pe 
ore, pe oameni — ținea să precizeze 
șeful de fermă. Fiecare în parte cu
noaște care este norma zilnică de 
udare, cu ce randament trebuie să 
lucreze agregatul la care este repar
tizat. Avem, de asemenea, o echipă 
de intervenții, formată din 3 oameni, 
care remediază operativ neajunsurile, 
acolo unde este cazul".

în acest context de preocupări 
apar cu totul nefirești situații de fe
lul celor dezvăluite la cooperativa 
agricolă din Pristol, unde, din lipsa 
unor aripi de ploaie, care nu s-au

procurat Ia timp, patru agregate stă
teau nefolosite. în alte cooperative 
agricole — Punghina, Recea, Corlățel, 
Vînjuleț, Ora vița ș.a. — cu supra
fețe însemnate amenajate în sistem 
local nu s-au asigurat nici pînă 
acum motopompiștii necesari. Agre
gatele, în loc să se afle pe pozițiile 
de lucrui erau nefolosite, iar în u- 
nele cazuri nici nu se mai știa de 
soarta lor. Sînt și situații cînd nu 
se cunoaște care sînt suprafețele ce 
au fost amenajate cu ani în urmă. 
Cauza 7 Unele dintre amenajări au 
fost lăsate în părăsire, așa cum este 
cazul cooperativelor agricole din 
Broșteni, Stîngăceaua, Butoieștî ș.a. 
Cadrele de conducere, specialiștii 
cunosc starea de lucruri, însă. în mod 
inexplicabil, nu acționează. Aceste 
unități și-au prevăzut să obțină de 
pe suprafețele amenajate producții 
Sporite. Cum le vor realiza, atit 
timp cit problema irigațiilor este 
privită cu indiferență și nepăsare 7

Virtjii TATARU 
corespondentul „Scînteii*

Argumente ilustrate pentru supravegherea mai atentă a tuturor lucrărilor și utilajelor

Ieri, 22 iunie, in sudul țării a fost o zi 
caniculară. Frunzele de porumb se răsu
ceau sub arșița razelor de soare. La stația 
de avertizare a sistemului de irigații Mos- 
tiștea 1, situată în apropierea orașului Olte
nița, se aprecia că procesul de evaporare a 
apei din sol este deosebit de rapid : circa 

, 6 litri pe mp, in 24 de ore. înseamnă că in

mc de apă la10 zile se pot evapora 600 
hectar, adică o normă de udare. Deci tre
buie să se irige cu toate forțele.

...Stația de punere sub presiune 108, care 
aprovizionează cu apă sistemele de irigații 
ale celor două cooperative agricole din co
muna Ulmeni. De aici, in fiecare oră, se 
pompează circa 2 600 mc de apă. Agregatele

funcționează din plin, Iar pe cîmp. cît vezi 
cu ochii, aspersoarele sting „setea" pămin- 
tului. La cîțiva kilometri de stație, pe cana
lul C.D.1.5, se iriga cu trei motopompe (pri
ma fotografie, de la stînga la dreapta).

Am trecut ieri și pe lîngă terenurile fer
mei nr. 3 a întreprinderii agricole de stat 
Popești-Leordeni. In jurul orei 16 puteam...

admira un aspersor, un singur jet in func
țiune. Un om se chinuie să îl regleze cit de 
cît. Este șeful de brigadă Nicolae Savanciu. 
Se pare însă că aburii alcoolului din sti
clele golite și aruncate lingă conductele de 
aluminiu își fac efectul. Aspersorul nu vrea 
să i se supună. în apropierea mahmurului, 
alți cîțiva lucrători care stăteau degeaba

cu spatele,(a doua fotografie). Ne-au pozat
fiindcă în prim plan erau sticlele cu bere... 
în aceste condiții (fotografia a treia) nu e 
de mirare că dintr-o conductă apa se iro
sea.

Și la cooperativa agricolă Mitreni, două 
motopompe nu au funcționat citeva ore 
bune de lucru (în fotografia a patra, una

dintre motopompe). De ce 7 „S-a terminat 
motorina, se justifică motopompistul Ion 
Zamfir. Imediat ce sosesc butoaiele înce
pem din nou lucrul". E adevărat, motopom- 
pele au fost pornite după,o vreme. Timpul 
pierdut nu mai poate fi însă recuperat.

Ion TEODOR
foto : E. Dichiseanu^^
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acțiune a întregului colectiv

URMĂRIRE11
un bun sistem de organizare a muncii pe șantier

„Eficiența economică — criteriu de 
bază al aprecierii activității fiecărui 
angajat", iată, deviza de muncă sub 
care se desfășoară întrecerea socia
listă la întreprinderea de panouri și 
tablouri electrice din Alexandria, în 
primul an al cincinalului.

— Unii ar fi tentați să creadă că 
pentru un tînăr colectiv de munci
tori, care lucrează într-o 'unitate in
dustrială nouă, un asemenea obiec
tiv de întrecere ar suna pretențios 
— a ținut să precizeze tehnicianul 
Marin Dulcă, secretarul comitetului 
de partid al întreprinderii. De altfel, 
chiar la început, cînd maistrul Pe
tre Radu a lansat cu brigada lui a- 
ceastă idee-angajament, au fost și 
la noi în întreprindere unii neîncre
zători. Ulterior însă, acest obiectiv 
a devenit o deviză a întregului nos
tru colectiv.

— Cum explicați acest lucru 7
— Prin faptul că ideea-angajament 

prezintă o deosebită importanță pen
tru întreprindere, întrucît concen
trează atenția și eforturile fiecăruia 
și ale tuturor în direcția punerii în 
valoare a noi rezerve de sporire a 
productivității muncii, de utilizare 
mai bună a timpului de lucru și a 
mijloacelor tehnice, de reducere a 
cheltuielilor materiale, de ridicare a 
calității și performanțelor produselor. 
De asemenea, ea contribuie la dez
voltarea conștiinței muncitorești, la 
împlinirea cerinței de autodepășire a 
colectivului.

O primă confirmare a celor rela
tate de secretarul comitetului de 
partid avea să ne fie dată sub o for
mă foarte concretă : în sectoarele de 
fabricație sau gata de expediție am 
putut vedea rodul muncii acestui co
lectiv. Produsele — de performanță 
și finețe tehnică, realizate de colec
tivul teleormănean, ce echipează tot 
felul de mașini și utilaje atît pentru 
producția internă, cît și pentru ex
port — se bucură de bune aprecieri. 
Nu întimplător, se estimează că pri
mul semestru al anului se va încheia 
cu depășiri sensibile la productivita
tea muncii, bază pentru obținerea de 
importante producții suplimentare.

Dar, în producție, la fața locului, 
la nivelul brigăzilor, cum se mun
cește pentru înfăptuirea obiectivului 
privind creșterea eficienței activită
ții economice 7 Pentru a vedea cum 
stau lucrurile, am adresat unor maiș
tri din întreprindere ’întrebările : Ce 
metode folosiți pentru a uni efortu
rile tuturor membrilor brigăzii în 
scopul realizării obiectivului și ce 
anume ar trebui perfecționat in mun
că, în activitatea întreprinderii 7

Iată răspunsurile primite :
Maistrul Nicolae Toma : Dascălii 

mei de la școala de maiștri m-au în
vățat că un șef de brigadă trebuie 
să ridice personalitatea oamenilor 
din subordine și să cultive un puter
nic spirit de echipă în acest mic co
lectiv. Ca urmare, îi încurajez întot
deauna pe cei harnici, pe cei care 
vor să învețe mai mult și să execute 
un lucru tot mai bun. Așa am reușit 
să promovăm în brigadă o disciplina 

fermă, dar nu forțată ; fiecare știe 
ce. are de făcut, .este răspunzător de 
sarcina pe care o are de îndeplinit. 
De altfel, avem constituită o comisie 
de control muncitoresc al calității 
din care fac parte și responsabilul 
grupei sindicale, și șeful de echipă, și 
un membru din biroul organizației de

Experiența unei 
întreprinderi industriale 

din Alexandria

bază, care, de fiecare dată cînd se 
termină un produs, întreprind o ana
liză critică in legătură cu calitatea 
fabricației. Nimeni nu dorește să 
fie chemat în fața produsului 
respectiv, pentru a 1 se arăta 
ce nu a executat cum trebuie. Cit 
privește perfecționările ce-ar trebui 
aduse activității, credem că sînt prea 
multe brigăzi în atelier și, de aceea, 
ar fi necesară o reorganizare a mun
cii pentru ca îndeplinirea sarcinilor 
să fie urmărită mai bine'. De aseme
nea, nu sîntem mulțumiți de modul 
în care organele de resort din între
prindere asigură aprovizionarea rit
mică și integrală a locurilor de 
muncă.

Maistrul Petre Radu : în mod deo
sebit urmărim să executăm comen
zile cît mai repede și cit mai bine 
și să consumăm cit mai puține ma
teriale. Acestea nu se pot realiza 
doar prin măsuri tehnice, ci și prin 
măsuri organizatorice, prin întărirea 
muncii politico-educative. Cînd înce
pe fabricația unei noi comenzi avem 
grijă ca fiecare muncitor să fie pus 
să execute ceea ce cunoaște cel mai 
bine, cega ce corespunde calificării 
sale. Altfel spus, există o speciali
zare pe categorii de lucrări. Fiecare 
se simte astfel stimulat să-și ridice 
calificarea, să dovedească că este ca
pabil să execute lucrări de o tehni
citate superioară. Ca răspuns la a 
doua întrebare : conducerea între
prinderii ar trebui să îmbunătățeas
că substanțial organizarea și urmă
rirea colaborării cu secțiile de con
fecții metalice, vopsitorie și com
partimentul dispecer-șef. Mă gîn- 
desc și la o soluție : comitetul de 
partid să inițieze o analiză deschisă, 
la obiect, cu participarea reprezen
tanților secțiilor respective.

Maistrul Constantin Cotei : La noi 
în brigadă lucrează multe femei ; sint 
muncitoare harnice, pricepute, cu 
înaltă conștiință profesională. Aș 
putea spune, de asemenea, că nu se 
ridică probleme de indisciplină. Pen
tru integrarea cît mai deplină în 
muncă a tinerilor angajați, îi repar
tizăm pe lingă muncitorii cu expe
riență, împreună cu care execută o- 
perațiile ce le-au fost încredințate și 
răspund de calitatea lucrărilor. Deși 
nu realizăm unicate, ca alte brigăzi, 
ci produse de serie, totuși activita
tea noastră nu este organizată în 
flux, cum ar trebui. Practic, lucrăm 

deodată la toate comenzile. Din a- 
ceastă cauză apare și o anumită ne- 
ritmicitate în producție. Ar fi deci 
utile organizarea producției pe bandă 
și asigurarea unei aprovizionări rit
mice cu piese și materiale.

Iată, așadar, că între măsurile pe 
care fiecare maistru le ia pentru ca 
brigada pe care o conduce să obțină 
bune rezultate în întrecere, locul 
central îl ocupă cele ce privesc omul, 
organizarea corespunzătoare a mun
cii sale, crearea condițiilor pentru ca 
acesta să crească profesional, să va
lorifice intregul său potențial de 
creație. Rămîne ca, în cel mai scurt 
timp, consiliul oamenilor muncii să 
treacă la înfăptuirea propunerilor 
formulate, pentru ca planul pe pri
mul semestru să fie îndeplinit și de
pășit nu numai la indicatorii canti
tativi, ci și la cei calitativi, de efi
ciență economică.

Comellu CARLAN 
Ion TOADER

Producția de 
Realizări,

materiale cromatografie®
perspective, exigențe

Nu de mult, în cadrul unei convorbiri cu prof. unlv. dr. docent 
CANDIN LITEANU — om de știință emerit, directorul laboratorului 
de chimie analitică al Facultății de chimie din cadrul Universității 
„Bațies-Bolyai" din Cluj-Napoca — ziarul nostru a prezentat rezultatele 
obținute în domeniul creării și producerii de senzori electrochimie!, 
produse apreciate de numeroase unități industriale, care contribuie 
la diminuarea importului, la economisirea fondurilor valutare ale 
țării. în cadrul laboratorului se ejectuează insă studii și cercetări 
și în alte privințe, între care de cea mai mare importanță practică 
sint cele legate de cromatografie. Ce se poate spune în legătură cu
asemenea cercetări științifice ?

— Alături de senzorii electro
chimii — ne-a spus omul de știință 
clujean — cromatografia este una 
din tehnicile analitice cu cele mai 
vaste implicații in controlul tehno
logic și în cercetare. Aș putea apre
cia chiar că nici o altă tehnică a- 
nalitică nu are aplicații atît de vas
te ca analiza cromatografică. Ea 
permite sesizarea alterării unor ali
mente, de pildă, înainte ca simțurile 
omului s-o poată face ; permite di
agnosticarea unor boli, precum și 
stabilirea purității medicamentelor 
și a multor compuși de sinteză in
dustrială. Detecția și determinarea 
unor poluanți ai apelor și ai atmo
sferei constituie un alt domeniu de 
utilizare a materialelor cromatogra- 
fice. în esență, cromatografia per
mite analiza cu cea mai mare efici
ență a celor mai numeroase sisteme 
chimice : anorganice, organice și 
biologice.

Dar, în prezent, marea majoritate 
a materialelor eromatografice se 
procură din import și, din aceste

Ca în fiecare dimineață, pe șan
tierul Fabricii de lapte praf din Su
ceava are loc obișnuitul raport de 
activitate. Maistrul Petru Ianovici îi 
comunică tovarășului Adrian Rusu, 
șeful lucrării :

— în schițnbul de noapte, la con
strucția castelului de apă, glisarea 
a înaintat cu 1,30 metri.

— Bun. deci ceva mal mult decît 
prevederile, conchide șeful lucrării. 
S-a ridicat vreo problemă 7

— Nici una. Totul a decurs ca de 
obicei, normal. Execuția castelului de 
apă se înscrie în durata propusă da 
două săptămini.

Am relatat această scurtă secven
ță din raportul zilnic de activitate 
pentru a reliefa, de la început, un 
aspect esențial legat de activitatea 
desfășurată la această investiție. 
Conducerea șantierului nr. 6 Suceava 
din cadrul Trustului de construcții 
industriale Iași a instituit, aici, ca 
metodă permanentă de muncă, pro
gramarea și controlul stadiului de e

motive, trebuie precizat că această 
metodă nu este încă suficient de 
râspîndită în laboratoarele de anali
ză, în special în cele industriale 
din țara noastră. Ca urmare a unei 
colaborări cu Institutul de stat pen
tru controlul medicamentelor și cer
cetări farmaceutice, metoda croma- 
tografiei pe strat subțire a fost in
trodusă și în ultima ediție, a IX-a, 
a „Farmacopeei române", în curs de 
apariție. Cercetările noastre în acest 
domeniu, începute cu 15 ani în ur
mă, au fost finalizate prin brevete 
de invenții referitoare la obținerea 
unor materiale eromatografice care 
au și început să fie produse în ca
drul instalațiilor catedrei de chimie 
analitică și ale laboratorului de chi
mie analitică. în acest mod. indica
țiile tovarășului Nicolae Ceaușescu 
privind integrarea învățămîntului, a 
cercetării universitare cu producția 
se înfăptuiesc de către catedra de 
chimie analitică, nu numai prin mi- 
croproducția de senzori electrochi
mie!, ci și prin aceea de materiale 

xecuție a lucrărilor, pe schimburi și 
zile.

— Am luat această măsură, ne spu
ne tovarășul Adrian Rusu, deoare
ce, în urma analizelor recent efec
tuate, am ajuns la concluzia că noi, 
constructorii, dispunem de toate con
dițiile cerute de devansarea terme

ÎN JUDEȚUL SUCEAVA

nului de finalizare și intrare în pro
ducție a acestui obiectiv.

— Ați asistat, de fapt, la predarea 
„ștafetei" între schimburi, intervine 
în discuție ing. Ionel Luchian, șeful 
șantierului nr. 6 Suceava. Punem un 
mare accent pe urmărirea sistema
tică a rezultatelor obținute, deoare
ce considerăm randamentul zilei și 
orei de muncă adevărate „barome- 
tre" ale organizării întregii noastre 
activități. De fapt, organizarea și des
fășurarea muncii noastre se face pe 

eromatografice. în prezent, catedra 
și laboratorul produc peste 15 tipuri 
de materiale și dispozitive cromato- 
grafice.

— In economia națională, cine so
licită materialele eromatografice pe 
care le produceți ?

— Aș menționa doar pe acei bene
ficiari care solicită aceste materiale 
în cantități mai mari. Este vorba de 
oficiile farmaceutice interjudețene 
(Timiș, Craiova, Cluj, Satu-Mare, 
Harghita), Institutul pentru protec
ția plantelor din Capitală, Institutul 
de chimie alimentară — București- 
Băneasa, Combinatul petrochimic — 
Brazi, Institutele de medicină și far
macie din Cluj-Napoca și Tîrgu- 
Mureș, Ministerul Educației și învă- 
țămîntului, prin baza sa de apro
vizionare și desfacere. Un produs 
sau, mai bine zis, un ansamblu de 
materiale și dispozitive cromatogra- 
fice mult solicitate și realizate în ca
drul laboratorului nostru îl repre
zintă trusa pentru cromatografie pe 
strat subțire, destinată liceelor de 
specialitate și celor teoretice. Aceas
ta va contribui la îmbunătățirea 
bazei materiale a școlilor și, prin 
aceasta, la perfecționarea învăță- 
mîntului liceal. Facem astfel parte 
dintre primele țări care introduc 
cromatografia în învățămîntul liceal.

— Există dificultăți ale începutu
lui in calea microproducției de ma
teriale eromatografice ?

— Ca și microproducția de sen
zori electrochimici și aceea de ma

baza sistemului „P.L.U." (planificare 
— lansare — urmărire), sistem prin 
care stabilim, cu ajutorul calculato
rului, în funcție de prevederile din 
grafice și de sarcinile ce ne revin 
într-o anumită perioadă, necesarul 
de materiale, de utilaje de construc
ții, de efective de muncitori, precum 

și celelalte condiții tehnice de care 
depinde bunul mers al lucrărilor. 
După aceea, volumul de lucrări este 
defalcat în funcție de termene pe 
formații de lucru, se pun la punct 
toate detaliile impuse de realizarea 
lor ritmică, rapidă. în plus, condu
cerea șantierului mai urmărește e- 
voluția lucrărilor și prin intermediul 
indicilor de consum înregistrați la o 
serie de materiale principale — be
ton, piloti, alte elemente prefabrica
te — ceea ce ne oferă o oglindă su- 

teriale eromatografice constituie 
doar un început. Greutățile care au 
existat au. fost depășite de colectivul 
nostru (compus din conf. dr. Simion 
Gocan, asistent dr. Teodor Hodișan, 
chimiștii Horea Nașcu, Elena Ursu 
și Constantin Măruțoiu). Cu toate 
acestea, evoluția realizărilor noastre 
este latentă, iar conlucrarea cu be
neficiarii interni nu se desfășoară 
încă la nivelul cerințelor și al posi
bilităților. De aceea cred că înche
ierea unui contract de cercetări cu 
Consiliul Național pentru Știință și 
Tehnologie ne-ar permite să înre
gistrăm în viitorul apropiat un 
salt calitativ în producerea acestor 
materiale. în paralel cu micropro- 
ducția la care ne-am angajat față de 
beneficiari — și pe care o vom rea
liza — laboratorul nostru desfășoa
ră cercetări privind diversificarea și 
perfecționarea prototipurilor, precum 
și îmbunătățirea tehnologiei și a 
controlului de calitate. Avem în ve
dere producerea unor materiale cro- 
matografice de înaltă eficiență și a 
căror achiziționare din import impli
că cheltuieli de valută. Noi propu
nem industriei colaborarea noastră 
mai intensă pentru realizarea aces
tor materiale.

Convorbire consemnată de 
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii" 

ficient de exactă asupra stadiului a- 
tins de fiecare lucrare planificată și, 
imediat, cu maximă operativitate, 
putem să acționăm în consecință.

— Realizarea cu ritmicitate șl, chiar 
mai mult, cu intensitate sporită a 
lucrărilor de construcții-montaj se 
cere susținută de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice adecvate, de aplicarea 
unui program special de acțiune...

— ...Ceea ce am și făcut. între
gul efectiv al șantierului nostru lu
crează în acord global. Principalul 
rezultat 7 Și echipele în ansamblul 
lor, dai- și fiecare om luat in parte 
dau dovadă de sporit spirit de răs
pundere, atît față de nivelul reali
zărilor obținute, cît și față de ca
litatea lucrărilor executate. Fiecare 
șef de echipă își planifică din timp 
volumul de materiale, de utilaje, pre
cum și efectivele necesare, ne co
munică locurile de muncă unde apar 
probleme deosebite și unde se im
pun, fie întărirea formațiilor, fie a- 
sigurarea unei asistențe tehnice mai 
bune. Recent, am introdus lucrul în 
două schimburi, iar acolo unde stăm 
foarte bine, într-un schimb prelun
git.

Realitatea confirmă afirmațiile 
șefului de șantier. în corpul prin
cipal de fabricație al noii fabrici, al
cătuit din secțiile de pasteurizate, 
recepție, concentrare și turnul de us
care, se lucrează energic, în ritm 
susținut, fiind evidente ordinea și 
disciplina în muncă. Este firesc, de
oarece termenele fixate pentru pre
darea fronturilor de lucru la mon
taj și izolații sînt foarte apropiate, 
chiar la sfirșitul acestei luni.

— Fără îndoială, vom respecta a- 
ceste termene, ne spune maistrul 
Gheorghe Todorovici. Cea mai te
meinică garanție, pe lîngă stadiul a- 
vansat al lucrărilor, ne-o dau oa
menii, priceperea și hotărirea lor, 
munca politică desfășurată de orga
nizația de partid. De pildă, din e- 
chipa de zidari pe care o conduc, fac 
parte muncitori și comuniști ca Va- 
sile Palaniță. Mihai Todiruț, Ion O- 
laru, care lucrează împreună de 
14—15 ani și constituie pentru între
gul colectiv adevărate exemple în 
muncă. Ne cunoaștem bine și, în mod 
normal, nu se înregistrează absențe 
sau abateri de Ia disciplină, de la 
calitatea lucrărilor.

Mai adăugăm un fapt semnificativ : 
construcția castelului de apă se face 
printr-o soluție tehnologică elabora
tă in „premieră" aici de către gru
pa de proiectare a trustului ieșean, 
în locul turnării la fața locului, „pa
harul" castelului este confecționat la 
sol și ridicat, printr-un sistem spe
cial, 1a înălțimea de 45 metri. Efec
tele 7 Se economisește o importantă 
cantitate de manoperă, se înlătură 
eșafodajul și costisitor, și complicat 
de schele metalice, iar durata lucră
rii este substanțial micșorată.

Cristian ANTONESCU 
Gheorghe PARASCAN
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VIZITA PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU IN TURCIA
Toastul președintelui

Fahri Korutiirk
(Urmare din pag. I)

Am convingerea că vizita Domniei 
Voastre va aduce o nouă înviorare 
relațiilor de prietenie și bună vecină
tate dintre Republica Turcia și Re
publica Socialistă România și va 
deschide noi domenii de colaborare, 
potrivit intereselor comune ale țări
lor noastre.

Doresc - să remarc cu acest prilej 
c.ft ne bucură foarte mult că au în
ceput să dea roade în scurt timp e- 
forturile comune de colaborare în 
domeniile economiei, industriei, teh
nologiei și științei, în scopul ridică
rii bunăstării și fericirii popoarelor 
noastre. Declarația solemnă, semna
tă în cursul vizitei făcute de primul 
nostru ministru, Suleyman Demirel, 
în august 1975, în România, are o 
mare însemnătate, întrucît dovedeș
te ferma decizie a țărilor noastre de 
a fi atașate Cartei Națiunilor Unite 
și hotărîrilor noastre de la Helsinki, 
precum și de a realiza pacea și se
curitatea în regiunea lor.

Turcia a sprijinit totdeauna In solu
ționarea problemei cauza justă și 
legitimă a prietenilor arabi și a 
populației palestinene.

Toastul președintelui
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din pag. I)

VIZITĂ PROTOCOLARĂ
Korutiirk. și doamnei BJmel Korutiirk. 

întrevederea a decurs intr-o 
bianță cordială,

Domnule președinte,
Lumea noastră se găsește într-o 

profundă schimbare în direcția uni
versalizării păcii, destinderii, secu
rității și colaborării. Iar anul 1975 a 
fost scena unor importante eveni
mente. în fruntea lor se află, desi
gur, semnarea Actului final de la 
Helsinki, la care s-au asociat și ță
rile noastre.

Este îmbucurător că acest nou spi
rit de înțelegere și colaborare s-a 
bucurat, în cadrul principiului de 
respect reciproc față de regimurile 
interne ale țărilor, de un mare spri
jin în regiunea noastră, în Europa, 
ba chiar în întreaga lume.

Turcia, care în acest spirit promo
vează statornicirea păcii și secu
rității, cu prioritate în regiunea ei, 
in Egee și in Mediterana orientală, 
are convingerea că, în cazul asigu
rării terenului și condițiilor necesare, 
va fi posibilă, cu bună intenție și 
spirit constructiv, dezvoltarea co
laborării multilaterale 
balcanice, în domeniile 
finite în comun.

Atitudinea Turciei
Orientului Mijlociu, care interesează 
Îndeaproape securitatea regiunii 
noastre, s-a remarcat prin continui
tate de la începutul evenimentelor.

între țările 
ce vor fi de-

în problema

Excelență,
Este știută, desigur, de vecinii noș

tri și de întreaga lume importanța 
Mării Egee din punctul de vedere al 
Turciei. Doresc să precizez îndeo
sebi că Turcia e ferm hotărîtă în 
apărarea drepturilor și intereselor 
sale în această regiune, de o vitală 
importanță pentru ea din toate punc
tele de vedere.

Cu acest prilej, doresc să mă refer 
și la problema cipriotă. Politica ci
priotă a Turciei e clară și exprimă 
continuitate. Noi sîntem contra îm
părțirii, alipirii și creării în insulă a 
unei situații care va servi năzuința 
unui stat oarecare. Turcia este hotă
rîtă în ce privește apărarea statu
tului de independență, suveranitate 
și de nealiniere al Ciprului. în ac
tuala situație nu vedem altă soluție 
decît fondarea prin convorbiri inter- 
comunitare și pe căi pașnice a unui 
stat federal, pe bază geografică, la 
care cele două comunități vor parti
cipa în condiții de egalitate.

Dorința noastră cea mai sinceră 
e ca această atitudine realistă, să fie 
împărtășită de toate țările interesa
te. De fapt, se știe că, pe lingă țările 
direct implicate în chestiune, și con
ducătorii celorlalte țări interesate 
sînt unanimi asupra naturii proble
melor Cipru și Egee, de a crea crize 
foarte serioase și grave pentru re
giunea noastră și pentru pacea mon
dială. Exprim mulțumirea mea 
mai ales pentru faptul că Excelența 
Voastră, ca președinte al statului 
român, i-ați văzut însă foarte bine 
realitatea și, ceea ce e mai impor
tant, ați exprimat cu curaj și since
ritate gîndurile dumneavoastră, că 
problema cipriotă poate fi soluționată 
nu pe calea negocierilor internațio
nale, ci pe baza unei înțelegeri, la 
care se va ajunge între comunități.

Cu urarea ca vizita domniei voas
tre să întărească prietenia și încre
derea reciprocă dintre țările noastre, 
ridic paharul în onoarea și sănătatea 
Excelenței Voastre, a stimatei 
doamne Ceaușescu, pentru fericirea 
și progresul poporului român și dez
voltarea 
noastre !

colaborării dintre țările 
(Aplauze).

//

Nicolae Ceaușescu- ea va da un nou impuls 
dezvoltării relațiilor dintre Turcia si România
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DECLARAȚII ALE UNOR ÎNALTE PERSONALITĂȚI POLITICE 
Șl GUVERNAMENTALE

Noua etapă a dialogului româno- 
turc, prilejuită de vizita președinte
lui Nicolae Ceaușescu în Turcia, este 
salutată unanim în cercurile politice 
de aici ca un eveniment de cea mai 
mare însemnătate pentru evoluția 
continuu ascendentă a raporturilor 
de colaborare prietenească între cele 
două țări, înscriindu-se, în același 
timp, ca o contribuție de prim or
din la consolidarea cursului spre 
destindere și cooperare in Balcani 
și în întreaga Europă.

Importante personalități guverna
mentale, lideri ai partidelor politi
ce de cele mai diverse orientări au 
ținut să-și exprime, în cuvinte pli
ne de căldură, satisfacția pentru a- 
cest eveniment, subliniind semnifi
cațiile sale deosebite.

NECMETTIN ERBAKAN, vice
prim-ministru și președinte al PAR
TIDULUI SALVĂRII NAȚIONALE, 
a apreciat că Turcia și Româ
nia sînt două țări prietene, două țări 
care se cunqsc îndeaproape.

Vizita
României încununează 
de vizite efectuate pînă acum între 
cele două țări și va da, în mod si
gur, bune rezultate. Noi considerăm 
ca foarte utilă dezvoltarea relațiilor 
Turciei cu vecinii săi. Tocmai de a- 
ceea, salutăm cu căldură această vi
zită, care va contribui la întărirea 
colaborării, îndeosebi în sectorul e- 
conomic, între cele două țări, în fo
losul lor reciproc.

TURHAN FEYZIOGLU, viceprim- 
ministru, președintele PARTIDU
LUI REPUBLICAN AL ÎNCREDE
RII, ne-a spus : „Avem o mare sa
tisfacție pentru această a doua vizi
tă oficială în țara noastră a preșe
dintelui României, Excelența Sa 
Nicolae Ceaușescu. Sîntem convinși 
că ea va da un nou impuls dezvol
tării relațiilor dintre Turcia și Româ
nia, care sînt deja foarte bune.

între cele două țări ale noastre 
există nici un fel de probleme 
suspensie. Dimpotrivă, constatăm că 
relațiile de bună vecinătate și cola
borare dintre Turcia și România s-au 

j dezvoltat îmbucurător. Sînt sigur că 
există o deplină comunitate de ve
deri în ce privește extinderea rela
țiilor dintre țările noastre în toate 
domeniile, ca și transformarea regiu
nii noastre într-o zonă a păcii".

IHSAN SABRI CAGLAYANGIL, 
ministrul afacerilor externe, a apre
ciat. la rîndul său : „Relațiile Turciei 
cu România sint la un nivel foarte 
avansat. Nu mă îndoiesc — a conti
nuat el — că această vizită va da un 
nou impuls relațiilor noastre solide. 
Cred că, cu prilejul prezenței Exce
lenței Sale președintele Nicolae 
Ceaușescu în Turcia, vom avea con
vorbiri foarte fructuoase și că vom 
ajunge la puncte de vedere comune 
în probleme importante cu România 
vecină și prietenă, cu care sîntem 
hotăriți să dezvoltăm, în toate do
meniile, relațiile noastre".

BULENT ECEVIT, președintele 
PARTIDULUI REPUBLICAN AL 
POPORULUI, ne-a declarat : „Sint 
deosebit de satisfăcut de faptul că 
Excelența Sa președintele Nicolae 
Ceaușescu vizitează Turcia. Relațiile 
de prietenie și colaborare care s-au 
statornicit in ultimii ani între cele 
două țări ale noastre sînt foarte îm
bucurătoare. Cred că vizita Excelen
ței Sale va reprezenta o nouă contri-

actuală a președintelui 
schimburile

buție la extinderea acestor relații. 
Cred, de asemenea, că dezvoltarea 
bunelor raporturi dintre România și 
Turcia va constitui o contribuție im
portantă la destinderea în regiunea 
noastră și la pacea mondială.

Anul trecut, am avut prilejul să 
vizitez România, la invitația preșe
dintelui Nicolae Ceaușescu, și să am 
cu Domnia Sa convorbiri îndelungate. 
Păstrez amintiri foarte prețioase 
pentru mine din această vizită. Sînt, 
de asemenea, fericit că, pe timpul 
actualei vizite, voi avea 
să continui discuțiile cu 
Ceaușescu.

Transmit, cu această 
mai bune urări poporului României 
prietene".

ORHAN EYUBOGLU, secretarul 
general al PARTIDULUI REPUBLI
CAN AL POPORULUI, ne-a declarat: 
„Sînt convins că vizita președintelui 
României, Excelența Sa Nicolae 
Ceaușescu, în țara noastră va con
stitui un moment istoric de referință 
în dezvoltarea relațiilor celor două 
țări prietene și vecine. Sîntem feri
ciți că prietenia noastră va da 
roadele dorite în asigurarea unei at
mosfere de conviețuire pașnică și co
laborare avansată în regiunea noas
tră — pentru care militează și Parti
dul Republican al Poporului. Fără 
îndoială că eforturile președintelui 
Ceaușescu în aceeași direcție sînt 
profund apreciate de întregul popor 
turc".

posibilitatea 
președintele

ocazie, cele

păcii și securității internaționale. 
Semnificativă pentru evoluția poziti
vă a relațiilor româno-turce este am
plificarea în ultima vreme a contac
telor și schimburilor de vizite la di
ferite niveluri, între delegații parla
mentare, ministeriale, politice, con
tribuind la mai buna cunoaștere și 
apropiere între țările noastre.

Ne exprimăm convingerea că vizita 
pe care o facem, convorbirile pe care 
le vbm purta vor da un nou și pu
ternic avînt bunelor raporturi româ
no-turce, vor întări conlucrarea fruc
tuoasă dintre țările și popoarele 
noastre.

România, angajată cu toate forțele 
sale în opera de edificare a societății 
noi, socialiste, se află în prezent în 
fața unor vaste planuri de dezvoltare 
și modernizare a economiei, de înflo
rire a științei și culturii, de ridicare 
a nivelului de viață și civilizație al 
întregului popor. Cunoaștem că și Re
publica Turcia este preocupată de în
făptuirea unei politici care să-i asi
gure înaintarea pe calea progresului 
economic și tehnico-științific. 
îndoială că atît cooperarea, 
schimburile 
România și Turcia vor contribui 
propășirea economică și socială a ce
lor două țări, precum și la promova
rea cauzei păcii și înțelegerii între 
națiuni.

Domnule președinte,
Vizităm țara dumneavoastră lritr-o 

perioadă cînd în lume se produc 
mari schimbări sociale și naționale, 
cînd pe arena mondială se intensi
fică lupta popoarelor împotriva ve
chii politici de dominație și asupri
re, se afirmă tot mai puternic voin
ța lor de a fi stăpîne pe soarta pro
prie și pe bogățiile naționale, de a 
se dezvolta liber, într-un climat de 
pace și securitate.

România acționează ferm, prin în
treaga sa politică externă, pentru 
sprijinirea proceselor pozitive care 
au loc în viața internațională, pen
tru realizarea aspirațiilor legitime ale 
popoarelor de progres, de colaborare 
și înțelegere. . în acest spirit, țara 
noastră ' întărește și dezvoltă con
tinuu relațiile cu țările socialiste, cu 
toate statele vecine, cu țările în curs 
de dezvoltare, cu toate statele lumii, 
fără deosebire de orînduire socială. 
La baza tuturor raporturilor noastre 
internaționale situăm neabătut prin
cipiile deplinei egalități în drepturi, 
respectării independenței și suvera
nității naționale, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc, ale nerecurgerii la forță și la 
amenințarea cu forța — singurele în 
măsură să evite conflicte și 
zități, să asigure colaborarea 
între toate statele.

Trăind in Europa, acordăm 
firesc o atenție deosebită realizării 
securității pe continentul nostru. Nu 
putem uita faptul că din Europa au 
pornit două războaie mondiale, iar 
in zilele noastre acest continent cu
noaște o mare concentrare de arme, 
și armate, continuînd să fie divizat 
în blocuri militare opuse. Iată de ce 
acționăm cu toată fermitatea pentru 
transpunerea consecventă în viață a 
principiilor și angajamentelor înscri
se în documentele semnate la Confe
rința general-europeană de la Hel
sinki. In mod deosebit, considerăm 
necesar să fie intensificate eforturile 
pentru dezarmare și dezangajarea 
militară a continentului, precum și 
pentru înlăturarea oricăror restricții 
și bariere artificiale în calea colabo
rării dintre state, creîndu-se astfel 
un climat în care fiecare națiune să 
se poată dezvolta liber, la adăpost 
de orice'agresiune sau amestec din 
afară. Aceasta corespunde nu numai 
intereselor vitale ale popoarelor euro
pene, ci și destinderii și securității 
mondiale.

Considerăm că interesele supreme 
ale popoarelor din Balcani impun in
staurarea unor relații trainice, de în
credere și bună vecinătate în această 
regiune, dezvoltarea conlucrării fruc
tuoase, în domenii cît mai largi, între 
statele noastre. Desigur, o importan
ță hotărîtoare au relațiile bilaterale 
dintre țările balcanice, precum și re
zolvarea, în spiritul înțelegerii și pă
cii, pe calea tratativelor, a tuturor 
problemelor de interes reciproc. De 
asemenea, se impune intensificarea 
relațiilor multilaterale’, atît în cadrul 
organismelor de colaborare interbal- 
canică existente, cît și prin crearea 
altora noi. România este hotărîtă să 
sprijine orice inițiative menite să ac
tivizeze relațiile interbalcanice — atît 
pe plan bilateral, cît și multilateral, 
adueîndu-și contribuția consecventă 
la transformarea Balcanilor într-o 
zonă a colaborării și păcii, lipsită de 
arme nucleare, de trupe și baze mili-

multilaterale
Fără 

cît și 
dintre 

la

animo- 
pașnică
în mod

tare străine. într-o zonă a înțelegerii 
și destinderii.

Apreciem că o importanță deosebită 
are în acest sens reglementarea pe 
calea tratativelor pașnice, în spiritul 
respectării intereselor reciproce, a 
problemelor dintre Turcia și Grecia. 
De asemenea, considerăm necesar să 
se intensifice eforturile pentru solu
ționarea politică a situației din Cipru, 
pe baza respectării independenței și 
integrității acestui stat, a asigurării 
conviețuirii pașnice între cele două 
comunități cipriote.

Pornind de la interdependența si
tuației din Europa, din Balcani și cea 
din Orientul Mijlociu, considerăm că 
trebuie să se ajungă cît mai rapid la 
stingerea conflictului și instaurarea 
unei păci durabile și juste în această 
zonă, pe baza retragerii trupelor is- 
raeliene din teritoriile arabe ocupate, 
a asigurării independenței și suvera
nității tuturor statelor din regiune, a 
soluționării problemei poporului pa- 
lestinean în conformitate cu intere
sele sale legitime — inclusiv de a-și 
constitui un stat național indepen
dent. O importantă stringentă pen
tru climatul politic din Orientul Mij
lociu are, fără îndoială, reglementa
rea pașnică a situației din Liban, de 
către poporul libanez însuși, evitîn- 
du-se orice intervenție străină în tre
burile interne ale acestei țări. Româ
nia — ca și Turcia și celelalte țări 
din Balcani și din Europa — este pro
fund interesată ca în Mediterana, în 
Egee și în Marea Neagră să dom
nească înțelegerea și securitatea, ea 
aceste mări să devină mări ale păcii 
și colaborării.

Pătrunși de un Înalt spirit de răs
pundere pentru destinele păcii, țara 
noastră acționează ferm pentru înfăp
tuirea dezarmării generale, și în pri
mul rînd a dezarmării nucleare, pen
tru instaurarea noii ordini economice 
internaționale și lichidarea subdezvol
tării, pentru înfăptuirea unor relații 
interstatale cu adevărat democratice, 
bazate pe egalitate și echitate, pentru 
asigurarea accesului larg și. neîngrădit 
al tuturor popoarelor la cuceririle ci
vilizației moderne, pentru crearea 
condițiilor care să favorizeze pro
gresul tuturor țărilor și, in primul 
rînd, al celor rămase în urmă.

Considerăm că soluționarea con
structivă a complexelor probleme cu 
care se confruntă astăzi omenirea 
face necesare mai mult ca oricînd 
unirea eforturilor tuturor popoarelor, 
conlucrarea lor activă pe arena in
ternațională. Doresc să subliniez, cu 
acest prilej, că România și Turcia.au 
conlucrat fructuos —atît în cadrul 
Conferinței general-europene, cît și la 
O.N.U. și în alte organisme interna
ționale — și îmi exprim convingerea 
că și în viitor ele voi- acționa îm
preună, în spiritul păcii, al colaboră
rii și înțelegerii între popoare.

Cu această convingere, doresc să 
toastez în sănătatea dumneavoastră, 
domnule președinte, și 
doamne Emel Korutiirk ;

— pentru prosperitatea și fericirea 
poporului turc, prieten ;

— pentru prietenia și 
româno-turcă ;

— pentru pace și colaborare în în
treaga lume :

— în sănătatea dumneavoastră, 
tuturor ! (Aplauze).

a stimatei

eolaborarea

Elena Ceaușescu au făcut, la palatul 
„Cankaya", o vizită protocolară pre
ședintelui Republicii Turcia, Fahri

Mărți. după-amiază, președintele 
Republicii Socialiste România, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și tovarășa prietenească.

La sosirea inalților oaspeți pe aeroportul din Ankara

nu 
in

■

La mausoleul
lui Mustafa Kemal Ataturk
în cursul după-amiezii, președin

tele Nicolae Ceaușescu a depus o 
coroană de flori la Anit Kabir, 
mausoleul lui Mustafa Kemal Ata
turk, făuritorul Turciei moderne. De 
la reședința sa oficială, șeful statu
lui român a fost însoțit de ministrul 
apărării naționale, Ferit Melen.

începută în 1944, ca urmare a unei 
hotărîri a Medjlisului, și terminată 
în 1953, această monumentală con
strucție ridicată în vîrful unei coli
ne care donjină orașul, îmbină ar
monios concepția de factură moder
nă cu elementele arhitecturii tradi
ționale turce. Mausoleul are forma 
unui templu, înconjurat de porticuri, 
în mijlocul căruia un uriaș bloc da 
marmură, tăiat dintr-o singură bu
cată, adăpostește mormîntul lui Ata
turk. Pereții interiori ai mausoleului 
sînt îmbrăcați în plăci de marmură 
roșie, iar plafonul — cu mozaic auriu. 
O monumentală scară, ornată cu ba
soreliefuri, și o vastă esplanadă, pa
vată cu dale din terasit și marmură, 
spre care duce o alee triumfală, de
corată cu lei din granit, în stil neo- 
hitit, flancată de galerii deschise, în
tregesc edificiul, considerat cel mai 
important monument al Turciei mo
derne. Deasupra blocului monolit

sînt dăltuite în marmură cuvintele 
celebre „Yurda Sulh, cihanda sulh" 
(„pace în țară, pace în lume") — 
crezul politic al Iui Atatiirk.

în întîmpinarea șefului statului 
român, la mausoleu au venit guver
natorul Ankarei, Dumuș Yalcin, pri
marul capitalei turce, Vedat Dalokay, 
și comandantul garnizoanei Ankara, 
general de corp de armată O. Fazii 
Polat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
însoțit de George Macovescu, minis
trul afacerilor externe, de alte per
soane oficiale.

O unitate de gardă prezintă ono
rul în timp ce se depune coroana. 
După depunerea • coroanei se păs
trează un moment de reculegere.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
scrie apoi în cartea de aur a mau
soleului : „Cu prilejul vizitei în Re
publica Turcia, aducem un cald o- 
magiu memoriei lui Mustafa Kemal 
Atatiirk — fondatorul statului turc 
modern".

în continuare se vizitează Muzeul 
Atatiirk, amenajat în incinta mauso
leului, care cuprinde obiecte perso
nale și diferite documente legate 
viața și lupta 
stat.

eminentului om
de 
de

Sosirea la Ankara
(Urmare din pag. I) ■<.

Un dialog util și fertil pentru ambele țări11
JJ

Pe spații ample, cu titluri mari, pe 
primele pagini, ziarele din Ankara și 
Istanbul salută cea de-a doua vizită 
oficială în Turcia a iluștrilor soli ai 
poporului român. La loc. de frunte 
sînt publicate biografiile și fotogra
fiile președintelui Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu. Nume
roase articole sînt consacrate, totoda
tă, prezentării succeselor remarcabile 
obținute de România în dezvoltarea 
economică și socială, politicii sale ac
tive și principiale pe plan internațio
nal, ca și reliefării importantei deo
sebite pe care o ocupă în cronica bo
gată a raporturilor bilaterale noua 
rundă a convorbirilor româno-turce, 
la nivelul cel mai înalt.’

„YENI ULUS" inserează pe prima 
pagină un comentariu în care se relevă 
că „Turcia și România acordă o mare 
importanță relațiilor lor bilaterale, 
pentru că se află în aceeași regiune. 
Atit Turcia, cit și România au răs
punderi mari în asigurarea unei păci 
durabile în Balcani, în eforturile pen
tru întărirea colaborării în toate do
meniile. Convorbirile ce vor avea loc 
cu președintele Ceaușescu, considerat 
unul dintre liderii cu greutate atît pe 
plan balcanic, cit și pe plan interna
țional, vor pune, desigur, în evidență 
importanța acestui lucru".

„BUGUN" dedică o pagină întrea
gă României și activității președin
telui Nicolae Ceaușescu, pe plan in
tern și internațional.

în mod semnificativ „YENI 
HALKCI" intitulează pagina consa
crată vizitei : „Sub conducerea pre
ședintelui Ceaușescu, România a in
trat într-o nouă etapă de avînt". Pa
gina conține articole privind direc
țiile de dezvoltare ale economiei ro-

mânești în sectoare ca industria chi
mică, . de mașini-unelte, petrolieră, 
precum și despre succesele în dome
niul cercetărilor. submarine etc.

în aceeași manieră reflectă vizita 
și ziarele „SAVAȘ", „ZAFER", „AK- 
ȘAM“, „TASVIR", „SON HAVADIS", 
„TERCUMAN", „BARlȘ", „YENI 
GUN“, „ADALET", „VATAN", „SA- 
BAH" și „YENI ASYA".

„BAYRAK" consacră un amplu ar
ticol dezvoltării raporturilor de cola-

litica europeană, cimoașie și un mare 
avînt în industrie". în articol se arată 
că „dezvoltarea relațiilor de bună ve
cinătate și prietenie dintre România 
și Turcia, din toate punctele de vedere 
— economic, tehnic, cultural și teh
nologic — are, fără nici o îndoială, 
o mare importanță atit pentru înțe
legerea și securitatea în Balcani, cit 
și în lumea întreagă. Intensificarea 
schimburilor de vizite și a contacte
lor oficiale din ultimii ani, dintre

președintelui Fahri

Ample articole și comentarii în presa turcă despre 
rolul și însemnătatea noii întîlniri la cel mai înalt nivel

borare româno-turce în toate dome
niile. De asemenea, „TANIN" publică 
articolul „Salutînd sosirea președin
telui Nicolae Ceaușescu", în care se 
subliniază importanța pe care o va 
avea actuala vizită în evoluția viitoa
re a relațiilor româno-turce. Conco
mitent, se face un scurt istoric al ra
porturilor bilaterale.

Cotidianul „POLITIKA" 
articolul : „România 
venit țara balcanică 
ritm de dezvoltare", 
cifre referitoare . la 
dustrială a României, producția în 
principalele domenii și schimburile 
sale comerciale.

Sub fotografiile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și ' 
Ceaușescu, 
mentariul :
Ceaușescu va promova relațiile noas
tre", cu subtitlul : „România, care 
deține • pondere importantă în po-

publică 
postbelică a de- 
cu cel mai înalt 
în care prezintă 
dezvoltarea in-

tovarășei Elena 
„DUNYA" publică co- 
„Vizita președintelui

cele două țări, în cele mai diverse 
domenii, îndeosebi cele la nivelul șe
filor de stat și guvern, constituie un 
factor dc cea mai mare importanță 
în extinderea și adîncirea relațiilor 
bilaterale. Vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu, la invitația pre
ședintelui Korutiirk, va da un sens 
și mai profund bunei vecinătăți și 
prieteniei tradiționale turco-române". 
După ce prezintă politica de dezvol
tare economică și socială a Româ
niei, precum și pozițiile ei construc
tive în principalele probleme inter
naționale contemporane, articolul 
conchide : „îndeosebi de cînd la con
ducerea țării se află președintele 
Ceaușescu, România atrage atenția 
prin noul avînt ai dezvoltării sale".

Cotidianul de limbă engleză „TUR
KISH DAILY NEWS" salută vizita 
publicind. pe prima pagină, în cu
lori, fotografiile președintelui Nicolae

Ceaușescu 
Korutiirk. 
supliment special sub 
ședințele Ceaușescu și 
care sînt inserate mai 
privind : concepția 
Nicolae Ceaușescu despre noua or
dine economică internațională și dez
voltarea țării noastre în mai multe 
domenii.

în editorialul „Salut călduros unui 
vechi • prieten", același ziar, după ce 
amintește schimbul de vizite la ni
vel înalt din 1969 și 1970, scrie : „Re
lațiile dintre cele două țări s-au dez
voltat de atunci într-o atmosferă de 
sinceră prietenie și colaborare și tre
buie subliniat că aceste legături au 
fost influențate printr-o atitudine e- 
xemplară de înțelegere reciprocă... 
Nu există nici o îndoială că este în 
avantajul deplin al celor două țări 
să coopereze într-o atmosferă de în
țelegere reciprocă, care reprezintă 
și o garanție pentru pacea și calmul 
în regiunea noastră...

Este o fericire să-l vedem încă o 
dată printre noi pe președintele 
Ceaușescu, care a avut un mare rol 
în dezvoltarea relațiilor noastre de 
prietenie și cooperare intr-un mod 
mai fertil și mai realist și care este 
un adevărat prieten al Turciei. Ne 
face plăcere să folosim această oca
zie pentru a aduce salutul nostru na
țiunii române surori. Dorim sincer 
ca dialogul ce va avea loc pe timpul 
șederii sale aici să fie util și fertil 
pentru ambele țări".

Ziarul „CUMHURYET". după ce 
anunță pe prima pagină vizita și 
programul acesteia, ii consacră în
treaga pagină de politică externă.

Și . .
Ziarul dedică vizitei un 

titlul : „Pre- 
România", in 

multe articole 
președintelui

garda de onoare. Președintele Româ
niei se adresează militarilor din garda 
de onoare în limba turcă: „Merhaba> 
Askerler !“ (Bună ziua, ostași !).

Președintele Nicolae Ceaușescu si 
tovarășa Elena Ceaușescu sînt salu
tați apoi călduros de primul ministru. 
Suleyman Demirel. și de doamna 
Nazmiye Demirel. în continuare, inal- 
ților oaspeți le sint prezentate cele
lalte personalități aflate pe aeroport : 
președintele Senatului Republicii, 
Tekin Arîburun, președintele Adună
rii Naționale, Kemal Gilven, președin
tele Partidului Republican al Poporu
lui, Biilent Ecevit, președintele Tribu
nalului Constituțional, Kani Vrana, 
șeful Statului Major General al Ar
matei, generalul Semih Sancar, vice- 
prim-miniștrii guvernului Turhan 
Feyzioglu și Alpaslan Tiirkeș, minis
trul apărării naționale, Ferit Melen, 
ministrul de interne, Oguzhan Asil- 
tiirk, alți membri ai guvernului, co
mandanții forțelor terestre, navale și 
aeriene, alți funcționari superiori 
turci.

Sînt prezenți decanul corpului di
plomatic, Salvatore Asta, precum și 
ambasadorul României la Ankara, 
George Marin, și ambasadorul Tur
ciei la București, Osman Derinsu. Pe 
aeroport se află, de asemenea, mem
brii ambasadei române, care salută 
cu dragoste și căldură pe 
tele Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu.

Un grup de copii oferă 
telui Nicolae Ceaușescu și 
Elena Ceaușescu frumoase buchete 
db flori.

în continuare, oaspeții români sînt 
invitați în salonul de onoare al aero
portului, unde, într-o atmosferă 
cordială, se întrețin cu gazdele timp 
de cîteva minute.

Președintele Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, împreună 
cu președintele Fahri Korutiirk și 
doamna Emel Korutiirk iau loc apoi

președin- 
tovarășa

președin- 
tovarășei

A • • iri
în ziua de 22 iunie, tovarășul 

Gheorghe Oprea, viceprim-ministru 
al guvernului, a avut, la Ankara, în- 
tîlniri de lucru cu Salahattin Kilic, 
ministrul energiei și resurselor na
turale, șl cu Nahit Menteșe, minis
trul comunicațiilor.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea coope
rării dintre România și Turcia în do-

în 
de 
reședința oficială Pembe Kosku, re
zervată oaspeților.

Coloana oficială străbate mai întii 
vechea 
ționale, 
lor noi, 
edificii 
vechea 
in istorica 
Națiunii), 
vestră a lui Mustafa Kemal Atatiirk, 
fondatorul statului modern turc, și de 
vechea clădire a Medjlisului. unde, 
în 1923, a fost proclamată Republica 
Turcia.

De la Ulus Meydani începe bu
levardul Atatiirk, principala arteră a 
capitalei, pe care o străbate de la 
nord la sud pe o distanță de peste 
25 km. Astăzi, în cinstea vizitei so- 
lilor poporului român, această fru
moasă magistrală este împodobită 
sărbătorește cu drapelele de stat ale 
României și Turciei. De-a lungul în
tregului parcurs, un mare număr de 
cetățeni aplaudă, salută cu prietenie 
și căldură pe șeful statului nostru, 
își exprimă satisfacția de a avea ea 
oaspete pe președintele României, a 
cărui activitate neobosită în slujba 
idealurilor de pace, înțelegere și co
laborare între națiuni este larg cu
noscută și apreciată.

După ce străbate marele bulevard, 
înțesat de o parte și de alta de mul
țimi de oameni, coloana de mașini 
traversează unul dintre cele mai noi 
cartiere ale Ankarei, Cankaya, unde 
se află reședința rezervată oaspeților.

La intrarea în reședință se află 
aliniată o gardă militară în uniformă 
de paradă, care prezintă onorul. Pre
ședinții Nicolae Ceaușescu' și Fahri 
Korutiirk, tovarășa Elena Ceaușescu 
și doamna Emel Korutiirk se întrețin 
cordial, după care oaspeți și gazde își 
iau rămas bun, urmînd a se reîntîlnî 
în cursul după-amiezii, în continua
rea desfășurării

De

mașini care, escortate de o gardă 
motocicliști, se îndreaptă spre

Ankară, eu construcții tradi- 
care fac loc, treptat, cartiere- 
cu bulevarde larg deschise și 
moderne, joncțiunea dintre 
și noua Ankară realizîndu-se 

Ulus Meydani (Piața 
dominată de statuia ec-

programului oficial, 
la trimișii speciali

petrolier, energetle,meniile minier, 
precum și în domeniul transporturi
lor și telecomunicațiilor.

La întîlnirile de lucru au participat 
Constantin Stanciu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior și coo
perării economice internaționale, și 
Ion Bogdan, adjunct al ministrului 
minelor, petrolului și geologiei.

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Bulgaria
SOFIA

Survolînd teritoriul Republicii Populare Bulgaria, vă adresez un călduros 
salut tovărășesc și cele mai bune urări de sănătate și fericire.

Folosesc acest prilej pentru a ura Partidului Comunist Buigar și între
gului popor al Bulgariei prietene noi și tot mai mari r.ealizări pe calea so
cialismului, a progresului și înfloririi patriei, precum și in lupta pentru co
laborare, securitate și pace în Europa și în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România

Turcia.au
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Multiplele probleme economice și 
sociale cu care se confruntă tinerele 
colective de muncă de la întreprin
derea de armături industriale din 
fontă și oțel și întreprinderea de 
conductori electrici emailați din ora
șul Zalău angajează toți factorii 
educaționali din aceste unități în
tr-o susținută activitate politică de 
masă în vederea mobilizării tuturor 
forțelor la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan și formarea la toți 
angajații a unei atitudini înaintate 
fată de muncă — cerințe pregnant 
formulate în documentele Congresu
lui al XI-lea al P.C.R., în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu la 
Congresul educa
ției politice și al 
culturii socialiste.

în ambele uni
tăți economice, 
oomitetele de 
partid și organi
zațiile de masă 
folosesc în acest 
scop o gamă va
riată de forme și 
mijloace ale mun
cii educative, re- 
țlnînd în mod 
deosebit atenția 
rolul important cc 
revine agitației 
vizuale — concre
tă, actuală și operativă, puternic an
corată în preocupările fiecărui co
lectiv.

Pirin felul cum este concepută și 
organizată, agitația vizuală din cele 
două întreprinderi realizează in per
manență un dialog viu cu colecti
vele de muncă, le cheamă la o acti
vitate productivă eficientă, respon
sabilă. La intrarea în întreprinderea 
de armături industriale din fontă și 
oțel, bunăoară, ne apare în față un 
ansamblu de panouri și afișe, în ca
drul cărora un loc din cele mai im
portante a revenit, in această peri
oadă. popularizării 
Congresului educației politice și 
culturii socialiste, 
cipalelor 
nute 
de 
celași timp, panourile, afișele ne dau 
o imagine concentrată atît a izbîn- 
zilor, cît și a neîmplinirilor mi
ilor de angajați ai întreprinde
rii. „Angajamentul nostru pe 1976“ 
se intitulează unul dintre aceste pa
nouri. Dintre obiectivele înscrise 
aici, notăm: scurtarea timpului de 
asimilare cu două luni la un număr 
de 35 tipodimensiuni de armături 
navale, realizarea unei economii 
(prin reducerea consumurilor norma
te) de 300 tone combustibil conven
țional și 110 tone metal și reducerea 
la minimum a cheltuielilor materiale

la 1 000 lei producție. Dar funcția 
informativă a panoului nu se oprește 
aici. Aflăm. în același timp, că pri
mul obiectiv a fost realizat cu 8 luni 
mai devreme, că pînă la această dată 
harnicul colectiv a realizat o eco
nomie de 33,8 tone de metal și 472 
tone de combustibil convențional; la 
fel, cheltuielile totale la 1 000 lei au 
fost reduse, față de plan, cu 72,9 lei. .

. Se remarcă, de asemenea, prezența 
a două grafice, cu ajutorul cărora 
muncitorii sînt informați asupra sta
diului îndeplinirii planului la prin
cipalii indicatori pe lună, trimestru 
și, în final, pe an. Cifrele înscrise 
pe cele trei panouri — deseori co-

Boangher, care a și realizat angaja
mentul asumat : automatizarea ma
șinii de întors forme de oțel, redu- 
cind în acest fel stagnările în pro
ducție și aducînd fabricii un venit 
anual de 100 000 lei. în aceeași ca
tegorie pot. fi cuprinse și panourile 
fruntașilor, prin mijlocirea cărora 
poți face cunoștință cu muncitorii și 
cu schimburile fruntașe.

Experiența organizațiilor de partid 
învederează, în , același timp, impor
tanța criticii pentru valoarea educati
vă, formativă a agitației vizuale. 
Nu ne vom opri, în însemnă
rile de față, asupra gazetelor sa
tirice, cît asupra unui alt in-

AGITAȚIA VIZUALĂ
promovează atitudinea înaintată față de muncă

VIAȚA DE PARTID LA ZALĂU

documentelor 
al 

sublinierii prin- 
idei care se cer reți- 
însușite de comuniști, 

oamenii muncii. In a-

mentate de agitatori în discuții 
fața locului cu grupuri 
citori — consemnează 
mai îndeplinirea, ci 
șirea planului la piese 
fontă și oțel. Intrînd în 
treprinderii, ne dăm și mai bine sea
ma că agitația vizuală este o pre
zență activă, că ea se confruntă în 
permanență cu problemele specifice 
fiecărui colectiv de muncă. In sec
țiile turnătorie și prelucrări mecani
ce, în ateliere, aceleași grafice pre
zintă sugestiv planul zilnic și modul 
lui de realizare.

După cum se știe, agitația vizuală 
joacă un rol important în populari
zarea experienței înaintate. Dintre 
panourile întîlnite la intrarea în în
treprindere, muncitorii se opresc cu 
interes îndeosebi in fața celui inti
tulat „Cuvîntul inovatorului". Aici 
pot fi văzute fotografiile fruntașilor : 
Iulian Boangher, Kovaci Paul. Vio
rel SapLacan și Petre Vonas. Tot de 
aici pot fi aflate obiectivele planului 
tematic de inovații pe acest an, ca 
și ultimele date privind desfășurarea 
inițiativei „Fiecare inginer, maistru 
și tehnician să rezolve o problemă 
tehnică echivalentă cu retribuția sa 
pe un an“ 
100 de angajați 
Căiitindu-i pe 
fruntași de la 
l-am întilnit

ia 
mun- 

nu- 
depă-

de 
nu 

și 
turnate din 
halele in-

strument de mare eficiență c „Vi
trina calității". Pe polițele acesteia, 
piese rebutate — adevărate probe 
ale lipsei de răspundere în muncă 
— stau alături de piese bune, lu
crate cu grijă și atenție. Și într-un 
caz și în altul sînt prezentați autorii 
lucrului bun sau rău. Ni s-a spus : 
„cel care este criticat o dată la vi
trina calității, apare de regulă, pen
tru prima, dar și pentru ultima oară. 
O asemenea lecție usturătoare nu se 
uită".

Un loc bine conturat este rezervat 
și modalităților de ținere la curent 
a muncitorilor, tehnicienilor și ingi
nerilor din această întreprindere cu 
evenimentele politice interne și ex
terne, între care vitrinele „Fotocro- 
nica" și „Planiglobul".

La întreprinderea de conductor! 
electrici emailați, organizația de 
partid a orientat agitația vizuală cu 
precădere în două direcții esențiale 
pentru bunul mers al treburilor : 
integrarea tinerilor în producție și

realizarea de economii de materii 
prime, materiale și energie. Peste 
tot, panouri și texte scrise vizibil, 
frumos colorate, cheamă muncitorii 
la folosirea integrală a mașinilor, a 
timpului destinat producției. O in
scripție întreabă : „Știați ce în
seamnă 10 minute irosite zilnic în 
întreprinderea noastră ?“. Răspunsul 
este dat pe același panou, în cifre 
convingătoare. Asemenea forme de 
adresare, ca și altele asemănătoare 
au — prin caracterul concret și a- 
dresa directă — o mare forță de con
vingere. Dovadă, rezultatele obținute 
în ultimul timp in direcția întăririi 
ordinii și disciplinei.

Există, 
lași timp, și 
tip 
care 
oamenii, 
stimulează să re
flecteze asupra 
întregii lor com
portări în colec
tivul din care fac 
parte. Pe fiecare 
mașină din secția 
de emailare, de 
pildă, pot fi vă
zute mici panouri 
pe care 
„Nu e 
știi, e

„______ .. ajungi să știi", „Nu
ride de cel ce nu știe, ci ajută-1 să știe" 
sau „îngăduința față de abateri, tot 
abatere se cheamă".

Pe un panou am văzut fotografia 
tinerei Maria Bonțea. Este fata des
pre care se spune că, în timp de 8 
ore, nu „vorbește" decît cu mașina 
la care lucrează. Toate aceste moda
lități aduc o contribuție neîndoiel
nică la realizarea lună de lună a sar
cinilor de plan, demonstrînd, o dată 
în plus, că o agitație vizuală con
cretă și atractivă are o eficiență deo
sebită asupra activității fiecărui in
divid, a colectivității în întregul său, 
că organizațiile de partid, acordin- 
du-i toată atenția, dețin un instru
ment cu o puternică forță de înrîu- 
rire în educarea oamenilor, în for
marea conștiinței lor socialiste, re
voluționare.

Gheorghe RUSU 
corespondentul „Scînteii"

perseverezi pînă

Gh. BULGAR

în ace- 
alt 

de panouri 
„discută" cu 

care-i

citim : 
greu 
greu

să 
să

— îmbrățișată de aproape, 
al între,prinderii,

unii dintre inovatorii 
turnătoria de oțel, 
pe tovarășul Iulian

Reîntîlnire Slavici

De la cuvînt la metaforă în 
variantele liricii eminesciene

va-

Noua carte a lui 
Gh. Bulgăr a fost pre
cedată de cîteva stu
dii parțiale pe aceeași 
temă, toate atestînd 
o continuitate, voin
ță de a atrage aten
ția asupra unor punc
te de vedere, de a 
face cunoscut multila
teral scrisul lui Emi- 
nescu și marea
loare a acestuia. Cu 
această dorință 
Btrăbătute în 
centul volum va- 
riantele poeziilor 
lui Eminescu, „cărei™ 
au întruchipat trep
tat, pînă la imaginea 
definitivă, intențiile 
sale creatoare, efor
turile, iluminările, în
doielile, revenirile, re
tușurile și înnobila
rea viziunii și sub
stanței estetice a poe
melor tipărite cu atîta 
economie, și exigentă 
— în numai două de
cenii de creație". A- 
poi, „variantele poe
ziilor publicate de el 
configurează laborato
rul poetului, cu mar
ca prefacerii miracu
loase a cuvintelor în 
artă supremă poetică".

Patru ar 
Gh. Bulgăr, 
scurtei perioade 
creație de care a 
parte Eminescu,

sint 
re-

fi, după 
etapele 

de 
avut 
inti-

tulate de el după cum 
urmează : Imagini ori
ginale in faza uceni
ciei poetice; „Farme
cul limbagiului — sem
nul celor aleși"; E- 
florescența cuvintului 
poetic in metafora li
rică a maturității și 
Sinteza resurselor ex
presive in poetnele ul
timilor ani (1881— 
1883).

Se înțelege că noul

studiu își înscrie1 con
tribuțiile sale în am
plul cimp de cercetare 
și interpretare a ope
rei celui mai mare 
poet național al româ
nilor. domeniu în care, 
în ultimii ani, s-au în
registrat succese din
tre cele mai însem
nate. Din acest punct 
de vedere, o biblio
grafie sau o citare 
mai puțin vitregitoare 
ar fi fost utilă. însă 
meritul decisiv al căr
ții este acela 
sistematiza 
proces de 
minescian, 
ce de la 
le parțiale
pe această linie la o 
cuprindere de ansam-

de a 
întregul 

creație e- 
de a trș- 
cercetări- 
anterioare

blu a fenomenului și 
de a arăta forța poe
tului în structurarea 
de adîncime a limbiiz 
literare, „saltul calita
tiv al expresiei" pe 
care l-a izbutit el în 
literatura noastră. Ex
plorarea reînnoită a 
imensului material do
cumentar care consti
tuie laboratorul artis
tic eminescian, puncta
rea fazelor prin care 

au trecut cele mai 
■i multe dintre poe- 

ziile publicate de 
««Jpoet pînă cînd a- 

cesta le-a socotit 
ca definitive, urmă
rirea încrengăturilor 
colaterale și a unor 
posibile înrudiri dove
dește convingător cum 
ajunge Eminescu de la 
cuvîntul comun, une
ori uzat sau surprinză
tor de nou, la meta
foră, adică la expresia 
artistică memorabilă, 
in care totul capătă 
alte dimensiuni. Este 
partea cea mal consis
tentă a acestei cărți, o 
contribuție la cunoaș
terea operei celui mai 
mare poet al poporului 
român.

După ecranizarea 
„Marei", datorată lui 
Mircea Veroiu, iniția
tiva Televiziunii de a 
marca, printr-un film 
omagial, 50 de ani de 
la moartea marelui 
prozator ardelean ne 
aduce din nou în fața 
operei 
creației 
torului, 
realizat 
ralambie 1 
după un scena
riu de Alexan
dru Struțeanu, 
deopotrivă monogra
fie a operei și a au
torului, document al 
universului literar și 
al creației prozatoru
lui nostru clasic. Le
găturile lui Slavici cu 
mișcarea de idei poli
tice și artistice ale 
vremii — începînd cu 
societatea „România 
Jună", în care a acti
vat împreună cu Emi- 
nescu, pregătind, „sub 
chiar nasul autorități
lor habsburgice miș
carea spirituală în fa-

lui Slavici. A 
și a crea- 

Filmul 
de Ha- ■

B°roș, Al 
scena- f •

este

George MUNTEAN
l
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® RCSpOilSClbilitCltO SP‘*-a'u' clinic de boli contagioasa 

Cluj-Napoca există o preocupare permanentă pentru ca în relațiile cu 
cei care ni se adresează să existe, pe lingă competență profesională, și 
multă solicitudine, înțelegere, un mod de a răspunde politicos, apropiat, 
în acest sens, s-au ținut unele cursuri și lecții teoretice și practice 
privind comportamentul personalului la toate nivelurile (lucrătorii de 
la poartă, biroul dc fișier și informații, de la centrala telefonică, per
sonalul sanitar mediu și auxiliar etc.). Totodată, se analizează periodic 
în colectivul de conducere modul în care se respectă aceste norme de 
către întregul personal. (Dr. Nicolae Oprean, medic director. Spitalul 
de boli contagioase Cluj-Napoca).

• 0 mai bună corelare a pr°gramult>i curselor auto care 
circulă dimineața din satele Crocna, Pescari și Feniș (Arad) cu mersul 
trenurilor de persoane ce trec prin stația C.F.R. Gurahonț este mai 
mult decît necesară. Muncitorii navetiști așteaptă din partea conducerii 
I.T.A. Arad stabilirea unui orar corespunzător. (Ion Coțoi, comuna 
Bonțești, județul Arad).

O
triei, de 
S C.F.R.

284. tone £ier vechi au colectat și expediat oțelăriilor pa
la începutul anului și pînă în prezent, muncitorii Districtului 
— Tirgoviște. (Gheorghe Muscăloiu, secția C.F.R. Titu).
Solicltălîl or8anizatorilor comerțului local să găsească oo

soluție corespunzătoare pentru ca și în orașul nostru, Moinești, să fie 
asigurată preschimbarea capsulelor de autosifon. (Petre Lungu și alți 
9 semnatari, din cadrul Trustului petrolului Moinești, județul Bacău).

® Postamentul... nepăsării.In fața Casel de cultură a 
sindicatelor din orașul -Reșița se află un postament pe care cu ani In 
urmă exista o statuie simbolizînd un oțelar. Aceasta a fost scoasă, 
iar altă lucrare nu a mai fost pusă la loc. Așa se face că de ani de 
zile postamentul respectiv umbrește fără rost 
tură, florile, trandafirii și spațiul verde ce 
Brincuș, Reșița, județul Caraș-Severin).

fațada lăcașului de cul- 
îl înconjoară. (Nicolae

® Așteptăm din Partea Regionalei C.F. București măsuri 
pentru reînființarea sălii de așteptare în stația Valul lui Traian, ju
dețul Constanța. (Constantin Panait, comuna Valul lui Traian, jude
țul Constanța).

® Îl1 Unitățile care desfac Produse lactate, din municipiul 
Pitești, cam de multă vreme nu se mai vinde brînză de vaci pream- 
balată. De ce ocolesc oare furnizorii un asemenea mod civilizat și 
comod de a livra comerțului brînză de vaci, smîntină etc.,? (Prof. 
Florin Angliei, Pitești).

voarea Unirii princi
patelor" ; contribuția 
de seamă a lui Sla
vici la reviste ca „Va
tra" și mai ales „Tri
buna" ; relațiile — nu 
la fel de constante — 
cu cercul „Convorbi
rilor literare" și cu 
Maiorescu sînt mar-

cate prin numeroase 
documente și trimiteri 
la ambianta epocii. U- 
neori însă, trimiterile 
sînt excesive, alteori 
se repetă sau depășesc 
obiectul monografiei. 
„Mortua est", recitată 
pe statuia din fata A- 
teneului, bunăoară, ori 
„coperțile" filmului (o 
vizită la Casa memo
rials din Siria) ne a- 
par convenționale și, 
în ansamblul filmului, 
de prisos.

Interesante ca reali
zare cinematografică

— și ca sugestii pen
tru viitoare ecranizări
— sint fragmentele ce 
ilustrează povestiri ca 
„Budulea Taichii" (ro
bust portret realizat 
de Mihai Mereuță), 
„Pădureanca" (sensibil 
marcată de Ana Sze- 
lesz) și „Comoara".

într-o cu totul 
altă perspectivă 

' . socială decît cea 
** propusă de fil- 
** mul lui

Veroiu ne 
rează Draga 
nu o Mară 
n-a trecut încă podul", 
care strînge încă, foar
te încrîncenată, crăițar 
după crăițar, ca să-și 
trimită fata la școală. 
O robustețe 
verșunare pe 
ța dramatică 
Olteanu o 
dintr-o singură 
vență. Dar antologică.

de
Mircea 

> figu-
Oltea- 

i „care

și o în- 
care for- 
a Dragăl 
schițează 

sec-.

Alice MANOIU
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Celor care au urmărit, 
timp de mai multe stagiuni, 
activitatea Teatrului de stat 
din Sibiu le-a fost posibil 
să dobîndească, încă o dată, 
confirmarea importanței pe 
care o are, în procesul re- 
vitalizării și dezvoltării le
găturii teatrului cu pu
blicul, calitatea opțiunilor 
repertoriale. Am salutat la 
momentul potrivit și apre
ciem în continuare preocu
parea acestui colectiv pen
tru promovarea unor texte 
noi inspirate din actualitate, 
din problemele de creația 
materială și spirituală, din 
frămîntările etice ale con- 
structurilor noii noastre so
cietăți (cîndva am văzut aici, 
în premieră pe țară, „Adîn- 
cimi" de Constantin^ Chiri- ■ 
ță) ; aspirația de a detecta 
lucrări originale legate de 
oamenii și istoria Transil
vaniei 
lor") ;
zenta spectatorilor, tineri 
mai ales, piese de rezisten
ță ale repertoriului clasia 
(„Vlaicu Vodă") și specta
cole deopotrivă bogate în 
idei, atrăgătoare 
montare ~ '
bucurăm 
rientări 
nante și .
programului artistic al co
lectivului sibian.

Dar, din aceeași perspec
tivă a examinării atente a 
tendințelor manifestate aici 
de-a lungul ultimelor sta
giuni, se cuvine să amintim 
că, nu o dată, căutările re
pertoriale nu au găsit și 
soluționări, răspunsuri, din
tre cele mai inspirate și 
mature.

Recentul turneu, favori
zează, din păcate, și unele 
constatări ’ de acest fel.

Și în „Tineri căsătoriți 
caută cameră" — care este, 
într-un anume fel, o con
tinuare a lui „Valentin și 
Valentina", piesă jucată la 
noi în anii trecuți cu un 
frumos succes — drama
turgul sovietic Mihail Ros
cin abordează tema să pre
ferată— iubirea. Cum re
zistă poezia dragostei, după 
căsătorie, la asaltul „prozei 
vieții"? Cum trece iubirea 
proba ‘ de foc a necazurilor 
ori pe cea a sîcîielilor coti
diene ? Cum rezistă ea în 
fața problemelor materiale, 
a presiunilor mentalității di
ferite a celorlalți membri 
ai familiei ? „Tineri 
riți caută cameră" 
imagine realistă 
dintr-o observație 

. pătrunzătoare a vieții.

Spectacolul sibian (regia 
Iulian Vișa) insistă asupra 
laturii realiste, amare, a co
mediei lui Roscin, îngro- 
șînd-o pînă la limită. Lec
tura lui Vișa este inteligen
tă și, pînă la un punct, spri
jinită substanțial pe semni
ficațiile textului. Dezacor
dul începe acolo unde se 
încearcă generalizări și 
unde se frustrează tex
tul de unda sa de poe
zie. încrederea funciară 
a lui Roscin în rolul și pu
terea iubirii apare mai pu
țin convingătoare îri specta
colul sibian. Se conturează 
în plus cîteva „probleme" 
legate de alte soluționări 
regizorale, de calitatea în-

adresează îndeosebi unor 
spectatori — cei tineri — 
față de care teatrul și-a a- 
sumat îndatoriri educativ» 
majore.

Ar fi nedrept însă dacă 
dincolo de asemenea „sem
nale de alarmă" n-ar ti re
levată, odată cu forța spec
tacolului de a exprima ne
edulcorat „probleme" ale 
vieții, vigoarea, simpli
tatea, naturalețea, expre
siva trăire interioară a 
multora dintre interpreți : 
a lui Nicolae Călugărita, în 
primul rînd, dar ,și a Danei 
Bolintineanu, amîndoi co- 
municînd o neliniște, un 
impas autentic ; a lui Kitty 
Stroescu, a Liviei Baba, a

iuri populare legate de 
muncă și relevînd legătura 
ancestrală, organică, a oa
menilor cu pămîntul rodi
tor. Montarea fructifică — 
cîteodată, e drept, exce
siv ori exterior — o selecție 
„aleasă" de cîntece aparți
nînd tezaurului folcloric. E- 
xecutarea pașilor, a dansu
rilor populare și mai ales a 
cîntecelor (muzica : Dan 
Constantiniu și Erik Ma- 
nijak) relevă resurse co
regrafice și -----
așteptate.

(„Neamul Vlașini- 
dorința de a pre-

(recenta
Goldoni). Și ne 
că asemenea o- 

constituie domi- 
permanențe ala

căsăto- 
este o 

Izvorîtă 
atentă,

Două spectacole
ale Teatrului de stat

din Sibiu

drumării actorilor, asupra 
cărora nu am insista dacă 
nu le-am surprinde în re
cidivă. Cea dinții : în 
chip evident, spectacolul 
nu este suficient lucrat, a- 
dîncit, clarificat — pe sce
ne, relații și personaje. Se
sizezi tendința unilaterali- 
zării, provenită dintr-un 
insuficient efort de profe
sionalizare regizorală. Cea 
de-a doua : lipsa simțului 
măsurii, a echilibrului. O 
lipsă căreia îi datorăm 
scene lungite peste măsură, 
gesticulații exagerate, vio
lențe și vulgarități (mo
mentul „oaspeții se distrea
ză"), tendința de a concepe 
mișcarea 
manța e 
Geraldinei 
forma unui lanț nesfîrșit de 
salturi, piruete, fandări, 
ghionturi și clovnerii de 
tot felul. Asemenea aspecte 
nu erau cerute nici de text, 
nici de viziunea regizorală 
și se cereau cu atit mai 
mult evitate, cu cit „Tinerii 
căsătoriți caută cameră" se

scenică (perfor- 
atinsă în jocul 

Basarab) sub

lui Marius Niță, Avram 
Besoiu ș.a.

Celălalt spectacol a avut 
ca punct de pornire o pie
să inedită a lui Radu Stan
ca — „Dragomara". dramati
zarea unei legende stră
vechi cu rezonanțe mi
tice. Ea se situează în „evul 
de aur" — de existență ar- 
monioăsă a unei comunități 
de secerători, cultivatori ai 
pămîntului care „se închi
nă" îndeosebi la „soare" și 
la „grîu". „Dragomara" 
evocă, prin intermediul u- 
nei intrigi de factură ro
mantică, tentativa uzurpa
toare a unuia dintre sece
rători și se încheie cu mo
mentul, nu lipsit de sacrifi
cii umane, al 
va pedepsi și 
uzurpator.

Spectacolul, 
regia Nicoletei 
în scenografia lui Erwin 
Kuttler, se întregește, se 
îmbogățește și se colorează 
prin valorificarea unor ri
turi agrare, a unor ceremo
nii familiale, • unor obice-

revoltei care 
îndepărta pe
realizat In 

Toia și

yocale ne
așteptate. ' Corul bărbă
tesc al secerătorilor sună 
plin, dramatic, impresio
nant. Aproape toți in- 
terpreții transfigurează e- 
moționant cîntece de dra
goste, bocete etc. și am 

■ aminti în acest sens îndeo
sebi pe Rodica Turbatu. 
Jocul actorilor Ion Bulean- 
dră, Dana Lăzărescu, Con
stantin Stâne seu, Sandu 
Popa și Dan Turbatu re
flectă munca susținută pen
tru a conferi eroilor și con
flictelor veridicitate, vigoa
re, patetică solemnitate, 
poezie, dimensiunile simbo
lice necesare.

„Dragomara" pe scena 
teatrului din Sibiu are fără 
îndoială valoarea unui act 
de cultură animat de cele 
mal bune sentimente. 
Alegerea acestei dra
me — pe care probabil au
torul nu ajunsese să o con
sidere definitivă sau deplin 

: închegată — nu este însă 
dintre cele mai fericite. 
Uneori trebuie să renunți 
la ambiția ineditului în fa
voarea valorii consacrate.

Credem că preocuparea 
perseverentă a teatrului si
bian în a continua revi- 
talizarea artei sale trebuie 
dublată de mai mult simț 
autocritic ; spectacolele sale 
se cer gîndite și lucrate 
mai atent și cu mai multă 
exigență, cu mai multă răs
pundere artistică, refuzîn- 

,du-se orice manifestări in
compatibile cu preocupările 
de elevată esență spirituală 
ale teatrului nostru, cu an
gajamentul lui — reîntărit 
cu prilejul recentului Con
gres al educației politice și 
al culturii socialiste — de a 
contribui la educarea ma
selor în spiritul binelui, 
frumosului și adevărului, al 
angajării revoluționare pe 
calea făuririi societății so
cialiste multilateral dez
voltate.

Natalia STANCU 
ATANASIU

I

Constructorii fac ultimele finisări la noile blocuri construite pe cunoscuta arteră bucureșteana Dorobanți unde citeva sute de familii au primit 
cheile apartamentelor. Noul cvartal do locuințe este realizat după o concepție arhitectonică modernă, la parterul fiecărui bloc fiind amenajate unități 

comerciale și de servire publică Foto : S. Cristian

Pentru internatele
școlare

Preocupîndu-se în mod stă
ruitor de diversificarea forme
lor de comerț, pentru a răspun
de cît mai bine cerințelor tot 
mai mari ale beneficiarilor săi, 
cooperația de consuni oferă 
pentru internatele școlare o 
gamă variată de saltele, perne, 
lenjerie de pat și de corp, echi
pament de lucru, uniforme șco
lare. Toate acestea se pot pro
cura printr-o simplă comandă 
adresată întreprinderii comer
ciale a cooperației de consum 
UNIVERSALCOOP, cu sediul 
în București, strada Vulturi nr. 
31, sector 4. La scurt timp după 
primirea comenzii, întreprinde
rea expediază articolele solici
tate prin colete poștale, prin 
C.F.R. sau mijloace auto. De 
menționat că plata se face prin 
virament.

Două au fost, credem, 
criteriile care au prezidat 
configurarea programului 
acestui remarcabil, poate 
cel mai important în actua
la stagiune, concert de mu
zică românească, prezentat 
de Orchestra de studio a 
Radioteleviziunii Române. 
Este vorba, în primul rînd, 
de conținutul manifest pa
triotic al acestor creații de
dicate țării, poporului nos
tru. Concertul a adus o 
prețioasă demonstrație a 
faptului că identitatea de 
simțire patriotică poate 
constitui liantul care unifi
că atitudini estetice, com
ponistice, precum și trăsă
turi stilistice oricît de di
ferite.

De la Enescu, Paul Con
stantinescu și Mihail Jora 
pînă la autori contemporani 
ca Gheorghe Dumitrescu și 
Dinu Petrescu, concertul, 
condus de Carol Litvin, a 
etalat un autentic florilegiu 
muzical-artistic însuflețit 
de nobile idealuri. A- 
cesta este, de fapt, con
ținutul cantatei „Mărire 
tie. patria mea" de Mi
hail Jora — un cîntec de 
mase de o simplitate melo-

dică aproape statuară, o dă
ruire imnică izvorîtă din- 
tr-un adine prinos de recu
noștință. La alte proporții, 
aducînd o largă desfășurare 
de mijloace sonore, orato
riul „Pămînt dezrobit" de 
Gheorghe Dumitrescu pre-

șl direct. Sînt aspecte pe 
care soliștii Vasile Marti- 
noiu, Cornel Fînățeanu și 
Mircea Bezetti, dar în spe
cial corul Radiotelevizi- 
unii Române — pregătit de 
maestrul de cor Aurel Gri- 
goraș — le-au redat cu

Festival de muzică
românească la radio

zintâ momente cruciale ale 
formării și afirmării ființei 
naționale a poporului ro
mân, lupta pentru constitu
irea într-un stat național 
independent. Cadrul monu
mental constituie un prilej 
de succesiune a unor ta
blouri vocal-orchestrale 
ample, conturate de autor 
cu intenția de a realiza un 
mesaj educativ foarte larg

pregnanță și notabilă jus
tețe.

Dintre paginile simfoni
ce ale concertului. Rapso
dia a II-a de George Enes- 
cu și Concertul pentru 
pă și orchestră de 
Constantinescu au 
modalități distincte de
luare creatoare a folcloru
lui nostru muzical : vizi
unea rapsodică, momentul

har- 
Paul 
adus 
pre

inițial al artei enesciene și 
— pe de altă parte — gîn- 
direa neoromantică, de școa
lă națională, ce asamblea
ză elementele limbajului 
popular în cadrul formelor 
și genurilor muzicale cla- 
sico-romantice de largă 
circulație ; fireasca emana
ție a spiritualității popu
lare, de o mare savoare 
expresivă la Paul Constan
tinescu. Sînt calități pe 
care harpista Elena Ganțo- 
lea le-a evidențiat cu re
marcabilă profesionalitate.

„Spațiu doinit", muzică 
în primă audiție pentru su
flători, percuție, sintetiza
tor și bandă magnetică, 
aparținînd compozitorului 
Dinu Petrescu — prezentat 
pentru prima oară, la noi, 
în sala de concert — con
stituie, de fapt, un exerci
țiu. Aici — ca de altfel în 
întreg concertul — dirijo
rul Carol Litvin și-a asu
mat cu responsabilitate 
artistică rolul de a asam
bla imensul dispozitiv so
nor — misiune îndeplinită 
cu succes.

Dumitru AVAKIAN

t V
PROGRAMUL l.

9.00 Teleșcoală.
10,00 Apa obiect de studiu. Repor

taj la Institutul de cercetări și 
proiectări pentru gospodărirea a- 
pelor.

10,20 Biblioteca pentru toți: Ion Pillat.

11.00 Tineri soliști de muzică populară.
11,20 Atenție la... neatenție !
11.40 Telex.
16,00 Teleșcoală.

Curs de limbă rusă.
Fotbal: Sportul studențesc — U- 
niversitatea Craiova (Cupa Româ
niei).
Tribuna TV — Congresul înflori
rii personalității umane.
1001 de seri.
Telejurnal.
Fotbal; Rapid — Steaua (Cupa 
României) — repriza a II-a.

16,30
17,00

18,55

19.20
19.30
20,00

20,50 Telecinemateca. Ciclul „Mari ci
neaști" — Charlie Chaplin : „Goa
na după aur". Premieră TV.
24 de ore.
PROGRAMUL 1.
Studio ’76.
Seară de balet: „Pasărea de foc" 
de Igor Stravinski. Interpretează 
baletul Operei Mari din Paris. 
Telex.
Inscripții pe celuloid : Datini din 
bătrîni.

81,40 Roma n-foileton; Forsyte Saga,

22,10

20,00
20,20

21.05
21,10

Valorificarea superioară și protecția 
apelor minerale și termale

— Este adevărat că pe teritoriul 
țării noastre au fost inventariate 
pînă acum mii de izvoare de ape 
minerale ?

— Nu numai că este adevărat — 
ne răspunde inginerul A. Fuiorescu, 
director al direcției de investiții din 
Ministerul Turismului — dar numă
rul lor crește de la un an la altul. 
Puține țări dispun de izvoare de 
sănătate atît de bogate : ape mine
rale și termale, nămoluri terapeutice 
și lacuri heliote'rme. Ministerul Tu
rismului a fost învestit — pe baza 
indicațiilor ' ' 
conducerea 
cu sarcina de a cerceta 
existente în toate stațiunile balneo
climaterice, de a asigura exploatarea 
lor în baze moderne de cură bal
neară, precum și de a supraveghea 
protecția acestora.

Aflăm astfel că, în prima etapă 
(1971—1975), s-au efectuat cercetări 
geologice asupra rezervelor în 14 
stațiuni de cură balneară. Rezultatele 
obținute au întrecut așteptările. La 
Vatra Dornei, cercetările au permis 
dublarea debitelor de ape minerale 
și carbogazoase ; Ia Felix, Moneasa, 
Călimănești-Căciulata, Govora, Her- 
culane, Sîngeorz, volumul debitelor 
a crescut de 2—3 ori ; la Eforie- 
Nord și Mangalia, prin descoperirea 
unor mari rezerve de ape mezo-ter- 
male, s-au construit baze de cură 
balneară dintre cele mai moderne și 
mai mari din țară.

Pe baza programului stabilit pen
tru a doua etapă, care se realizează 
cu asistența tehnică a Comisiei re
publicane de rezerve geologice, ur
mează ca pînă în 1980 să fie deter-

date în acest sens de 
de partid și de stat — 

rezervele

minate resursele a încă 45 de sta
țiuni, cum ar fi Bazna, Ocna Si
biului, Geoagiu, Buziaș ș.a., al căror 
potențial curativ va fi astfel valorifi
cat în întregime.

Rezultatele studiilor și cercetărilor 
din ultimul timp au stat și stau la 
baza fundamentării investițiilor alo
cate în scopul dezvoltării celor circa 
100 de stațiuni de interes republican, 
cite are țara noastră. Astfel, în cin
cinalul trecut, pe baza rezultatelor 
asupra resurselor, s-au construit 
complexe hoteliere de cură balneară 
cu peste 5 300 
tualul cincinal 
gram prioritar

Concomitent 
lor, studiile și ________ „___o._
și hidrogeologice vizează și protec
ția tuturor factorilor naturali de 
cură. Pe baza „normelor de protec
ție și exploatare rațională a apelor 
minerale și termale" s-au organizat 
la Ministerul Turismului și la ofi
ciile județene colective de specialiști 
care se ocupă de aplicarea riguroasă 
a acestor norme. Numai în ultimii 
trei ani, pentru lucrări de înmaga- 
zinare și distribuire a apelor mine
rale și termale, de păstrare nealte
rată a proprietăților fizico-chimice, 
s-au investit zeci de milioane lei. 
Amploarea acestor lucrări va crește 
în mod substanțial in perioada ur
mătoare. Pînă in 1980, fondurile alo
cate în acest sens se vor tripla pen
tru a asigura realizarea, în cele mai 
bune condiții de eficiență și protec
ție, a transportului și distribuției 
factorilor de cură în alte 34 de sta
țiuni.

de locuri, iar în ac- 
s-a aprobat un pro- 

în acest sector.
cu stabilirea rezerve- 
cercetările geologice

Constantin PRIESCU
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FAPTUL Primiri la primul ministru al guvernului SĂRBĂTOAREA NAȚIONALĂ A MARELUI DUCAT

DIVERS
Primul ministru al Guvernului 

Republicii Socialiste România, tova
rășul Manea Mănescu, a primit, 
marți după-amiază, pe tovarășul Jan 
Gregor, vicepreședinte al Guvernu
lui Republicii Socialiste Cehoslovace, 
președintele părții cehoslovace în 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-cehoslovacă de colaborare e- 
conomică și tehnico-științifică, care 
participă la lucrările celei de-a IX-a 
sesiuni a comisiei, ce se desfășoară 
la București.

în cadrul convorbirilor a fost exa
minat stadiul relațiilor economice 
dintre România și Cehoslovacia, re- 
levîndu-se cu satisfacție că acestea 
se dezvoltă continuu, în spiritul ho- 
tărîrilor și orientărilor stabilite cu 
prilejul întîlnirilor dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Gustav Husak. 
Totodată, au fost evidențiate noi căi 
de amplificare a acțiunilor de coo
perare și specializare în producție, 
de intensificare a colaborării tehni- 
co-științifice, de extindere a schim
burilor comerciale dintre cele două 
țâri.

La întrevedere, desfășurată într-o 
atmosferă cordială, prietenească, au 
participat tovarășii Ion Pățan, vice- 
prim-ministru al guvernului, minis
trul comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, președin
tele părții române în comisie, Gheor- 
ghe Sțroe, vicepreședinte al C.S.P., 
precum și Teodor Haș, ambasadorul 
României la Praga.

Au luat, de asemenea, parte Josef 
Hejsek, vicepreședinte al Comisiei 
de Stat a Planificării a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Miroslav Su- 
lek, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București.

★
în aceeași zi, primul ministru al 

Guvernului Republicii Socialist» 
România, tovarășul Manea Mănescu, 
a primit pe Nguyen Thanh Ha. am
basadorul Republicii Democrate Viet
nam la București, în vizită de ră
mas bun, în legătură cu încheierea 
misiunii sale în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire prietenească.

(Agerpres)

AL LUXEMBURGULUI
Alteței Sale Regale

Marele Duce JEAN DE LUXEMBURG
Sărbătoarea națională a Marelui Ducat al Luxemburgului îmi oferă plăcuta 

ocazie de a vă transmite cele mai cordiale felicitări, precum și cele mai 
sincere urări de fericire personală și prosperitate poporului luxemburghez 
prieten.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile de 
prietenie și conlucrare ce s-au statornicit între România și Marele Ducat 
al Luxemburgului vor continua să se dezvolte, în interesul celor două țări 
și popoare ale noastre, al cauzei nobilelor idealuri ale păcii și cooperării în 
Europa ți în lumea întreagă.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului GASTON THORN
Prim-ministru al Marelui Ducat al Luxemburgului

pe

cl-
cea

Mulțumiri»
Reproducem scrisoarea citito

rului nostru P. Florea, in virstă 
de 83 de ani, din comuna Colo- 
nești, județul Olt: „După ce mi 
s-a stins vederea la ochiul 
drept, am fost dus la spitalul 
din Slatina, unde doctorii de 
aici au făcut ce au făcut și 
mi-au adus iar lumina cu care 
văd să citesc și să vă scriu a- 
ceste rinduri. Ieșind din spital, 
mergeam încet-incet pe stradă, 
sprijinindu-mă in baston, pen
tru că picioarele nu prea 
mă mai ajută. Văzîndu-mă, 
doi pionieri m-ău luat la braț 
și m-au însoțit spre casa unor 
cunoscuți, unde trebuia să ajung. 
Dar nu știau adresa și nici au 
nu le-o puteam spune prea bine, 
pentru că atât de mult s-a corn 
struit și in Slatina noastră, că te 
și rătăcești printre blocuri. 
Atunci, copiii au întrebat un 
ofițer de miliție, iar acesta a 
oprit o mașină și l-a rugat pe 
omul de la volan să mă ducă 
unde trebuie. Mulțumesc și 
doctorilor, și elevilor, și ofițe
rului, și șoferului, și dumnea
voastră că ați avut răbdarea 
să citiți ce-am pus și eu 
hîrtie".

Casă 
de piatră

21 iunie. La Oficiul stării 
vile din Ploiești a avut loc
de-a 1000-a căsătorie a anului. 
Mire — Tiberiu Țonea, munci
tor electromecanic. Mireasa •— 
Niculina Iliescu, asistentă me
dicală. O delegație a Consiliului 
popular municipal Ploiești a o- 
ferit flori noii familii, urîndu-i, 
după datina străbună, casă de 
piatră întru mulți ani cu bucu
rie. în 1975, la aceeași dată, re
gistrele consemnau oficierea ce
lei de-a 817-a căsătorii. Se 
vede treaba că tinerii lui ’76 
sint mai „grăbiți". „Și nu
mărul de nou-născuți este 
mai mare în acest an — 
remarcă șefa oficiului, Elena 
Popescu. Au venit pe lume, 
pînă acum, cu vreo 200 de plo- 
ieșteni mai mult decît în 1975".

Un steag 
de la 1848

Muzeul de istorie din orașul 
Bistrița și-a îmbogățit colecții
le cu o piesă avind o deosebită 
valoare istorică. Este vorba de 
steagul „Legiunii a Xll-a Ro
mână" de la Revoluția din 1848 
din Transilvania, care a avut in 
fruntea ei pe Constantin Ro- 
man-Vivu, originar din satul 
Pintic, județul Bistrița-Năsăuil 
Steagul tricolor este confecțio
nat din mătase, are o suprafață 
de 10 metri pătrați și la mijloc 
este brodată, cu litere mari, de
viza : „Acum ori niciodată". 
Steagul a fost păstrat din ge
nerație in generație, cu deosebi
tă grijă și dragoste, de 
urmașii eroilor pașoptiști.

„Poate-or 
citi si s-or 
înroși"»

Titlul aparține cititoarei Floa
rea Tudorancea din Slobozia, 
care ne istorisește o întîmplare 
din noaptea de 26 spre 27 mai. 
în noaptea aceea ne-am ur
cat în personalul 8001 din 
Gara de Nord și am găsit, cu 
fiica mea, un locșor la geam, 
trenul fiind foarte aglomerat. în 
aceeași clipă cu trenul nostru 
a pornit și acceleratul spre Ti
mișoara. La un moment dat, un 
jet puternic de apă m-a izbit 
drept în ochi și toată noaptea am 
avut dureri îngrozitoare. Iar fiica 
mea, dacă nu era puțin apleca
tă in clipa aceea, putea să moa
ră din cauza unei sticle arun
cate spre ea. Și jetul de apă, 
și sticla au fost zvirlite spre 
noi de cîțlva indivizi din trenul 
accelerat, care au vrut, pro
babil, să se „distreze". Dacă 
măcar vreunul o citi aceste rin
duri și s-o recunoaște în ele. 
m-aș bucura dacă și-ar da sea
ma de gestul lor nesăbuit". ( 

La ceas 
de amiază

Era miezul zilei cind s-a pe
trecut trista întimplare care 
avea să înconjure repede tot sa
tul. La ferma Movila Miresii, a 
Întreprinderii piscicole Brăila, 
Marin Bănică, in virstă de 23 
de ani, trebuia să cupleze o re
morcă la tractorul pe care-l 
conducea. Remorca se afla pa 
coronamentul unui bazin cu apă 
In timpul manevrei pentru cu
plare, tractorul s-a răsturnat in 
apă. Deși bazinul nu avea n _ 
adincime mai mare de tin metru 
și jumătate, apa a năvălit 
cabină și tractoristul n-a 
putut ieși la suprafață...

Fluieră 
a pagubă

către

in 
mai

întreprinderea „Avicola" Min
tia, județul Hunedoara, număra 
printre angajații săi și pe Lupu 
Savu. Amestecîndu-se în raza 
de acțiune a cumetrei vulpi, 
Lupu a dat iama prin găinile 
întreprinderii. Trimis să facă 
un transport de pui pînă la ma
gazinele alimentare din Lupeni, 
Lupu a poposit în localitatea 
Strei, unde a început să facă 
pe... vînzătorul de păsări. N-a 
apucat să-și termine insă... aria, 
pentru că l-au întrerupt lucră
torii de miliție și l-au sfătuit 
s-o aștearnă pe hîrtie, servind 
acum ca piesă în dosarul întoc
mit pentru asemenea ...găinărie.

I

R. P. CHINEZA

Legende încrustate 
în rocă

Vizita delegației P. C. din Danemarca
Delegația Partidului Comunist din 

Danemarca, formată din Poul Ema
nuel Henning, membru al Biroului 
Politic, secretar al P.C.D., conducăto
rul delegației, Margit Hansen Ras
mussen, membru al C.C. al P.C.D., 
deputată în Consiliul municipal Co
penhaga, Vesti Andersen, vicepre
ședinte al Uniunii Sindicatelor elec
tricienilor din Danemarca, membru 
al Consiliului districtual Frederisborg 
al P.C.D., Willy Juul. Soerensen, pre
ședintele Comitetului orășenesc Esb- 
jerg al P.C.D., și Bruno Anders 
Schwede, activist al P.C.D., care, la 
invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
în tara noastră, s-a întîlnit, marți 22 
iunie, cu tovarășii Cornel Burtică, 
membru al Comitetului Politic Exe
cutiv. secretar al C.C. al P.C.R., Par 
vel Ștefan, membru al C.C. al P.C.R.,

Tamara Dobrin, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., deputat în M.A.N., și 
Constantin Nicolae, secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R.

în cadrul întrevederii, desfășurată 
într-o atmosferă caldă, tovărășească, 
s-a făcut un schimb de informații a- 
supra activității celor două partide și 
au fost abordate unele probleme ale 
mișcării comuniste și muncitorești in
ternaționale.

★
în aceeași zi, membrii delegației au 

avut întîlniri și discuții la C.C. al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, la Ministerul Educației și 
învățămîntului și au vizitat Muzeul 
de istorie a partidului comunist, a 
mișcării revoluționare și democratice 
din România.

O delegație militară română a plecat 
în Marea Britanie

Marți la amiază, general-colonel 
Ion Coman, ministrul apărării na
ționale al Republicii Socialiste Româ
nia, însoțit de o delegație militară, 
a plecat spre Londra, unde, la invi
tația ministrului apărării al Marii 
Britanii, va face o vizită oficială.

La plecare au fost prezenți gene
ral-colonel Sterian Țîrcă și general
colonel Marin Nicolescu, adjuncți ai 
ministrului apărării naționale, gene
rali și ofițeri superiori.

Erau de față Jeffrey Charles Pe
tersen, ambasadorul Marii Britanii la

București, și membri ai ambasadei. 
Au fost prezenți atașați militari a- 
creditați în țara noastră.

★
La sosirea la Londra, pe aeropor

tul militar Northolt, delegația a fost 
întîmpinată de Roy Mason, ministrul 
apărării al Marii Britanii, și de alte 
oficialități militare britanice. Erau 
prezenți ambasadorul român la Lon
dra, Pretor Popa, și atașatul militar, 
aero și naval aJ țării noastre, colonel 
Cornel Popa.

LA BUCUREȘTI

Al doilea Colocviu international al traducătorilor
9

de literatură română în limbi străine
în aceste zile, Capitala găzduiește 

cel de-al doilea Colocviu internațio
nal al traducătorilor de literatură ro
mână în limbi străine, ce reunește 
personalități de prestigiu din peste 
20 de țări ale lumii ce și-au consa
crat o bună parte a activității lor 
studiului limbii române, elaborării 
unor lucrări privind cultura și civi
lizația românească și, mai ales, tăl
măcirii operelor unor scriitori clasici 
și contemporani din țara noastră.

Colocviul ce se desfășoară sub sem
nul major al promovării largi a 
schimburilor și contactelor internațio
nale oferă iubitorilor limbii și lite
raturii române prezenți la București 
un bun prilej de a lua contact nemij
locit cu producția editorială din țara 
noastră, cu autori și lucrări originale, 
de cunoaștere directă a orizontului 
social, cultural și economic româ
nesc. Lista lucrărilor apărute numai 
în cei cinci ani care au trecut de la 
precedentul colocviu este deosebit de 
bogată. Editurile din România — țară 
care se înscrie între primele 15 din 
lume în ceea ce privește activitatea 
de tipărire și difuzare a cărții — au 
publicat peste 18 500 de titluri, intr-un 
tiraj ce depășește 350 milioane de 
exemplare, din care o bună parte în 
limbile naționalităților conlocuitoare, 
în aceeași perioadă au fost traduse 
peste hotare mai bine de 250 de lu
crări beletristice, social-politice, ști
ințifice și tehnice românești.

După prima zi a lucrărilor coloc
viului, mai mulți participant! și-au 
împărtășit opiniile în legătură cu 
prezenta cărții românești pe meri
dianele lumii :

Kiril Kovalgl (șeful secției de lite
ratură universală la revista „Litera- 
turnaia Obozrenie" din Moscova) : 
„Mă atrag în mod deosebit literatu
ra românească contemporană, scrii
torii apropiați generației mele și am 
tradus singur, sau în colaborare cu 
alții, din Titus -Popovici, Eugen Bar
bu, Zaharia Stancu, Ivasiuc, Sorescu, 
Nichita Stănescu. Lista poate fi con
tinuată. Pot spune că interesul citito
rilor sovietici pentru literatura ro
mână sporește an de an. Traducerile 
din Mihai Eminescu sînt la a patra 
ediție în limba rusă".

Mariano Baffi (redactor la „II 
Giornale dei poeți" — Italia) : „Lite
ratura română e foarte cunoscută în 
Italia, lucru absolut normal dacă x 
ținem seama de vechile legături is

torice între limbile și țările noastre. 
Cultura românească are mulți admi
ratori în țara mea, se bucură de mare 
audientă. Aș aminti că o traducere 
a mea din Sadoveanu — „Bordeenii" 
— a avut două ediții într-un singur 
an, amîndouâ epuizate. Socotesc că 
traducerile au un rol important pen
tru cunoașterea și apropierea dintre 
națiuni, prin intermediul lor cititorul 
puțind ajunge la inima și sufletul 
poporului în limba căruia a fost 
creată opera respectivă. De aceea, 
prezenta întîlnire de la București 
aduce mari servicii acestei cauze no
bile".

Eva Strebingerova (Republica So
cialistă Cehoslovacă): „M-am îndră
gostit de literatura țării dv. pentru 
că e deosebit de originală si bogată, 
puternic ancorată în istoria poporu
lui român. Pînă acum am tradus în 
limba' cehă un număr de 14 cărți, de 
la „Țiganiada" lui Budai-Deleanu 
pînă la poemele lui Nichita Stănescu 
și Ion Alexandru. Literatura dv. are, 
intr-adevăr, scriitori de talie mon
dială. De aceea s-au bucurat de o 
primire deosebit de favorabilă tra
ducerile din Vasile Alecsandri, 
Creangă și Blaga, Geo Bogza și Za
haria Stancu. Romanul „Șatra" al 
acestuia din urmă a cunoscut un suc
ces enorm, întreg tirajul epuizîndu-se 
într-o singură zi. M-a impresionat, 
totodată, folclorul românesc. Cred 
că nu există alt folclor atît de fru
mos și de elevat ca acesta".

Anita Bhose (India) : „Dacă în 
anul 1960 apărea în India prima tra
ducere din limba română — „Ulti
ma oră" de Mihail Sebastian —astăzi 
se poate vorbi despre o tradiție în 
cultivarea cunoașterii literaturii ro
mâne în țara mea. Cu Eminescu 
mi-am susținut lucrarea de doctorat. 
Eu, personal, am tradus din operele 
lui Caragiale, unul din marii drama
turgi ai lumii, Mihail Sebastian, Mi
hail Sadoveanu, Ivasiuc, Nichita Stă
nescu și alții. în prezent, am predat 
Editurii Academiei din India volu
mele „Creanga de aur" și „Nopțile 
de Sînziene" ale lui Mihail Sado
veanu și efectuez un studiu intitu
lat „India în cultura românească". 
După cum se vede, se poate vorbi 
de o tot mai strînsă apropiere între 
cultura celor două țări, și fiecare 
apariție românească în India mă 
bucură".

(Agerpres)

A apărut: „ERA SOCIALISTĂ" nr. 12/1976
Revista se deschide cu editorialul 

intitulat „Programul educației revo
luționare, socialiste a oamenilor 
muncii din patria noastră.

Din sumar cităm articolele : „Con
ducerea unitară a activității politico- 
educative și formarea omului nou" 
de Petre Blajovici, „Patriotismul 
socialist, izvor de înalte valori so
ciale și morale" de Pamfil Nichițe- 
lea, „Filmul românesc și dezideratele 
sale actuale" de Ion Popescu-Gopo, 
„Direcții principale în activitatea

de construcții industriale", de Vasile 
Bumbăcea, „Unitate și continuitate 
în istoria poporului român" de Du
mitru Berciu, „Direcții ale moder
nizării structurii economiei națio
nale" de Vasile M. Popescu.

Revista publică în continuare cu
noscutele sale rubrici : Dezbateri, 
Din mișcarea comunistă și munci
torească mondială, Viața internațio
nală, Curente și idei, Cărți și sem
nificații, Revista revistelor, Cuvîn- 
tul cititorilor.

cinema

Rubrică redactată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
Scintell"

• Conversația : SCALA — 9,45;
12,15; 14,45, EFORIE — 8.39; 11;
13.30; 16; 18,30; 21, GRADINA CA
PITOL — 20,15.
O S-a întîmplat în anii ’20 : SCA
LA — 18; 20,15.
• Răscumpărarea: PATRIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FES
TIVAL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9,15; 11.30; 13,45; 16; 18,45; 
20.30, FEROVIAR —9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,30, GRADINA DI
NAMO — 20.
• Instanța amină pronunțarea: 
CENTRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16;

18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,13; 
13,30; 16; 18.15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Doamna și vagabondul : FLA
MURA — 9.
• Corupție pe autostradă : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, BUCUREȘTI — 9; 11; 
13,15; 16,15; 18,30; 20,45, MODERN 
— 9; 11; 13.15; 15.45; 18; 20, la 
grădină — 20,30, PATINOARUL „23 
AUGUST" — 20.15.
• Respirație liberă : CASA FIL
MULUI — 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• B. D. intră in acțiune : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18: 20,15.
• Mușchetarul român : TIMPURI
NOI — 9; 11,15; 13,30; 15,43; 18;
20,15.
• Marele Gatsby : VICTORIA — 
9,30; 12,30; 16; 19,15.

Cu ocazia sărbătorii naționale a Marelui Ducat al Luxemburgului am 
plăcerea să vă transmit călduroase felicitări, împreună cu sincerele mele 
urări de sănătate și fericire personală.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești româno-luxemburgheze 
vor cunoaște o continuă dezvoltare, în interesul celor două țări și popoare 
ale noastre.

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Vocații ale „capitalei oțelului"
Marele Ducat al Lu

xemburgului își sărbă
torește ziua națională. 
Cunoscut 
numai prin 
vinuri din 
Mosellei și 
cromia nu 
renumiților 
dafiri, 
contemporan se îmbo
gățește cu noi valori, 
rezultat al eforturilor 
unui popor mic nu- 
mericește, dar animat 
de o puternică voință 
de a-și făuri o viață 
prosperă.

Luxemburgul se Im
pune azi atenției în 
primul rînd ca un în
semnat centru side
rurgic al Europei. A- 
nual, în întreprinderile 
sale se obțin 5,5 mi
lioane tone de oțel. 
Raportînd această can
titate la numărul lo
cuitorilor, rezultă că 
Luxemburgul deține 
un record ce nu-și gă
sește egal în lume : 16 
tone de oțel de fiecare 
locuitor. în întreprin
derile din această ra
mură, ce contribuie cu 
aproape 70 la 
export, este 
de altfel mai 
jumătate din

odinioară 
renumitele 
podgoriile 
prin poli- 
mai puțin 
săi tran- 

Luxemburgul

sută la 
ocupată 
bine de 

totalul

populației active a 
țării. Și, ca o recu-' 
noaștere a locului o- 
cupat de Luxemburg 
în producția de oțel, 
cu începere din 1952 
capitala țării a fost 
aleasă ca sediu al Co
munității europene a 
otelului și cărbunelui. 
Ca expresie a dorinței 
de diversificare a eco
nomiei, de înnoire a 
structurii industriale, 
pe teritoriul tării au 
fost implantate diver
se alte fabrici, uzine 
de pneuri, fibre sinte
tice, mase plastice, 
mai multe hidrocen
trale. La acestea se a- 
daugă importante an
sambluri bancare, o 
dezvoltată industrie 
hotelieră.

Luxemburgul 
movează o politică ex
ternă de pace și co
laborare cu toate ță
rile, militează pentru 
instaurarea securității 
pe continentul euro
pean.

Poporul român nu
trește sentimente 
simpatie 
porul 
cu satisfacția că între 
România și Luxem
burg se dezvoltă rela-

Cronica

pro-

de
față de po- 

luxemburghez,

ții de prietenie și co
laborare pe multiple 
planuri. O contribuție 
de cea mai mare im
portanță la dezvol
tarea relațiilor româ
no-luxemburgheze a 
constituit-o vizita în 
Luxemburg întreprin
să în 1972 de președin
tele Nicolae Ceaușescu. 
Declarația solemnă co
mună semnată cu a- 
cest prilej a înscris 
principiile noi de re
lații interstatale, pro- 
clamînd, totodată, vo
ința ambelor țări de a 
dezvolta și extinde co
laborarea dintre ele. 
Documentele încheiate 
ulterior, între care A- 
cordul pe termen lung 
de colaborare econo
mică industrială și 
tehnică cu Uniunea 
economică Belgia — 
Luxemburg, reprezintă 
concretizarea dorinței 
comune de a extinde 
conlucrarea reciproc a- 
vantajoasă. Se poate 
aprecia că există 
bune premise pen
tru dezvoltarea re
lațiilor româno-luxem
burgheze pe plan mul
tilateral, aceasta co- 
respunzînd intereselor 
ambelor popoare.

zilei
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare ministrului afacerilor ex
terne al Marelui Ducat al Luxem
burgului, Gaston Thorn, cu ocazia 
zilei naționale a acestei țări.

★
Marți au părăsit capitala lordul 

Carrington, liderul Partidului Conser
vator în Camera Lorzilor, și Julian 
Amery, deputat al Partidului Conser
vator în Camera Comunelor, care, la 
invitația Consiliului Național al Fron
tului Unității Socialiste, au făcut o 
vizită în țara noastră.

La plecare, oaspeții au fost salutați 
de Corneliu Mănescu, vicepreședinte 
al Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste, de membri-ai con
ducerii Frontului Unității Socialiste.

A fost prezent Jeffrey Charles Pe
tersen, ambasadorul Marii Britanii la 
București. \

'★
Marți după-amiază a părăsit Bucu- 

reștiul M. A. Kazmi, primarul ora
șului Islamabad, capitala Pakistanu
lui, care a făcut o vizită în țara noas
tră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl, 
oaspetele a fost salutat de Ion Gheor- 
ghe, prim-vlcepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, de alte 
persoane oficiale.

A fost prezent S. A. Moid, amba
sadorul Pakistanului la București.

★
Marți seara a sosit în Capitală o 

delegație a Asociației femeilor cu 
diplome universitare din Grecia, con
dusă de Amalia Fleming, medic, pre
ședinta asociației, care, la invitația 
Consiliului Național al Femeilor, face 
o vizită de prietenie in țara noastră. 
Din delegație fac parte Aspa Papatha- 
nasopoulou, filolog, secretar general 
al. asociației, și Iro Lambru, filolog, 
responsabilă cu relațiile externe ale 
asociației.

nașterea lui Spiru Haret, în Piața 
Universității „Al. I. Cuza" din Iași a 
fost dezvelit un bust al marelui pe
dagog.

★
„Peisajul în grafica lui Th. Palla- 

dy“. Sub acest generic a fost inaugu
rată marți, la casa memorială a ar
tistului, o interesantă expoziție, oma
giind împlinirea a două decenii de 
la moartea artistului.

Asistam la un fascinant specta
col al muncii pe insula Hainan, în 
sudul Chinei. Era o zi obișnuită de 
lucru. Soarele tropical ridica mercu
rul termometrului la 40°C. Oamenii, 
purtînd pălării din pai de orez cu 
boruri largi, se mișcau neobișnuit de 
iute, iar mișcările lor, ca într-un ri
tual, desenau fluxuri precise. Erau 
circa 10 000 la număr, veniți aici 
pentru... a muta un munte. în imen
sul căuș format prin dizlocarea a 
milioane de metri cubi de pămînt 
urma să se formeze un lac de acumu
lare. Transportat în cobilițe sau în 
cărucioare de la distanțe de sute de 
metri, pămîntul era potrivit in 
corpul barajului aflat în construc
ție.

în imediata apropiere, pe cîteva 
coline, aceleași brațe puternice 
au săpat în stîncăși mărăcinișuri 
terase de zeci și sute de hec
tare, pe care vor crește cul
turi de orez sau ceai, de banane 
sau de ananas. Și pentru ca oame
nii să beneficieze cît mai repede și 
din plin de pe urma propriului 
efort, a fost construită și o hidro
centrală, de circa 5 MW, putere 
suficientă pentru a face față ce
rințelor legate de electrificarea 
unor lucrări în agricultură, cît și 
a satelor din jur.

Este un efort răsplătit din plin, 
prin pîine și lumină. Nu întîmplă- 
tor în fiecare din comunele popu
lare vizitate gazdele ne-au vorbit 
cu justificată mîndrie despre bine
facerile electrificării. Intr-adevăr, 
aveam să constatăm că o bună 
parte din lucrările agricole — tre
ierat, decorticat, condiționarea ce
realelor, irigații 
te. Se poate spune că electrificarea 
este una din cele 
bătălii pe care o desfășoară po
porul chinez, sub conducerea parti
dului comunist, în vederea edifică
rii unei economii moderne.

Preocupările sînt multiple, ac
centul fiind pus, în fiecare caz, pe 
valorificarea resurselor locale. 
Astfel, în vreme ce la o uzină din 
Harbin se construia o turbină 
de 300 MW, destinată echipării gi
ganticei hidrocentrale de pe Flu
viul Galben, o seamă de 
din țară fabricau mii și 
lectrogeneratoare pentru 
tralele construite de 
populare — pe cursurile 
mici, pe canalele de 
în strategia electrificării se disting 
două direcții fundamentale : una 
vizează construirea de centrale de 
mare putere, iar alta — construirea 
prin forțe proprii, îndeosebi la sate, 
a unor centrale de mică putere. 
Astăzi, zonele rurale ale Chinei 
dispun de nu mai puțin de 50 000 
asemenea centrale mici, cu o pu
tere instalată medie de cîteva sute 
de kilowați. Răspîndite în toate 
regiunile, microcentralele furni
zează în prezent aproape 20 la 
sută din producția de energie elec
trică a țării.

Nu de mult, Institutul de cerce
tări în domeniul energiei electrice 
din Tientzin a reușit să producă 
șapte noi tipuri de microgeneratoa- 
re, cu o capacitate variind între 1 
și 12 kilowați. Ele sînt destinate 
cătunelor îndepărtate, în vederea 
utilizării celor mai neînsemnate 
surse de ape ce ar putea, totuși, 
furniza energie. Echipate cu benzi

sînt electrifica-
mai importante

alte uzine 
mii de e- 
microcen- 
comunele 

rîurilor 
irigații.

transportoare, generatoarele de 3 
kilowați pot fi folosite pentru pre
lucrarea produselor agricole, iar 
cele de 12 kilowați — pentru ridi
carea apei în vederea utilizării ei 
în irigații.

Cît privește dăruirea și spiritul 
practic al lucrătorilor institutului 
din Tientzin, două exemple sînt e- 
dificatoare. într-un cătun de 
munte, din provincia Hopei, se 
află un mic izvor, cu un debit de 
numai 86 tone apă pe zi. Sătenii 
au construit aici un bazin de acu
mulare a apei și, cu sprijinul 
membrilor institutului, au folosit 
apa captată pentru punerea în 
mișcare a unei turbine de un 
kilowat. Astăzi, mica centrală 
furnizează lumină electrică micii 
așezări. într-un alt loc, în provincia 
Liaonin, specialiștii institutului au 
realizat o centrală de dimensiuni 
foarte mici, de numai un sfert de 
kilowat. Microcentrala a 
lumină și bucurie în casele 
două familii de 
trăiesc în acele

Pe întreg 
se desfășoară 
ploare pentru 
surselor de apă, 
producției agricole, pentru ridica
rea tuturor regiunilor țării.

Județul montan Huisien este 
străbătut de cursurile a peste 20 
de rîuri. în lunile ploioase, 
torenții formați la munte se 
vărsau în aceste rîuri, făcîn- 
du-le să iasă din matcă. în schimb, 
în sezonul secetos rîurile secau. 
Vrînd să scape pentru totdeauna de 

. asemenea capricii, oamenii din 
comunele populare ale județului 
eu construit 30 de bazine de a- 
cumulare de capacitate mică și 
mijlocie, pe cursurile superioare 
ale rîurilor și au amenajat 10 000 
de lacuri și puțuri pentru stocarea 
apei. în comuna populară Sanpali, 
de pildă, aflată în inima munților, 
oamenii au săpat în piatră un 
canal pentru a capta apa unui 
izvor foarte mic. Acest firicel de 
apă, care curgea fără întrerupere, 
umple acum, în numai 4—5 zile, 
un bazin de 20 000 mc. Așa s-au 
creat condiții ca numai în ultimii 
șase ani să fie irigate circa 20 000 hec
tare de sol arid. Concomitent, 
sursa de apă este folosită și pentru 
funcționarea unei microhidrocen- 
trale.

...într-un muzeu din Pekin admi
ram o impresionantă sculptură în 
jad. Se numește „Tain îmblinzește 
apele". Lucrarea a fost inspirată 
de o străveche legendă, vrînd să 
sugereze tenacitatea și perseve
rența omului în lupta cu natura. 
„Șapte ani la rînd a luptat Tain 
cu apele care se revărsau pe 
ogorul său — spune legenda. Și 
în tot acest timp el a trecut de 
trei ori pe lingă casă, dar nu a 
avut răgaz nici să-și vadă soția și 
copiii. Cind apele au fost îmblîn- 
zite, Tain s-a întors bucuros acasă 
și a trăit ani mulți și fericiți 
împreună cu familia sa fericită".

Aidoma legendarului Tain, mi
lioane și milioane de chinezi luptă 
cu impresionantă dîrzenie pentru 
îmblînzirea apelor, ' pentru a le 
transforma în izvoare de bunăstare.

adus 
celor 

pădurari care 
locuri.

cuprinsul Chinei 
lucrări de am- 
valorificarea re- 
pentru creșterea

(Agerpres)
Viorel SĂLAGEAN.

• SPORT & SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Din agenda competițională a acestei 
săptămîni

La Botoșani s-a încheiat ieri

★
în cadrul manifestărilor prilejuite 

de împlinirea a 125 de ani de la

vremea
Timpul probabil pentru zilele de '14, 

25 și 26 iunie. în țară : Vremea va fi 
frumoasă, cu' cerul variabil, mal mult 
senin în sud. Izolat, în nord, la începu
tul intervalului se vor semnala averse 
și descărcări electrice. Vînt slab pînă 
la potrivit. Temperatura în scădere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 
8 și 18 grade, iar maximele între 24 și 32 
de grade. In București : Vreme fru
moasă și călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Vint slab. Temperatura 
aerului se menține ridicată.

FOTBAL. Azi, sferturile de 
finală ale „Cupei Româ
niei". — Activitatea competițională 
la fotbal a rămas în actualitate doar 
prin „Cupa României" (azi sferturile 
de finală) și ultima etapă a campio
natului diviziei B (duminică). în 
cursa pentru cîștigarea celei de-a 
38-a ediții a „Cupei României" se 
mai află, după cum se știe, șapte 
echipe din divizia A și una din di
vizia B. Din programul de astăzi se 
detașează, fără îndoială, partida din 
București (pe stadionul „23 August", 
de la ora 18) dintre Rapid, dețină
toarea trofeului, și Steaua, proaspăta 
campioană a țării. Celelalte meciuri 
se dispută pe terenuri neutre, ast
fel : Sportul studențesc — Universi
tatea Craiova la Pitești ; C.S.U. Ga
lați — A.S.A. Tg. Mureș la Ploiești ; 
F. C. Argeș — F. C. Bihor la Tg. 
Mureș. Toate acestea încep la ora 17.

BOX. Ultima verificare a 
olimpicilor noștri. — Pentru 
vineri după-amiază, lotul boxerilor 
noștri olimpici are prevăzută o ulti
mă verificare publică înaintea ple-1 
cării la Montreal. La Buzău, pe rin
gul special amenajat din Grădina 
publică, pugiliștii 'noștri vor parti
cipa la o gală internațională în ca
drul căreia vor evolua și doi boxeri 
făcînd parte din lotul olimpic al 
Bulgariei : Țvetkov (semiușoară) și 
Suvandjiev (grea). Din rîndul repre
zentanților noștri fac parte, între 
alții, Calistrat și Simion Cuțov, Alee 
Năstac, Mircea Simon, Mircea Tone, 
Gh. Ciochină, C. Gruescu, Niță Robu.

VOLEI. Echipele României 
participă la Balcaniadă. — în 
localitatea iugoslavă Priștina se vor 
desfășura, începînd de astăzi, între
cerile celei de-a IX-a ediții a Bal

caniadei de volei. Selecționatele 
României se numără, alături de echi
pele Iugoslaviei și Bulgariei, prin
tre protagonistele competiției.

HANDBAL 
amicală 
— Astăzi 
masculine 
și Uniunii 
tru Jocurile Olimpice de la Mont
real, se vor întîlni la Moscova în 
partide amicale de verificare. în am
bele formații vor evolua toți candi- 
dații la selecția olimpică. Lotul ro
mânesc cuprinde 16 sportivi : Penu, 
Munteanu, Orban — Lieu, Stockl, 
Ștef, Cosma, Tudosie, Drăgăniță, 
Gațu, Voina, Birtalan, Kicsid, Gra- 
bovschi, Fdlker și Gunesch.

OINĂ. Finalele „C up e 1 
U. G. S. R.“. între 25 și 27 iu
nie, la Mediaș vor avea loc ’ 
finalele celei de-a IX-a edi
ții a „Cupei U.G.S.R.". Participă 18 
echipe, dintre care 15 ale asociațiilor 
sportive sindicale, în frunte cu echi
pa Combinatului poligrafic București, 
multiplă campioană și deținătoarea 
actuală a trofeului, și Dinamo Cotro- 
ceni, campioană pe anul acesta. Ce
lelalte formații sînt din Roman, A- 
lexandria, Rîmnicu-Sărat, Zărnești, 
Tîrgoviște, Doicești, Tg. Mureș, Iași, 
Beiuș, Turnu-Severin, Drăgănești- 
Olt, Sibiu, Bîrlad, Reghin, Galați.

Festivalul național 
pionieresc 

de minibaschet
Dublă partidă

România — U.R.S.S. 
și vineri, selecționatele 
de handbal ale României
Sovietice, calificate pen-

Pe terenurile din preajma Sălii 
sporturilor din Botoșani s-au încheiat 
ieri întrecerile din cadrul celei de-a 
10-a ediții a Festivalului național 
pionieresc de minibaschet. Ciștigă- 
torii ediției jubiliare sînt : echipele 
Școlii sportive nr, 2 din București 
(băieți) și Școlii sportive din Brașov 
(fete) la categoria I; echipele Școlii 
sportive din Oradea (băieți) și Asocia
ției sportive „Voinicelul" din Bucu
rești (fete) la categoria a Il-a. Pentru 
rezultatele bune obținute și la celelal
te probe ale întrecerilor — arunca
rea la coș, desen, recitări de poezii, 
cor și confecționat obiecte artistice 
— Școlii sportive nr. 2 din București 
1 s-a decernat trofeul festivalului.

„Ediția care s-a încheiat — ne-a 
declarat prof. Stelian Gheorghiu, de 
la Federația română de baschet — 
s-a ridicat la un nivel de excepție 
în ce privește pregătirea echipelor 
participante. Aceasta este urmarea 
interesului crescînd de care se 
bucură minibaschetul în școli și aso
ciații sportive, a muncii unor antre
nori inimoși și competenți. Aici, la 
Botoșani, a evoluat un însemnat nu
măr de copii talentați care, sînt 
gur, își vor găsi mai tîrziu locul 
loturile noastre republicane". 
Nazarie).

ÎN CÎTEVA RINDURI
Turneul internațional de tenis de la 

Wimbledon a programat ieri partide 
din turul doi al probei de simplu 
bărbați. Ilie Năstase l-a întîlnit pe 
campionul iugoslav Zeliko Franulo- 
vici, în fața căruia a cîștigat clar în 

. trei seturi cu 6—1, 7—5, 6—3. Comen-

si- 
în 

(E.

detatorii subliniază jocul bun prestat_
Năstase în această partidă. Alte re
zultate : Adriano Panatta — Dale 
Collings 9—7, 2—6, 3—6, 8—6, 6—1 ; 
Jimmy Connors — Warboys 6—3, 
6—2, 6—3 ; Wojtek-Fibak — Whlitlin- 
ger 8—6, 6—1, 3—6, 6—1.

• Dr. Iudym 1 DOINA — 13,13;
15,30; 17,45; 20.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,30; 11,13.
• Marile speranțe : EXCELSIOR — 
9; 11,45; 14,30; 17,15; 20, GRADINA 
LUCEAFĂRUL — 20,15.
• Cezar (două serii) — 14.15,
Tessa — 18,30, Recolta la întîmpla- 
re — 20,30 î CINEMATECA (sala 
Union).
• O zi de neuitat : BUZEȘTI — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,15.
• Prietenii mei, elefanții : GRI- 
VIȚA — 9; 12,30; 16; 19,15, VOLGA 
— 9; 12,30; 16; 19,30. TOMIS — 9; 
12,30; 16; 19,15.
• Patima : UNIREA — 16; 18,13, 
la grădină — 20,30.
• Zorro î DACIA — 9; 12,30; 16; 
19,15.

• Steaua fericirii captive : LIRA
— 15,30; la grădină — 20,30.
• Cel alb, cel galben, cel negru : 
BUCEGI — 10; 12; 16; 18.
• Cu mîinile curate : DRUMUL 
SĂRII — 15,30; 18; 20,15.
• Doi oameni în oraș : GIULEȘTI
— 15,30; 17,45; 20.
• Teroare pe uliță — 15,30; 18,
Filip cel bun — 20,15 : FEREN
TARI.
• Dragoste la 16 ani : COTROCENI
— 10; 12; 14; 16; 18; 20.
• Dictatorul : FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Frați de cruce : PACEA — 15,45; 
18; 20,15.
• întîlnire la aeroport : CRÎN- 
GAȘI — 17.
• Prima pagină : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20, FLAMU
RA — 11,13; 13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Zidul î RAHOVA — 16; 18; 20.
• Vînzătorul de baloane : MIO
RIȚA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20.
• Prin cenușa imperiului : VIITO
RUL — 15,30; 18; 20.
• Fratele meu are un frate for
midabil : MOȘILOR — 15,30; 18; 20, 
la grădină — 20,30.
• Operațiunea „Monstrul": POPU
LAR — 15,30; 18; 20,15.
• Mere roșii : MUNCA — 15,43; 
18; 20.
9 Cavalerii teutoni : COSMOS — 
15,30; 19.
O întoarcerea lui Magellan : FLA- 
CARA — 15,30; 18; 20.
• Misiune primejdioasă : ARTA
— 15,30; 17,45; 20, la grădină — 
20,30.
• Am avut 32 de nume : VITAN
— 15,30; 18; 20.

• Cele pe care nu le-am uitat : 
PROGRESUL — 15,30; 17.45; 20.
• Cei trei mușchetari : GRADINA 
TITAN — 20,15.

teatre
• Teatrul Național București (sala 
mare): Comoara din deal — 19,30, 
(sala mică): Noi venim cu țara-n 
noi (spectacol prezentat de Co
mitetul municipal U.T.C.) — 19.
• Filarmonica „George Enescu" 
(sala mică a Palatului Republicii 
Socialiste România): Recital de 
clarinet. Aurelian Octav Popa 
— 20.

• Teatrul de operetă: Oklahoma
— 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra“ (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu): Florile unui geambaș 
de cai (spectacol prezentat de 
Teatrul Maghiar din Cluj-Napoca)
— 20, (sala Grădina Icoanei): 
Azilul de noapte — 19.
• Teatrul „c. I. Nottara" (la Parcul 
Herăstrău): Nu am Încredere ta 
bărbați — 20.
• Teatrul satlric-muzical ,,C. Tă- 
nase“ (sala Savoy): Revista cu 
paiațe — 19,30.
• Teatru! Țăndărică (sala Aca
demiei) : Șoricelul și păpușa —10.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Frumoasă ești, mindră 
țară — 18,30.
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REZULTATELE ALEGERILOR DIN ITALIA PRAGA AFRICA DE SUD

Marele succes al comuniștilor italieni, 
puternică afirmare a forțelor de stingă

Federale a R. S. Cehoslovace

In alegerile pentru Senat, P.C.I. a obținut 33,8 la 
sută din voturi, față de 28,4 la sută în 1972, cîștigînd 
22 de noi locuri. In Camera deputaților, comuniștii 
au obținut 34,4 la sută din voturi, față de 27,1 la sută 
în 1972, cîștigînd 48 de noi mandate de deputați.

„Un nou avans impetuos al P.C.I.<’ 
—■ acesta este titlul cu litere mari, 
roșii, înscris pe prima pagină a zia
rului „L’UNITA", în prima ediție de 
după miezul nopții, în care sînt pu
blicate rezultatele alegerilor. „P.C.I. 
iși îmbunătățește rezultatele chiar 
și fată de avansul apreciat de toți 
ea exceptional înregistrat in alege
rile administrative din iunie 1975“ — 
aprecia secretarul general al parti-

»■

dului, Enrico Berlinguer. într-adevăr, 
în cadrul consultării electorale de 
duminică și luni, Partidul Comunist 
Italian a realizat cel mai mare suc
ces electoral de la crearea Republi
cii și pînă în prezent, reușind prin 
aceasta să determine o netă accen
tuare a ponderii forțelor de stingă 
in compoziția viitoare a Camerei de- 
putaților și a Senatului.

Distribuirea voturilor între principalele partide politice italiene, în raport 
eu scrutinul legislativ anterior este următoarea :

cu ale-

PARTIDE SENAT CAMERĂ

w PROCENTE LOCURI PROCENTE LOCURI

Partidul Democrat Creștin 38.9 135 (idem) 38,7 263 (— 3)
Partidul Comunist Italian 33,8 116 (+22) 34,4 227 (+48)
Partidul Socialist Italian 10,2 29 (- 4) 9,6 57 (- 4)
Mișcarea Socială Italiană 6.6 15 (-11) 6,1 35 (—21)
P.S.D.I. 3.1 6 (- 5) 3,4 15 (—14)
Partidul Republican Italian 2,7 6 (+ 1) 3,1 14 (- 1)
Partidul Liberal Italian 1,4 2 (- 6) 1,3 5 (-15)
Democrația Proletară — — 1.5 6 (+ 6)
Partidul Radical — — 1,1 4 (+ 4)
Alte grupări — 6 (+ 4) 0,5 4

(în paranteză, plusurile sau minusurile de mandate, în comparație 
gerile legislative din 1972).

Rezultatele alegerilor demonstreae 
ză că, într-o perioadă relativ scurtă, 
de numai patru ani, P.C.I. și-a spo
rit cu un sfert voturile sale. între 
Partidul Comunist Italian și demo
crația creștină a rămas acum o dife
rență de mai puțin de un milion de 
voturi. Marele succes înregistrat de 
P.C.I. constituie astfel o expresie eloc
ventă a largii audiențe de care se 
bucură atît soluțiile constructive preco
nizate pentru depășirea serioaselor di
ficultăți economico-sociale cu care se 
confruntă Italia, cît și programul său 
de viitor, care pornește de la reali
tățile concrete ale țării, de la particu
laritățile sale specifice. La acest suc
ces au contribuit toate zonele impor
tante ale țării, în special regiunile 
din Mezzogiorno, principalele cita
dele industriale, „regiunile roșii" etc. 
„în regiunile roșii, administrate cu 
participarea comuniștilor, scrie agen
ția France Presse, P.C.I. își conso
lidează pretutindeni pozițiile". în
tr-adevăr, în unele regiuni, P.C.I. a 
obținut o superioritate masivă, cate
gorică. De pildă, în Emilia-Romagna, 
P.C.I. a înregistrat 48,3 la sută din 
voturi, față de 29 la sută cît au re
venit P.D.C., în Liguria — 38.9, față 
de 34, în Toscana — 47,4, 
32.1, , în Umbria — 47,2, față 
pentru P.D.C.

Un strălucit succes a fost 
la Neapole, unde P.C.I. a 
46,5 la sută din voturi, față 
la sută cît obținuse în alegerile Ier 
gislative din 1972, în vreme ce de
mocrația creștină deține în prezent 
numai 27,1 la sută din voturi.

Avansul fără precedent al Partidu-

față de
de 31,6

obținut 
obținut 
de 27,8

Iui Comunist Italian, concomitent cu 
menținerea, în general, a pozițiilor 
Partidului Socialist vor face ca vi- 
itoarea compoziție a parlamentului 
să se modifice substanțial.

Deplasarea în continuare spre stin
gă constituie, fără îndoială, o ex
presie a dorinței de schimbare a 
unei mari părți a electoratului, do
rință care s-a făcut vizibilă cu pri
lejul alegerilor parțiale din ultimii 
doi ani. „P.C. Italian a progresat în 
continuare. Acest fapt constituie 
evenimentul major al alegerilor le
gislative și el s-a conturat net — 
declara secretarul general al P.C.I., 
Enrico Berlinguer. Rezultatul votu
lui actual face și mai evidentă pro
blema fundamentală care a ieșit în 
relief la alegerile de anul trecut, 
și anume, locul central pe care-1 
ocupă problema comunistă. în esență, 
ia sfirșit epoca în care s-a încercat 
să se conducă tara pe baza exclu
derii P.C.I. Actualele alegeri repre
zintă o confirmare a politicii care si
tuează deplasarea spre stingă și re
înnoirea în perspectiva celei mai am
ple convergente a tuturor forțelor 
care au rădăcini și tradiții populare". 
Relevînd că în noul parlament nu se 
va putea să nu se țină seama de 
„forța crescută a stîngii", secretarul 
general al P.S.I., Francesco de Mar
tino, a arătat, la rîndul său, că 
„P.S.I. va rămîne ferm pe pozițiile 
formulate în campania electorală și 
va susține formarea de guverne fără 
nici o excludere a stîngii".

într-o declarație făcută presei, se
cretarul național al Partidului Demo
crat Creștin, Benigno Zaccagnini, a 
exprimat necesitatea „de a confrunta

cit mai repede programul Democra
ției Creștine cu propunerile celorlalte 
forțe politice", cil scopul de a „resta
bili condițiile necesare formării unui 
guvern stabil, democratic si avansat 
din punct de vedere social".

Al doilea element politic de relief 
al alegerilor este polarizarea alegăto
rilor în jurul celor două forțe politi
ce principale ale țării : P.C.I. și 
P.D.C. Partidul democrat-creștin a 
reușit să obțină același număr de 
mandate în Senat ca în 1972 (135), 
pierzînd însă patru posturi de depu- 
tați în cealaltă cameră a parlamen
tului în raport cu alegerile prece
dente. După opinia observatorilor, re
zultatele P.D.C. apar explicabile. „în 
fata înaintării stîngii și a ipotezei ca 
P.C.I. să devină partid al majorității 
relative, scrie „Paese Sera", sectoa
rele conservatoare ale electoratului 
sau chiar cele moderate, temătoare 
în fața noului, s-au regrupat în jurul 
P.D.C.". în raport cu procentele ob
ținute în alegerile din 1972, democra
ția creștină a recuperat o parte din 
numărul total al voturilor atît pe 
seama partidelor laice minore (și în 
primul rind a partidelor socialist de
mocratic și liberal), cît și a partidului 
neofascist, de extremă dreaptă. Un 
eșec clar l-a înregistrat acest partid
— Mișcarea socială italiană — care
numai în Camera deputaților a pier
dut 21 de locuri în comparație cu 
1972............................................
scrie 
ciștii 
scoși

în .
italiene se relevă faptul că apropia
tele consultări pentru formarea viito
rului guvern se anunță a fi complexe
— noua configurație a puterii legis
lative constituind însă o expresivă 
manifestare a opțiunilor populare.

★
Concomitent cu votul pentru Ca

mera deputaților și Senat, duminică 
și luni au avut loc alegeri pentru de
semnarea unui număr de 131 de ad
ministrații comunale, între care Roma 
și Genova, pentru două provincii
— Roma și Foggia — și pentru Con
siliul regional sicilian.

Marți seara au devenit cunoscuta 
unele rezultate definitive. La Geno
va, P.C. Italian a obținut 41,5 la sută 
din voturi (34 de locuri) în timp ce 
democrat-creștinilor le-au revenit
28.5 la sută din voturi (24 de locuri), 
în alegerile pentru administrația mu
nicipală din Roma P.C.I. a obținut
35.5 la sută din voturi, iar democraț- 
creștinii 33,1 
Roma, P.C.I. 
față de 31,7 
P.D.C.

PRAGA 22 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : Marți au început 
la Praga lucrările sesiunii comune 
a Camerei Națiunii și Camerei Po
porului ale Adunării Federale a R.S. 
Cehoslovace. Participă Gustav Hu- 
sak, secretar general al C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, președintele R.S.C., 
alți conducători de partid și de stat.

Prima zi a lucrărilor este consa
crată dezbaterii și aprobării proiec
tului de lege guvernamental cu pri
vire la dezvoltarea economiei națio
nale cehoslovace pe perioada 1976— 
1980.

SANTIAGO DE CHILE

Reuniunea ministerială a O.E.C.D
PARIS 22 — Corespondentul nostru 

transmite : Luni și marți s-au desfă
șurat la Paris lucrările Conferinței mi
nisteriale a Organizației pentru co
operare economică și dezvoltare 
(O.E.C.D). în prezența miniștrilor de 
externe și de finanțe ai celor 24 de 
țări occidentale membre ale O.E.C.D., 
conferința a abordat un șir de pro
bleme, printre care cooperarea între 
țările capitaliste industrializate și ță
rile în curs de dezvoltare, activitățile 
societăților transnaționale, principale 
tendințe ale conjuncturii economice, 
aspecte ale comerțului mondial. A 
fost adoptată o declarație în care se 
recomandă țărilor membre să nu re
curgă la măsuri restrictive, protecțio- 
niste, în domeniul comerțului inter
național. Dar, după cum remarca zia
rul „Le Monde", documentul „are 
doar o valoare morală, întrucît nu 
prevede nici o sancțiune".

Conferința O.E.C.D. a adoptat, de 
asemenea, un „cod de bună condui-

tă“, destinat firmelor transnaționale, 
care prevede, printre altele, interzi
cerea practicării corupției sau a ori
cărei intervenții în afacerile interne 
ale țărilor-gazdă. Dar respectarea a- 
cestor principii „este benevolă și nu 
constituie o obligație susceptibilă de 
a fi sancționată juridic".

Comentînd reuniunea de la Paris, 
„Le Figaro" constată că „impresia 
predominantă a fost aceea că repre
zentanții fiecărei țări și-au repetat 
pozițiile respective, nici o propunere 
nouă, nici o soluție de compromis ne- 
fiind prezentată". Observatorii 
liniază că reuniunea a 
serie 
între 
tima 
miei 
labile și de a depăși efectiv actuala 
criză economică și monetară ce afec
tează toate țările membre ale 
O.E.C.D.

sub- 
________ dezvăluit o 

de divergente și contradicții 
țările membre, agravate în ul- 

vreme prin incapacitatea econo- 
capitaliste de a găsi* soluții va-

Ample manifestații ale oamenilor muncii 
împotriva scumpetei si șomajului

FRANȚA' SPANIA
PARIS 22 (Agerpres). — Marți di

mineața a fost declanșată în Franța 
o largă acțiune revendicativă, la care 
participă un mare număr de oameni 
ai muncii rămași fără slujbe datorită 
fenomenelor recesioniste din econo
mie. Desfășurată sub denumirea „Ra
liul șomerilor", manifestarea a inclus 
muncitori și salariați din 250 de uzine 
și întreprinderi din întreaga țară, în
chise de antreprenori ca urmare a 
dificultăților economice sau ocupate 
de oamenii muncii în semn de pro
test față de restrîngerea producției și 
concedierile în masă. Participanții 
s-au organizat în cinci mari coloane 
de autobuze și camioane ce vor stră
bate diferite orașe ale Franței. Obiec
tivele principale ale acestei ample 
mișcări revendicative sînt lupta îm
potriva șomajului și pentru apărarea 
locurilor de muncă.

MADRID 22 (Agerpres). — La Ma
drid a fost organizată, marți, „Ziua 

. de luptă împotriva scumpirii costu
lui vieții". în diferite zone ale capi
talei spaniole au avut loc manifestații 
de masă, în cadrul cărora participan- 
ții au cerut adoptarea neîntîrziată a 
unor măsuri împotriva creșterii pre
țurilor la bunurile de strictă necesi
tate și la serviciile către populație, 
pentru combaterea fenomenelor in
flaționiste, care afectează în primul 
rind nivelul de viață al maselor mun
citoare. Cea mai puternică manifes
tație a avut loc în centrul comercial 
al capitalei, la aceasta participînd 
peste 10 000 de oameni ai muncii. în 
aceeași zi, au declarat greve de scur
tă durată mii de muncitori și func
ționari de la uzinele metalurgice, sa- 
lariații serviciilor poștale și telegra
fice și din alte întreprinderi și insti
tuții.

„Izolați și redimensionați — 
ziarul „La Stampa" — neofas- 
sînt acum mai mult ca oricînd 
în afara oricărui joc politic", 

primele comentarii ale presei

în apărarea 
secretarului general 

al P.C. din Chile
CARACAS 22 (Agerpres). — în

tr-o declarație dată publicității la 
Caracas, Partidul Comunist din Chile 
cheamă opinia publică mondială să 
intensifice lupta pentru punerea în 
libertate a secretarului general al 
P.C. din Chile, Luis Corvalan, și a 
altor patrioți chilieni. După ce se 
menționează că Luis Corvalan ss 
află în închisoare de-1 000 de zile, 
în declarație se arată că încercările 
de a-1 acuza de „trădare de patrie" 
au suferit un eșec deplin și, drept 
rezultat, proiectata înscenare judi
ciară împotriva secretarului general 
al P.C. din Chile și a altor patrioți 
nu a avut loc. La aceasta — se 
precizează în declarație — au con
tribuit solidaritatea internațională, 
cît și poziția fermă a lui Luis Cor
valan.

PARIS

Plenara C. C

Roma -

.11 vuiuu, lai

la sută. în provincia 
a întrunit 37,5 la sută, 
la sută, cit a revenit

Radu BOGDAN

agențiile
Președintele Portugaliei, 

generalul Francisco da Costa Gomes, 
a vizitat pavilionul românesc de la 
Tîrgul internațional de la Lisabona. 
Șeful statului portughez a apreciat 
realizările industriei construcției de 
mașini și electrotehnice din țara 
noastră, varietatea exponatelor in
dustriei petrochimice și alimentare.

0 nouă rundă de nego
cieri a avut Ioc marti> la B°nn» 
între reprezentanții Republicii Fede
rale Germania și Republicii Demo
crate Germane vizînd încheierea 
unui acord guvernamental privind 
cooperarea în domeniile științei și 
cercetării științifice.

Convorbiri finlandezo— 
iugoslave. La Helsinki au avut 
loc convorbiri între Kalevi Sorsa, mi
nistrul de externe al Finlandei, și 
Miloș Minici, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal, secretar fe
deral pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia. Au fost examinate 
aspecte ale relațiilor iugoslavo-finlan- 
deze, precum și o serie de probleme 
internaționale actuale. Părțile au re
levat necesitatea înfăptuirii preve
derilor Actului final al Conferinței 
pentru securitate și cooperare în Eu
ropa.

rindurile tineretului și, 
al absolvenților institu- 
învățămint superior s-a 
potrivit ultimelor cifre 

Marea Britanie există în

In dezbaterile din Ca
mera Comunelor consacrate șo
majului în 
în special, 
telor de 
arătat că, 
oficiale, în
prezent 1 250 000 persoane fără lucru, 
numărul șomerilor „cu diplome" 
fiind de 37 739. Ministrul muncii a 
evocat, în acest context, măsurile 
întreprinse de guvern pentru limi
tarea creșterii șomajului, pînă la 
sfirșitul anului viitor urmînd a fi 
create 70 000 de noi locuri de muncă.

PUTERNICE DEMONSTRAȚII AIE POPULAȚIEI AFRICANE 

ÎMPOTRIVA REPRESIUNILOR RASISTE
PRETORIA 22 (Agerpres). — Sfi- 

dind larga condamnare pe plan in
ternațional a intervenției brutale și 
sîngeroase a poliției și armatei îm
potriva participanților la manifesta
țiile antiapartheid — soldate, cum e 
cunoscut, cu un mare număr de vic
time în rindurile populației africane 
din Republica Sud-Africană — pre
mierul regimului rasist de la Preto
ria, John Vorster, relatează agenția 
U.P.I., a declarat că „a ordonat for
țelor polițienești să facă uz de toate 
mijloacele de care dispun pentru a 
pune capăt oricăror acțiuni de pro
test ale africanilor".

Noi demonstrații ale populației a- 
fricane împotriva regimului rasist și 
a crimelor săvîrșite de poliție în 
principalele orașe locuite de africani 
au avut loc, marți, în orașul Mame- 
lodi — situat la 19 km de Pretoria 
— precum și în alte suburbii ale o- 
rașelor Johannesburg și Pretoria, 
unde s-au semnalat din nou inciden
te între manifestanți și poliție.

în zonele unde demonstrațiile au 
continuat au fost dislocate noi forțe 
ale poliției ; în orașele în care, zi
lele trecute, au avut loc violente de
monstrații, efective ale poliției și ar
matei patrulează pe străzi. Agenția 
Reuter relatează că în localitatea 
Mapobane, unde intervenția brutală 
a poliției s-a soldat, luni, cu moartea 
altor zece africani participanți la 
manifestațiile antiapartheid, peste

1 000 de muncitori de culoare au re
fuzat să se prezinte la lucru.

Potrivit declarațiilor ministrului 
sud-african al poliției, în timpul sîn- 
geroaselor represiuni ale poliției îm
potriva populației de culoare au fost 
ucise 140 de persoane, iar alte 1128 
au fost rănite.

NAIROBI 22 (Agerpres). — Pro
blema represaliilor sîngeroase din 
Republica Sud-Africană va fi exami
nată la apropiata reuniune la nivel 
înalt a șefilor de stat și guvern din 
țările membre ale Organizației Uni
tății Africane — a declarat Munuya 
Wayaki, ministrul afacerilor externe 
al Kenyei. El a subliniat că țara sa 
se alătură protestelor opiniei publice 
internaționale împotriva fărădelegilor 
comise de regimul rasist de la Pre
toria.

LUSAKA 22 (Agerpres). — Africa 
independentă condamnă energic cri
mele săvirșite de autoritățile rasiste 
de la Pretoria împotriva populației 
africane, a declarat Alexander Grey 
Zulu, secretar general al Partidului 
Unit al Independenței Naționale din 
Zambia, la mitingul de la Lusaka or
ganizat în memoria victimelor repre
siunilor din Africa de Sud. Vorbito
rul a adresat un apel popoarelor iu
bitoare de pace de a acorda sprijin 
luptei drepte a populației africane din 
R.S.A. împotriva politicii de apartheid 
și a regimului rasist.

TEHERAN

DE PRETUTINDENI
„Bl-

Recent
• EXPOZIȚIA 

CENTENARULUI", 
deschisă la Washington, expozi
ția jubiliară in cinstea bicente
narului întemeierii S.U.A. atra
ge un mare număr de vizita
tori. Cu cele peste 6 000 de ex
ponate ale ei, dintre care mai 
mult de jumătate prezentate 
publicului pentru prima oară, 
expoziția oferă o retrospectivă 
a drumului parcurs de națiunea 
americană. Printre exponatele 
de mare atracție se numără 
arme ale primilor coloniști por
niți să cucerească „vestul sălba
tic" sau macheta vasului „Fri
sia" care a transportat, în 
cursele sale transatlantice, nu 
mai puțin de 50 000 europeni. 
Organizatorii expoziției scontea
ză pe 10 milioane vizitatori în 
următorii cinci ani.

După instituirea stării
KINGSTON 22 (Agerpres). — 

într-o alocuțiune televizată, minis
trul jamaican al justiției, Carl Rat
tray, s-a referit la ultimele evoluții 
ale situației interne, specificînd că 
starea de urgență, decretată săptă- 
mîna trecută de autoritățile de la 
Kingston, va fi prelungită pe o peri
oadă de timp nedefinită. Această mă
sură — a spus el — va continua să 
fie menținută atît timp cît guvernul 
va considera necesar. De asemenea, 
ministrul jamaican a chemat popu
lația să sprijine forțele de ordine, 
tecomandînd, în același timp, conti-

de urgență în Jamaica
nuarea normală a activităților pe în
treg teritoriul țării.

După cum relatează agenția Prensa 
Latina, în urma decretării stării de 
urgentă, autoritățile jamaicane au 
procedat la arestarea unui număr de 
persoane care s-au făcut vinovate de 
acte de violență, vizînd răsturnarea 
guvernului condus de /premierul Mi
chael Manley. între cel arestați fi
gurează și trei membri ai conducerii 
Partidului Laburist din Jamaica 
(P.L.J.), de opoziție — al cărui lider 
este Edward Seaga.

al P. C. Francez
PARIS 22 — Corespondentul nos

tru transmite : Luni și marți a avut 
loc la Paris Plenara C.C. al Parti
dului Comunist Francez. Plenara a 
discutat rapoartele : „Situația inter
națională, politica externă a Franței 
și pregătirea Conferinței partidelor 
comuniste și muncitorești din Eu
ropa", prezentat de Jean Kanapa, și 
„Problema condițiilor de viață", pre
zentat de Pierre Juquin.

în încheierea lucrărilor a luat cu- 
vîntul Georges Marchais, secretar 
general al P.C.F.

de presă
Comemorare.Cu prilejul !m* 

plinirii a 60 de ani de la marea 
demonstrație din iunie 1916 a mun
citorilor din Galați împotriva războ
iului imperialist, pentru pace și o 
viață mai bună, la clubul direcției 
feroviare „sud-vest" din Moscova a 
avut loc o adunare comemorativă. 
Despre semnificația evenimentului 
au vorbit Alexei Șeviakov, cercetă- 

la Institutul de 
și

tor științific principal 
istorie a U.R.S.S., 
româncă Maria Marin.

doctoranda

Conser-al
Porumbescu

Corul „Madrigal" 
vatorului Ciprian 
dirijat de Marin Constantin a 
susținut, luni seara, in sala de 
concerte a hotelului Sheraton 
din Istanbul, primul său con
cert din cadrul noului turneu 
în Turcia. Artiștii români au 
fost indjelung aplaudați.

Președintele Franței, Va; 
lery Giscard d’Estaing, a sosit marți 
la Londra într-o vizită oficială — 
prima efectuată în Marea Britanie 
de un șef de stat francez după anul 
1960. El a avut o întrevedere cu pri
mul ministru James Callaghan, cu 
care a discutat aspecte ale relațiilor 
bilaterale.

Cuba și Tailanda au hotâ* 
rît să ridice relațiile lor diplomatice 
la rang de ambasadă, s-a anunțat o- 
ficial la Havana.

Incidentele din Irlanda 
de Nord provocate în ultimele 
zile, de elemente 
soldat 
De la 
25 de 
acum, 
tnorți. 
ților de combatere a violenței, se
cretarul de stat britanic pentru Ir
landa de Nord, Melvin Rees, s-a de
plasat la Belfast.

extremiste s-au 
cu moartea a patru persoane, 
începutul lunii au fost ucise 
persoane, bilanțul de pînă 
în 1976, ridicindu-se la 166 de 
Pentru examinarea modalită-

OAMENII DE ȘTIINȚA ANUNȚA: 

Descoperirea a două elemente noi, 
grele decît uraniulmai

OTTAWA 22 (Ager
pres). — Un grup de 
savanți americani a a- 
nunțat, la Congresul 
internațional al fizi
cienilor din America 
de Nord, desfășurat la 
Universitatea Laval din 
Quebec, descoperirea 
a două elemente noi, 
grele și stabile (nera
dioactive) care există 
în stare naturală. în 
tabelul periodic al ele
mentelor, ele ar avea 
numerele 116 și 122, 
fiind deci mult mai 
grele decît uraniul, al 
cărui număr atomic 
este 92. Pînă în pre
zent se considera că 
uraniul este cel mai 
greu element existent 
în natură.

în timpul ultimilor 
30—40 de ani, alte ele
mente mai 
fost 
de 
care 
mărul 93). 
fara plutoniului (nu
mărul 94), 
elemente 
instabile, 
nîndu-se 
stantaneu 
mai ușoare.

Interesul 
de noua 
rezidă în 
cele două 
se găseau 
foarte veche, 
probabil o vîrstă simi
lară cu a Pămintului, 
adică aproximativ 4.5 
miliarde de ani. Dacă

grele au 
create artificial 

savanți, printre 
neptunium (nu- 

Dar, în a-

acestor două 
va fi dove- 
fi puse în

toate aceste 
sînt foarte 
descompu- 

aproape in- 
în corpuri

prezentat 
descoperire 

faptul că 
elemente 

într-o rocă 
avînd

existența 
elemente 
dită, vor 
cauză ipotezele potri
vit cărora elementele 
existente în epoca 
creării Pămîntului s-ar 
fi descompus ulterior, 
de-a lungul a milioane 
de ani, stabilizîndu-se 
în altele mai ușoare, 
de la numărul 92 (ura
niu) în jos.

Savanții au ajuns, în 
mod teoretic, la con
cluzia că ar mai tre
bui să existe în na
tură, în jurul numă
rului atomic 114, alte 
elemente stabile și 
deci neradioactive, teo
rie ce vine în spriji
nul descoperirii anun
țate.

Comunicat comun
TEHERAN 22 (Agerpres). — Co

municatul comun, dat publicității la 
încheierea vizitei președintelui R.A. 
Egipt, Anwar El Sadat, în Iran, re
levă satisfacția celor două părți în 
legătură cu dezvoltarea pe multiple 
planuri a relațiilor dintre ele și in
teresul lor pentru continuarea coo
perării bilaterale care să ducă la a- 
plicarea proiectelor industriale și e- 
conomice inițiate, inclusiv recon
strucția orașului Port Said, crearea 
Băncii iraniano-egiptene de investi
ții, înființarea mai multor companii 
mixte.

în comunicat se apreciază că in
staurarea unei păci juste și trainice 
în lume poate fi realizată numai pe 
baza respectului total al principiilor 
O.N.U., respectiv neamestecul în 
treburile interne ale altor țări, res
pectarea suveranității, a independen
ței politice și dreptului la autodeter
minare ale fiecărui popor. Documen
tul afirmă necesitatea instaurării u- 
nei noi ordini economice internațio- . 
nale, susceptibilă să asigure rapor
turi juste și echitabile ca bază a 
schimburilor economice internațio
nale.

îraniano-egiptean
Cei doi șefi de stat au subliniat 

necesitatea de a se acționa pentru o 
reglementare justă a problemei Ori
entului Apropiat pe baza retragerii 
forțelor israeliene din toate terito
riile arabe ocupate și pentru convo
carea apropiată a Conferinței de. la 
Geneva cu participarea tuturor păr
ților interesate, inclusiv a Organiza
ției pentru Eliberarea Palestinei, pe 
picior de egalitate. Părțile au insis
tat asupra redobîndirii drepturilor 
naționale, legitime ale poporului pa- 
lestinean. Au fost condamnate mă
surile israeliene vizînd schimbarea 
statutului geografic și compoziției 
populației în teritoriile arabe ocupa
te. considerîndu-se această politică 
drept o amenințare la adresa păcii 
în zonă.

Manifestîndu-și îngrijorarea în le
gătură cu situația din Liban, cei doi 
șefi de stat își exprimă speranța că 
soluția propusă de Liga Arabă va fi 
acceptată de toate părțile interesate.

Părțile semnatare s-au pronunțat 
pentru proclamarea Orientului Mij
lociu ca zonă fără arme nucleare.

• RISCURILE INAC
TIVITĂȚII. întreruperea acti
vității sau, pur și simplu, refu
zul de a munci reprezintă o 
gravă primejdie pentru organis
mul uman, puțind cauza îmbol
năvirea lui și, implicit, scurta
rea vieții. Argumente științifice 
în acest sens au fost aduse, re
cent, după îndelungate studii 
clinice, de cercetătorii de la 
Institutul pentru fiziologia mun
cii din Miinchen. Alarmante 
simptome de dereglare vădește 
în primul rind sistemul simpa
tic, acela care face să crească 
tonusul funcțional al organis
mului. Se ivesc, din această 
cauză, o serie întreagă de sufe
rințe : tulburarea funcției somn- 
veghe, gastrită cronică, hiper
tensiune arterială, solicitarea 
intensă a pancreasului (ceea ce 
poate duce la diabet), creșterea 
cantității de acid uric (de unde 
riscul gutei, reumatismului, pie
trei la ficat) etc. Un avertis
ment medical, deci, pentru cei 
care nu înțeleg imperativul so
cial al muncii. Și un îndemn 
pentru persoanele în vîrstă de 
a practica activități reconfor
tante.

l
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transmit:
Diferența care •1 separă pa

președintele Gerald Ford de adver
sarul său Ronald Reagan, după de
semnările, de săptămîna trecută, de 
noi delegați la Convenția naționala 
a Partidului Republican, s-a redus 
la 73 de delegați : președintele Ford 
dispune de sprijinul a 1 005 delegați, 
față de cei 932 în favoarea lui Rea
gan. Cum se știe, pentru a obține 
învestitura Partidului Republican la 
viitoarele alegeri prezidențiale, can
didatului îi, este necesar votul a 1130 
delegați.

Senatul americana ratificat 
cu 81 voturi pentru și 11 împotrivă 
tratatul dintre S.U.A. și Spania, 
care reînnoiește pentru o nouă pe
rioadă de cinci ani dreptul S.U.A. 
de a utiliza trei baze aeriene și o 
bază de submarine din Spania.

Producția de aur a țări
lor occidentale a atins’în 1979’ 
930 tone, fiind inferioară cu 27 la 
sută celei realizate în 1970 — se aba
tă intr-un raport al Băncii pentru 
Reglementări Internaționale. Declinul 
s-a datorat, in principal, scăderii pro
ducției în Republica Sud-Africană.

Un avion cu reacție al 
forțelor olandeze, de tip 
„Northrop Nf-5 b“. s-a prăbușit în 
timpul unui zbor de rutină, la circa 
30 km de Eindhoven. Cei doi piloți 
și-au pierdut viața. Cauzele acciden
tului nu au fost încă elucidate.

Ca urmare a secetei din 
Franța ce afectează numeroase 
zone agricole ale țării, prețurile la 
legume și fructe au crescut cu 40 la 
sută. Experții prevăd majorări chiar 
mai accentuate pentru toamnă, cînd 
vor deveni cunoscute mai exact 
efectele secetei asupra recoltelor.

Cei mai inocenți cititori 
sub asaltul unei lumi de coșmar

Familia lui „Donald 
rățoiul" s-a îmbogățit 
cu noi membri. Nu
mai că noile persona
je nu au nimic din 
farmecul și inocența 
eroului lui Walt Dis
ney. Povestirile redau 
o lume de neliniște 
și groază. Fie că se 
numesc Asterix, Su
perman, Plastic-man 
sau Prințul-Inimă-de- 
Fier, „eroii" evoluează, 
cu toții, intr-un cadru 
de coșmar. Pistoale cu 
țeava ațintită direct 
asupra privitorului, 
explozii distrugătoa
re, bătălii sîngeroase 
se perindă necontenit 
pe benzile desenate 
din fasciculele proli
ferate în tiraje impre
sionante de editurile 
specializate în litera
tura pentru copii din 
Statele Unite și Eu
ropa occidentală. în 
fața valului de bruta
litate și violență care 
invadează piața lite
raturii pentru copii 
din Occident, tot mai 
mulți sociologi și pe
dagogi își pun cu in
sistență crescindă în
trebarea : în ce mă
sură asemenea pro
duse de subliteratură 
servesc formării tine
rei generații 7

De ani de zile, co
lecția vest-germană 
„Perry Rhodan" este 
supusă unor severe 
critici din partea a 
numeroși oameni de 
cultură, care atrag a- 
tenția asupra primej
diei pe care o repre
zintă elogiul militaris
mului și al neomeniei 
ce se desprinde din 
secvențele serialelor

destinate micilor ci
titori. Oricît de amu
zante ar părea la pri
ma vedere, remarcă 
specialiștii în psiholo
gia copilului, fascicu
lele ce narează ispră
vile lui Asterix incită 
la agresivitate. Întîm- 
plările lui Fix și Foxi, 
o altă serie de benzi 
desenate produsă în
R. F.G., sînt apreciate 
ca un mijloc nefast 
de propagare a sadis
mului și a brutalității. 
La rîndul său, „indus
tria" comics-urilor din
S. U.A. apelează la 
personaje antrenate 
într-o acțiune fără 
sfîrșit, alimentată din 
abundență de scene 
de violență. „Cei patru 
fantastici", răzbună
torii, X-men-ii, su- 
permen-ii trezesc mai 
degrabă teamă decît 
admirație. „Față de a- 
ceastă pretinsă elită — 
scrie ziarul austriac 
„Kleine Zeitung" — 
cititorii sînt reduși 
la condiția unor oa
meni speriați, mi
rați, neajutorați". E- 
roilor comics-urilor Ii 
se atribuie de regulă 
însușiri nefirești : un 
tînă'r care găsește în
tr-o peșteră un topor 
se metamorfozează în 
„puternicul Thor". Un 
student care respiră 
gaze nocive devine 
eroul Flash, iar un 
savant care cade în- 
timplător intr-un ba
zin cu acizi se trans
formă în Plastic-man. 
Din această galerie nu 
lipsesc nici eroii „ne
oameni", de tipul gi- 
ganților Galaktus. al 
scafandrului Triton,

*

sau al omului-karate 
Karnak.

In condițiile în 
care delincventa în 
rindurile tinerei gene
rații din diferite țări 
occidentale atinge cote 
tot mai neliniștitoare, 
studiile de specialita
te, articolele de presă 
relevă tot mai insis
tent nocivitatea unor 
asemenea producții 
răspindite printre co
pii și tineret, caracte
rul lor antiumanist ex
primat în incitarea 
violenței și brutalită
ții, a instinctelor a- 
gresive și a concep
țiilor rasiste. „în rîn
dul cititorilor, spune 
un pedagog austriac 
— această lume de 
coșmar produce un 
sentiment de dezamă
gire și de frustrare".

Ofensiva împotriva 
acestui gen de publi
cații găsește o audien
ță în creștere, inclu
siv în rîndul unor e- 
dituri specializate în 
literatura pentru copii. 
Referindu-se la succe
sul obținut de publi
cația franceză pentru 
copii, de mare tiraj, 
„Pif", în cercurile largi 
ale publicului, unul 
din responsabilii re
vistei, Pierre Veille, 
sublinia că sporirea 
numărului de cititori 
se explică în bună 
măsură tocmai prin 
finalitatea educativă a 
subiectelor abordate. 
Personajele cele mai 
îndrăgite sînt eroii con- 
sacrați drept promo
tori ai dragostei de 
om. de adevăr și drep
tate. •

C. VLAD

© ARHITECTURA Șl 
MIGRAȚIA PĂSĂRILOR. 
Proiectul noului cartier de 
blocuri din nord-vestul Lenin
gradului va trebui revizuit de 
către arhitecți, ca urmare a ne
mulțumirilor exprimate de... or- 
nitologi. Studiind planurile vii
toarelor edificii, specialiștii So
cietății pentru protecția anima
lelor au constatat că blocurile 

. cele mai înalte ar fi întretăiat 
tocmai „culoarul aerian" al pă
sărilor călătoare ce trăiesc în 
zona orașului. Or, se știe că a- 
cestea nu se abat de la ruta 
cunoscută spre și dinspre țările 
calde. Noul proiect va ține, așa
dar, seama de „liniile aeriene" 
ale zburătoarelor migratoare.

• UN TEZAUR... SUB 
CENUȘĂ. Un chimist fran
cez a calculat că cenușa rezul
tată, în decursul unui an. din 
arderea industrială sau casnică 
a cărbunelui în întreaga lume 
ascunde nebănuite bogății : nu 
mai puțin de 2 400 tone de crom, 
48 000 tone de zinc, 5 000 tone 
de cositor, 4 000 tone de nichel, 
2 000 tone de plumb, 25 tone de 
argint, 3 tone_de aur și o tonă 
de platină, 
pune este 
tehnologice 
acestor metale la un preț con
venabil.

Problema care se 
aceea a metodelor 
pentru extragerea

• LA MONTREAL, SI 
O „OLIMPIADĂ" CUL
TURALĂ. Jocurile Olimpice 
de vară ce se vor desfășura 
peste o lună în orașul canadian 
Montreal vor înregistra — se 
știe de pe acum — un record 
la capitolul manifestăriloi- cul
turale. Programul festivalului 
ce se va organiza cu acest pri
lej cuprinde peste 1 000 de ma
nifestări artistice : spectacole 
folclorice, concerte simfonice, 
seri literare și chiar reprezen
tații de circ.

• STATISTICA 
TRANSPLANTURILOR DE 
INIMĂ. Din decembrie 1967, 
cind s-a 
inimă, și 
efectuate__ ___—______ ... ...
acest fel unui număr de 286 de 
bolnavi, informează revista de 
specialitate „American College 
of Surgeon". 50 de pacienți se 
află în viață; unul dintre aceștia 
trăiește de peste 7 ani cu o ini
mă „străină".

făcut prima greii, de 
pină în 1975 au fost 
294 de intervenții de

• LONGEVIVII - IERI 
Șl AZI. Statisticile poloneze 
înregistrează o creștere perma
nentă a numărului celor ce a- 
ting și depășesc vîrstă de 80 de 
ani. Dacă în anul 1931 numărul 
acestora era de 170 000, în 1960 
a fost de 212 000, iar recensă- 
mîntul din 1974 a consemnat 
335 000 de longevivi.

• NAVIGAȚIA PE 
CEAȚĂ. Un sistem de navi
gație care să permită ambarca
țiunilor intrarea și ieșirea din 
porturi în zilele cu vizibilitate 
foarte redusă a fost pus la 
punct în Suedia. Un cablu am
plasat de-a lungul șenalului e- 
mite semnale electromagnetice, 
interceptate de un instrument 
special instalat la bordul vase
lor și transformate în imagini 
tele. Cîrmaciul are astfel posi
bilitatea să navigheze de-a lun
gul acestui „fir conducător", 
orice, deviere puțind fi obser
vată pe micul ecran. Sistemul 
a fost introdus experimental în 
portul Mariestad. Specialiștii 
studiază în prezent o variantă 
pentru ghidarea vehiculelor te
restre.

• POPULAȚIA ELVE
ȚIEI număra, la începutul anu
lui acesta, 6 333 200 locuitori. 
Pentru prima oară în ultimii 50 
de ani s-a înregistrat o scădere 
a numărului populației, față de 
anul precedent, de 0,7 procente.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA s București, Piața Scîntell. Tel. 17 60 10. 17 60 20. Abonamentele se fae la oficiile poștale șl difuzor!! din întreprinderi șl Instituții. Din străinătate, abonamentele se fae prin ILEXIM — Departamentul export-import 
presă, București, Calea Griviței nr. 64—66 P.O.B. — 3001, teles o 11 68S sau 11 226. Tiparul s Combinatul Poligrafic CASA SCÎNTE3 40 360


