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„Subliniez necesitatea de a pune ferm la baza activității noastre 
politico-educative politica internă și externă a partidului nostru, de 
a acționa astfel incit fiecare comunist, fiecare cetățean al patriei 
noastre să înțeleagă bine fenomenele dezvoltării economico-sociale 
- atît naționale, cît și internaționale - pentru a fi în stare, în orice 
împrejurări, nu numai să explice politica noastră și să demonstreze 
justețea ei, ci și să acționeze cu toată forța pentru a contribui la în
făptuirea ei în viață".

in fiecare zi

NICOLAE CEAUȘESCU
Pretutindeni se desfășoară în a- 

ceastă perioadă pregătirile în vede
rea convorbirilor recapitulative care 
vor încheia anul de studiu în 
învățămîntul politico-ideologic de 
partid. însemnătatea acestora este 
sporită de faptul că anul acesta în
vățămîntul politico-ideologic a fost 
organizat pe o bază nouă, corespun
zător Programului de măsuri elabo
rat sub conducerea directă a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Ac
tuala structurare a formelor de stu
diu, programele cuprinzătoare, abor- 
dînd în spiritul materialismului dia
lectic și istoric, al socialismului 
științific, problemele fundamentale 
ale politicii interne și externe a 
partidului, au creat condiții ca învă
țămîntul politico-ideologic să aducă 
o contribuție tot mai însemnată la 
dezvoltarea conștiinței socialiste a 
oamenilor, la îmbunătățirea întregii 
lor activități consacrate înfăptuirii 
sarcinilor trasate de partid.

Este concludent pentru extinderea 
ariei sale de cuprindere faptul că în 
diferitele forme ale ânvătămîntului 
de partid au fost cunrinși aproaoe 
3 milioane cursanti (97,7 la sută din 
totalul comuniștilor) ; în același 
timp. în Invătămintul politico-ideo
logic al U.T.C. studiază aproape

2 400 000 tineri. Iar în cel organizat 
de U.A.S.C.R., circa 180 000. în sfîr- 
șit. învătămîntul politico-ideologic de 
masă, organizat de comitetele de 
partid cu antrenarea efectivă a sin
dicatelor și consiliilor lo6ale ale 
Frontului Unității Socialiste, cuprin
de aproape 2 milioane cursanti. Prac
tic. aproape întreaga ponulație ac
tivă studiază într-o formă organizată 
politica internă și externă a partidu
lui nostru.

Buna desfășurare a învățămîntu
lui a fost favorizată prin erija sporită 
cu care au fost selecționați și pregă
tiți propagandiștii, prin activitatea 
rodnică a cabinetelor județene și mu
nicipale. reorganizate potrivit pre
vederilor Programului de măsuri, 
precum și a celor 17 000 puncte de 
documentare politico-ideologică. Un 
sprijin prețios pentru propagandiști, 
ca și pentru masa largă a cursan- 
ților. l-au constituit colecțiile 
broșuri publicate de Editura 
litică pentru toate formele de 
vățămînt, consultațiile 
presă sau transmise de radiotelevi- 
ziune.

încununînd activitatea bogată 
timpul anului de studiu, convorbirile 
recapitulative sînt menite să înles
nească asimilarea organică a bazelor
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terenul permanent fertil 

al cercetării științifice 
echipamente de sudare de 10 ori. In 
final, ne propunem să realizăm o efi
ciență generală a cercetării de 15 lei 
la fiecare leu cheltuit în cercetare, 
adică o creștere de 1,7 ori față de 
aceea din cincinalul trecut.

Pentru atingerea acestor obiective 
din actualul cincinal, specialiștii din 
institut vor organiza consfătuiri cu 
specialiștii din producție. în afara 
legăturilor noastre permanente cu 
întreprinderile și a deplasărilor la 
beneficiari, pentru asistentă tehnică : 
vom căuta să rezolvăm operativ greu
tățile ivite ori problemele curente din 
producția de structuri sudate.

O altă cale de promovare a pro
gresului tehnic în domeniul nostru 
de activitate o reprezintă livrarea că
tre beneficiari a cercetărilor integra
te. adică a tehnologiei, echipamentu

lui și materiale
lor pentru fiecare 
soluție in parte și 
pregătirea cadre
lor necesare con
ducerii noilor 
procese tehnolo
gice. Prin aceas
ta se scurtează 
considerabil du
rata de la termi

narea cercetării pină la aplicarea în 
producție si. totodată, se obține o 
valorificare eficientă a cercetării.

Este cunoscut că cercetarea tre
buie să devanseze producția, să pre
gătească o rezervă de soluții noi pe 
care să le poată oferi beneficiarilor. 
De aceea, avem în vedere îmbunătă
țirea activității de prognozare pentru 
acumularea, prin cercetări avansate, 
a unei „rezerve de cunoaștere", res
pectiv de soluții și date noi necesare 
pentru onorarea rapidă a contrac
telor încheiate cu beneficiarii. Re
zervele de cunoaștere corect orien
tate fac ca în contractele aferente să 
se elimine etapele de documentare 
$1 de experimentări din faza de la
borator. Ne-am convins că în cazu
rile în care s-a făcut apel la „rezerva 
de cunoaștere", contractele se reali
zează intr-un timp cu 20—40 la sută 
mai scurt si cu cheltuieli cu 15—50 
la sută mai reduse.

Pentru perioada următoare ne-am 
propus să urmărim în mai mare mă
sură generalizarea unor rezultate 
bune si la alti beneficiari. Se în
țelege că în aceste condiții, de extin
dere a unor tehnologii verificate în 
producție, noii beneficiari obțin cu 
mai mare rapiditate rezultate bune.

Sint numai citeva din direcțiile 
noastre de acțiune : este limpede 
că tuturor specialiștilor din institu
tul nostru le sînt asigurate con
diții necesare pentru desfășurarea 
unei munci de cercetare cu eficientă 
tot mai mare, intr-un climat prielnic 
de creativitate și de colaborare. Fie
care lucrător din colectivul nostru se 
poate realiza muncind cu devotament 
și dăruire, satisfacția proprie între- 
gindu-se armonios în satisfacția co
lectivă a datoriei împlinite.

Recent a 
municări a 
încercări de materiale 
Timișoara. Specialiștii din institut au 
prezentat rezultatele mai semnifica
tive ale anului 1976, primul an al 
cincinalului implementării revoluției 
tehnico-științiflce. Majoritatea celor 
70 de comunicări au fost susținute 
de tinerii noștri specialiști : români, 
germani, maghiari, sîrbi, care, 
ind cu dăruire, au realizat o 

‘'Omologii noi de sudare de 
productivitate, cu consumuri 
mici de energie și de metal.

Nivelul științific al cercetărilor șl 
eficienta înregistrată prin aplicarea 
lor în producție dovedesc că orien
tarea activității, condițiile materia
le create de partid și de stat au per
mis obținerea de 
exigentelor actu
ale. Este de rele
vat că în perioa
da 1970—1976 ba
za materială, și de 
cadre a institutu
lui a crescut de 
cinci ori si capa
citatea de cerce
tare de șapte ori. 
Creșterea mai ra
pidă a capacității 
port cu creșterea 
de cadre dovedește că. prin perfectio
narea continuă a pregătirii cadrelor 
și prin organizarea mai bună a ac
tivității. eficienta muncii de cerce
tare a inregistrat o sporire accentu
ată.

Astfel, In primul trimestru al a- 
cestui an am analizat eficiența cer
cetărilor noastre aplicate în produc
ție tn cursul anului trecut. Din răs
punsurile primite de la 38 din cei 103 
beneficiari cărora ne-am adresat, au 
reieșit următoarele efecte economice : 
reduceri de cheltuieli de producție cu 
22 milioane lei. sporuri de producție 
de 160 milioane lei. reduceri de im
port cu 24 milioane lei, creșteri la ex
port de 86 milioane lei. Rezultatele 
«-au reflectat însă și prin alte efec
te, cum sînt, de exemplu, reducerile 
de consumuri de metal cu 380 tone/ 
an — la întreprinderea de aparate 
de cale din Buzău, sporuri ale pro
ductivității muncii cu 46 000 lei/an — 
la întreprinderea de vagoane din 
Arad, creșterea duratei de exploa
tare a dinților de la cupele excava
toarelor de cărbune de la 150 
253 ore — la întreprinderea 
nică Rogojelu ș.a.

Asemenea rezultate, extinse 
neficiarii noștri din toată țara, ne 
mobilizează să realizăm pină in 
anul 1980 următoarele performan
țe minimale : creșterea produc
tivității muncii — de la 70 la 
105 tone/sudor și an (de 1.5 ori) : 
creșterea gradului de mecanizare și 
automatizare a proceselor sudării — 
de la 35 la 42 la sută (de 1.2 ori) : 
■căderea consumului de energie elec
trică la sudarea unei tone de struc
turi — de la 162 la 140 kWh (de 
1,18 ori); reducerea importurilor de

avut loc sesiunea de co- 
Institutului de sudură și 
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realizări la nivelul

Dr. ing. Traian SĂLĂGEAN 
membru corespondent al Academiei 

Republicii Socialiste România, 
director al Institutului de sudurâ 

șl incercâri de materiale. Timișoara

principiale ale politicii Partidului 
Comunist Român, deplina cunoaștere 
și insușire a documentelor de excep
țională însemnătate adoptate la Con
gresul al XI-Iea și in perioada 
toare. Vor 
teme _  ___
sînt : conceptul de societate 
listă .....................
terea rolului conducător al partidu
lui, direcțiile dezvoltării și moderni
zării economiei naționale, cincinalul 
1976—1980 — cincinalul afirmării 
plenare a revoluției tehnico-științifi- 
ce. politica externă a partidului și 
statului nostru etc.

Desigur, cerința majoră a legăturii 
strinse cu viața, care a prezidat la 
întreaga, organizare a învățămîntului 
in noua sa structură, trebuie să ca
racterizeze și convorbirile recapitu
lative, aceasta fiind o condiție esen
țială a eficienței, a forței lor de in
fluențare și mobilizare. Ținînd sea
ma de realitățile locale, organizațiile 
de partid vor putea alege și alte 
teme de actualitate și importanță 
pentru activitatea colectivului res
pectiv, după cum ele pot alege, din 
mai multe teme apropiate, acele 
probleme și aspecte care să permită 
o cit mai aprofundată înțelegere a 
sarcinilor șl cerințelor specifice, ac
tuale. In același sens se impune să 
fie abordate acele probleme în care 
mai persistă neclarități, răspunzin- 
du-se întrebărilor puse de cursanti.

Esențial pentru eficiența convorbi
rilor este ca in dezbaterea oricărei 
teme să fie integrate ideile și apre
cierile din cele mai noi documente 
de partid și de stat, să se sublinieze 
indicațiile și recomandările făcute 
de secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

în ce privește modul de desfășu
rare a convorbirilor, important este 
ca acestora să nu li se imprime un 
caracter rigid, de examen sau control 
școlăresc. Dimpotrivă, ele trebuie să 
stimuleze schimbul de păreri, gin- 
direa proprie a cursanților. capaci
tatea lor de analiză și interpretare. 
Această cerință se cuvine cu atit 
mai mult subliniată, cu cît în unele 
cursuri au continuat să se manifeste 
tendințe de a înlocui dezbaterea vie 
a problemelor cu simpla repetare a 
unor teze generale, ignorîndu-se pro
blemele cu care se confruntă cursan- 
ții, realitățile de la locul de muncă. 
Sprijin eficient tuturor cursanților 
în vederea însușirii aspectelor teo
retice și practice ale politicii parti
dului, astfel incit fiecare, la locul său 
de muncă, să fie in măsură să aducă 
un aport cit mai substanțial la tradu
cerea ei în viață — iată în esență 
menirea convorbirilor recapitulative.

Convorbirile vor fi cu atît mai vii, 
mai eficiente, cu cît vor fi atrași la 
o participare activă toți cursanții. 
Desigur, nu servește acestui scop 
practica acelor propagandiști care 
nu creează cursanților posibilitatea 
să-și expună punctul lor de vedere,

fi abordate, de 
de largă cuprindere

multilateral dezvoltată,

(Continuare in pag a II-a)
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Copilăriei nu îi trebuie, de 
bună seamă, o zi deosebită pen
tru a se afla în sărbătoare. Mai 
ales pentru copiii României de 
astăzi. încă din fragedă pruncie, 
succesiunea zilelor este opti
mistă, bogată în învățăminte, in 
jocuri și aspirații.

Ca „șoimi ai patriei" sau ca 
pionieri, crescuți, ocrotiți și pre
gătiți pentru bucuriile și răs
punderile vieții prin grija și e- 
fortul națiunii, ei se pregătesc 
pentru un viitor activ și bogat 
în împliniri.

Lor, „șoimilor patriei", pionie
rilor, întregului tineret le sînt 
create condiții materiale de 
creștere și educare, de pregătire 
școlară și profesională, într-un 
sistem gîndit judicios și bine în
chegat și care asigură educarea 
copiilor și a tineretului in spi
ritul dragostei de muncă, al a- 
devărului, al dreptății, al efor
tului pentru binele întregii So
cietăți. Omul nou, de mîine, 
crește de azi, sub soarele cald 
al atenției întregului popor. Co
piii țării cresc viguros, odată cu 
țara, iar una dintre trăsăturile 
pe care le deprind din pilda 
părinților, odată cu respectul 
muncii, cu cinstea și omenia, 
este spiritul prieteniei, al cola
borării și păcii, al ..................
cei de seama lor 
meridianele.

Privim în ochii 
cunoaștem marea 
învățătură, 
rință de a 
lumii înconjurătoare, de a pre
lua de la fragedă vîrstă comori 
și răspunderi ale drumului nos
tru neodihnit. Copiii țării, floa
rea țării, cresc ocrotiți de ma
rea omenie străbună a întregu
lui popor, cresc ocrotiți de pre
vederile Programului comunist, 
al desăvîrșirii societății noastre 
socialiste spre comunism, ocro
tiți de legi și îndătinări ce ono
rează prezentul pe care îl trăim.

Firește, nu este pretutindeni 
așa. Cunoaștem noi înșine din 
ce copilărie ne-am ridicat și nu 
ostenim să înfățișăm mlădițelor 
noastre cum au fost anii noștri 
de început, cum am cunoscut și 
războiul, și foametea, și nevoile 
și — nu puțini dintre noi, aflați 
azi Ia vîrsta tîmplelor cărunte — 
dureroasa povară a exploatării, 
a lipsei de orizonturi. Nu oste
nim să povestim copiilor epi
soadele patetice cărora le-am 
fost martori, din istoria recentă 
a acestei țări ; nu ostenim să le 
vorbim despre satisfacțiile mun
cii noastre, despre caratele bră
țării de aur a meseriilor noas
tre. despre cinstea, unirea și 
împlinirile muncii, întru binele, 
prosperitatea și onoarea acestui 
neam milenar.

Copii framoși în țară fru
moasă. ei cresc într-o lume re
ală. într-o lume propice, intr-o 
lume aplecată asupra năzuințe
lor și bucuriilor, grijilor și ne
voilor lor ; o lume însă care 
nu-i crește în puf, o lume care 
nu vrea ca odraslele sale să a- 
jungă mat tîrziu oameni fără 
căpătîi, străini de bucuriile 
muncii, ale creației. De aceea îi 
creștem în respectul față de

Marți, 31 mai, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a pri
mit pe Mangalin Dughersuren. mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Populare Mongole, care a fă
cut o vizită oficială de prietenie in 
țara noastră.

La primire au participat tovarășii 
George Macovescu, ministrul aface
rilor externe, și Traian Gârba. am
basadorul României la Ulan Bator.

A fost de față Giambyn Niamaa, 
ambasadorul Mongoliei la București.

Ministrul afacerilor externe al 
Mongoliei a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un cald salut din 
partea tovarășului Jumjaaghiin Țe
denbal, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Popular Revo
luționar Mongol, președintele Prezi
diului Marelui Hural Popular al Re-

publicii Populare Mongole, precum și 
urări de succes poporului român in 
înfăptuirea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete să 
transmită tovarășului Jumjaaghiin 
Țedenbal un salut călduros, iar po
porului mongol urarea de a obține 
noi realizări în opera de construire 
a societății socialiste.

în cursul întrevederii a fost apre
ciată cu satisfacție evoluția rodnică, 
mereu ascendentă, a relațiilor de 
prietenie trainică, de solidaritate și 
colaborare multilaterală dintre țările, 
partidele și popoarele noastre. Tot
odată, a fost exprimată dorința co
mună ca, pe baza hotărârilor conve
nite cu prilejul dialogului la nivel 
înalt, să se amplifice necontenit a- 
ceste raporturi, în folosul construc-

ției socialiste în România și Mongo
lia, spre binele ambelor țări și po
poare, al cauzei generale a socialis
mului și păcii in lume.

A avut loc. de asemenea, un schimb 
de vederi în probleme actuale ale 
vieții politice internaționale. A fost 
reafirmată voința celor două partide 
și țări de a-și aduce și . in viitor o 
contribuție activă la întărirea uni
tății și colaborării țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncitorești, 
la adîncirea cooperării internațio
nale, la eforturile pentru asigurarea 
destinderii și securității în Europa și 
în lume, la instaurarea unei noi or
dini economice mondiale, la soluțio
narea problemelor contemporanei
tății în interesul popoarelor, al pro
gresului, democrației și păcii.

întrevederea a decurs într-o atmo
sferă caldă, tovărășească.

Președintele Partidului Muncitoresc Norvegian

frăției cu toți 
de pe toate

copiilor și re- 
lor sete de 

iscoditoarea lor do- 
deprinde tainele

Mihai NEGULESCU
(Continuare în pag. a II-a)

Etapa finală a Festivalului național
„CÎNTAREA ROMÂNIEI1*
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit. marți după- 
amiază. cu președintele Partidului 
Muncitoresc Norvegian. Reiulf Steen, 
care, la invitația Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste, face 
o vizită în tara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Bjorn 
Tore Godal. secretar al partidului 
pentru problemele internaționale.

La întrevedere au participat to
varășii Emil Bobu. membru al Comi
tetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, mem
bru supleant al Comitetului Politic 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Președintele Partidului Muncitoresc 
Norvegian a adresat calde mulțumiri 
pentru invitația de a vizita România, 
pentru posibilitatea ce i-a fost ofe
rită de a cunoaște direct tara noastră, 
unele realizări remarcabile din viata 
Si activitatea poporului român pe 
calea progresului economic si social.

în timpul convorbirii a fost expri-

mată de ambele părți dorința de a 
dezvolta relațiile dintre cele două 
partide în interesul popoarelor român 
și norvegian, de a sprijini 
tarea colaborării dintre 
Norvegia, in special a 
comerciale si cooperării 
precum si conlucrarea 
două țări pe plan internațional.

S-a subliniat necesitatea respectă
rii dreptului fiecărui popor de a-și 
hotărî în mod liber și independent 
destinele sale, de a-și alege calea 
propriei dezvoltări economice și 
ciale.

Abordîndu-se unele aspecte ale 
tuatiei actuale internaționale, s-a 
levat rolul important care revine 
turor statelor, țărilor mici și mijlo
cii în soluționarea în interesul po
poarelor a problemelor majore care 
confruntă omenirea. în acest con
text. a fost manifestată dorința de 
a contribui la creșterea rolului Or
ganizației Națiunilor Unite, al altor 
organisme internaționale sub egida

dezvol- 
România si 

schimburilor 
economice, 

dintre cele
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O.N.U. tn rezolvarea acestor proble
me. S-a exprimat hotărîrea celor 
două părți de a acționa pentru li
chidarea subdezvoltării și instaurarea 
unei noi ordini economice mondiale, 
pentru înfăptuirea dezarmării și. în 
primul rind, a dezarmării nucleare, 
pentru destindere și securitate in
ternațională.

în timpul discuției s-a evidențiat, 
de asemenea, necesitatea ca apropia
ta reuniune de la Belgrad să se des
fășoare într-un spirit de înțelegere 
și conlucrare, fără confruntări, să 
ducă la realizarea de înțelegeri pen
tru înfăptuirea deplină a tuturor ce
lor convenite la Conferința pentru 
securitate si cooperare în Europa. în 
acest 'cadru, s-a subliniat importan
ta deosebită pe care o are în lupta 
pentru pace și progres social dezvol
tarea colaborării și înțelegerii între 
toate forțele muncitorești, progresis
te. democratice.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Președintele Fundației culturale americano-române
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. a primit, marți dimineața, 
pe Barbu Niculescu, președintele 
Fundației culturale americano-româ
ne. care efectuează o vizită în țara 
noastră.

La primire a participat tovarășul 
Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R.

A fost prezent Harry Barnes jr„ 
ambasadorul S.U.A. la București.

Exprimînd vii mulțumiri pentru

onoarea de a fi primit de șeful sta
tului român și posibilitatea oferită de 
a vizita din nou România, oaspetele 
a arătat că este deosebit de impre
sionat de marile realizări obținute de 
poporul român în construcția unei 
economii moderne și a subliniat ro
lul de importantă excepțională al 
președintelui Nicolae Ceaușescu 1.. 
ridicarea României, prestigiului ei în 
lume.

Cu acest prilej a fost exprimată 
dorința de a intensifica schimburile 
pe tărîmul culturii, pentru mai buna

în

cunoaștere a valorilor spirituale ale 
poporului român și poporului ameri
can. pentru întărirea prieteniei și co
laborării dintre ele.

Președintele Nicolae Ceaușescu. a- 
preciind activitatea Fundației cultu
rale americano-române în promova
rea colaborării culturale româno- 
americane, în dezvoltarea bunelor re
lații dintre țările și popoarele noas
tre. a transmis membrilor fundației 
cele mai bune urări de succes.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, prietenească.

Piciorul se înfundă adînc 
în nisipul. fierbinte, urma 
piere înfundată si ea In ni
sipul fierbinte, 
sînt arse de nisipul 
te. vîntul pustiește 
tul biciuindu-1 cu 
fierbinte, soarele dogorește 
nemilos cu fața lui stearpă 
ca nisipul fierbinte, cit vezi 
cu ochii nisipul fierbinte.

Cine mai crede, azi, că Ia 
Dăbuleni, unde vara 
gănă sub curcubeie 
piersicile cît fruntea 
cului. treizeci de mii 
lograme la hectar 
mai crede, azi, că 
leni. unde vara 
trece de călăreț și 
sub frunzele negre de seva 
pămîntului mustind de apă 
și sănătate, cine mai crede, 
azi, că la Dăbuleni. în stingă 
Jiului unde vara griul se to
pește în zare, cu spicul cit 
vrabia, șase mii de kilogra
me la hectar (1). cine mai 
crede, azi. că Ia Dăbuleni. 
nisipul cotropise oămîntul și 
sărăcia usca frunza porum
bului și el murea pitic înain
tea ochilor înroșiți de nă
dejde pustie 1

— „Cîmpul arată 
una cine sîntem si 
tem. pentru că asa

privirile 
fierbin- 
pămin- 
nisipul

se lea- 
de apă 
berbe- 
de ki- 

(!). cine 
Ia Dăbu- 
porumbu! 
îl îneacă

întotdea- 
cum sîn- 
cum este

sîntem și noi zice
Dindere. „un om 

— cum îl pre-

el
Gheorghe 
al Olteniei" 
zintă filmul intitulat „Acolo 
unde se nasc curcubeiele", 
un documentar, de zece mi
nute mi se pare, produs de 
curînd de studioul „Sahia".

Documentarul — un poem 
al culorilor — dezvăluie cu 
o frumoasă artă a devota
mentului fată de realitate 
incredibila frumusețe a aces
teia și mai ales incredibila 
putere transformatoare a 
științei.

„întotdeauna 
cea ce viata 
căldură 
Dindere. 
filmul cu un farmec greu de 
egalat de vreun povestitor de 
profesie — dar trebuie să-l 
auziți cu glasul lui. care imi 
aduce aminte mereu de ță
ranii mei din nordul Olteniei, 
cum vorbesc ei la costt. în 
timpul prinzului. parcă mes
tecă fericiți si sătui 
tele, peschirul alb 
pe cositură. înaintea 
pologul verde, pus la 
răsuflind învins si 
cum răsuflă finul i

e științific 
primește cu 

zice Gheorghe 
care comentează

cuvin- 
e întins 

i ochilor 
oămînt. 

fraged 
proaspăt 

tăiat de coasă, ei Iasă lin
gura în strachină, se uită la 
cer, cerul senin, soarele ui-

tat la amiază, și ei ștergîn- 
du-se la gură cu mîneca și 
scuturînd palmele de mișcări.

„S-au produs mutații în 
partea asta sensibilă a o- 
mului — mutații spirituale, 
morale. în sensul că de acum 
omul iubește mai mult ma
șina, tractorul, combina, de a-

pe obrazul negru de nebăr
bierit, dar luminos, și ochii 
rîzind, și „deștele" încleștate 
pe umerii cu ...iorsee" de lină 
tigaie și ritmul trepidant al 
briului și tropotul bocancilor 
în praful drumului, și sărbă
toarea plutind deasupra po- 
rumburilor înalte și piersicile

CÎMPIILE VERII
Dinu SARARU

cum el știe ceea ce înseamnă 
îngrășăminte chimice".

„Noi avem obiceiul 
spunem că pămîntul nu 
bește. Dar 
el. vorbește 
omul, o dată 
cind culegi, 
rod cum l-ai 
l-ai iubit!“

O lumină 
inundă ecranul și. în bucu
ria ei. fetele de pămînt. Ve
sele. ale țăranilor din Dăbu
leni, și risul lor împăcat, și 
mîinile lor aspre și crăpate 
și fericite în lumina de săr
bătoare, și dinții ca spuma

să 
vor- 

Și 
rar decît

vorbește 
mai 
pe an. atuncea 

Iți arată prin 
muncit și cum

de sărbătoare

ca soarele și soarele în boa
bele de rouă ale aspersoa- 
relor...

„O țară cu gospodării fru
moase. cu oameni care tră
iesc bine, este o țară, ca să 
zic așa. respectată și o țară 
care se poate impune chiar 
ne plan mondial, pentru că 
are cu ce“.
Dăbuleni a 
să mai fie 
tru 
cu 
mii 
cut 
optzeci de mii de hectare 
de sărăcie 1

Lumea de la 
încetat de mult 
un miracol pen- 
care au instalat 
lor șaizeci de

țăranii
mîinile
de aspersoare si au fă- 
să dispară de pe hartă

„Țăranii încheie 
mentariul Gheorghe
Dindere — țin foarte mult 
la acest sentiment al dem
nității 1

Ei erau legați de glie, de 
brazda tării și chiar atunci 
cind își fierbeau oala la lu
mina opaițului. în cîmp. sau 
la ușa bordeiului, dacă au
zeau 
in la 
mina 
ceau 
care 
trăiau.

Și pentru asta 
respectați, pentru 
aceia care se străduiesc ca 
pîinea de la o zi la alta a 
tării noastre să fie si mai 
mare si mai bună".

Trec dincolo de filmul po
vestit aici cu grăbire si di
naintea ochilor văd dealurile 
aspre și vinete ca o spinare 
de bou bătrîn ale 
dinspre munții 
lui, și-l văd 
acela — comunistul ! — cum 
îi ziceau țăranii mei cu neîn
credere acum aproape trei
zeci de ani. — Măsura pă
mîntul cu pasul și se oprea 
cu mîinile în șold pe muchea 
dealurilor si zicea : „Meri si

un lătrat de cîine stră- 
poarta tării. puneau 

pe ce găseau si se du- 
să-și apere 
au venit si

tărîna din 
din care

el trebuie 
că ei sînt

Olteniei 
Hurezu- 

pe omul

peri și pruni.
ochii" — și ședea el însuși 
pină se făceau gropile si se 
punea puietul ca un mărăci
ne. pitic. în gropi. începuseră 
ploile toamnei, peste vîrfuri- 
le pleșuve trecea un vînt pie
ziș și subțire. — Atunci — zi
cea el — să vă uitați ! — Șl 
atunci însemna primăvara pe 
care o vedea cu ochii minții 
si vara pe care o vedea cu 
ochii mintii — atunci — zi
cea — să vă uitați cum ara
tă dealurile astea, cind s-or 
aprinde candelele merelor 
aurii și să ne pomeniți cu 
ele pe noi. comuniștii 1 Și ță
ranii sădeau merii si prunii 
și perii pe dealurile pustii ca 
niște spinări de boi bătrîni și 
vlăguiți.

Istoria a pus semnul ade
vărului în dreptul cuvintelor 
și încrederea a crescut pe 
urmele lor și a rodit si mă 
gindesc cite filme ar trebui 
ca să păstreze în lumina pe
liculei lor adevărul unei isto
rii care s-a scris și se scrie 
cu sentimentul demnității în 
România socialistă.

„O tară cu gospodării fru
moase. cu oameni care tră
iesc bine, este o tară respec
tată. o tară care se poate im
pune pentru că are cu ce...
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TOT CE LE TREOIRE PENTRO A CRESTE OAMENI AOEVĂRATI

I Piticii sau...
I
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iepurașii ?
Niciodată n-a mal cunoscut o 

asemenea animație grădinița de 
copii a întreprinderii „23 Au
gust" din Satu Mare ca în zilele 
acestea, cînd a devenit arhipli
nă cu „șoimii" și părinții lor. 
Explicația: șoimii din grupa 
mijlocie, împărtiti în două echi
paje — „piticii" și „iepurașii" — 
se întreceau intr-un concurs pe 
tema „Ce știm despre patrie". 
Exigentul juriu al concursului: 
pionieri din clasa a II-a de la 
școala generală nr. 1. Dar poate 
sintefi curioși să știți cine a 
acumulat mai multe „buline ro
șii". Cu alte cuvinte, cine a cîș- 
tigat concursul 7 Aici e aici ! 
Juriul a fost pus la grea Încer
care, intrucît și „piticii" și „ie
purașii" au răspuns exact la 
toate întrebările. Firește, ca la 
orice concurs care se respectă, 
au urmat și întrebări de baraj, 
dar egalitatea s-a menținut pînă 
la sfirșit, astfel Incit juriul a 
hotărît — in extremis — să se 
acorde locul I echipajului cu 
virsta cea mai... mică, Unul din 
echipaje a pierdut numai și nu
mai pentru că era mai „bătrîn" 
cu... 8 zile 1
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amatori 
Festival 
numără

I
I
I

I
I
I
I
I
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„Zestrea"
Ilenutei»

Printre micii artiști 
prezenți in marele 
„Cîntarea României" se
și o fetiță din Negreștii Vasluiu
lui. In toate intrecerile din eta
pele premergătoare, inclusiv în 
faza republicană, unde a 
prezentat județul Vaslui, Elena 
Cioată a cucerit . ‘ '
plauze la... scenă deschisă. Pri
mul mare succes — cel de lau
reată — obținut de llenuța a 
fost la ultima ediție de anul 
trecut a festivalului umorului 
„Constantin Tănase". llenuța 
interpretează cu dezinvoltură 
monologări satirice, precum și 
diferite roluri, deloc ușoare, in 
echipa de teatru, in brigada ar
tistică și in alte formații de 
amatori ale Casei de cultură din 
Negrești. Cel care ii indrumă 
atent și permanent pașii 
drumul artei este, de ani 
zile, un neobosit animator

re-

ropote de a-

I

I
I
I

I
i
i

pe 
de 
al 

mișcării artistice din localitate. 
Care îndrumător nu este altul 
decit însuși tatăl ei.

P.S. Mica mare artistă 
decit 6 anișori ! La multi 
Ilenuță, și cit mai multe premii 
li bucurii!

Cinema

altul

n-are
ani,

I
I
I
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Șoimii"»
în clădirea cinematografului 

„Dacia" din Baia Mare s-a inau
gurat noua sală de proiecții — 
„Cinema Șoimii" — destinată 
copiilor de vîrstă preșcolară din 
municipiu. Intrarea în noul ci
nematograf se face printr-o con
strucție în miniatură închipuind 
o cetate medievală. Sala dispu
ne de mobilier adecvat micilor 
spectatori, iar pereții acesteia 
sirlt plini cu desene din lumea 
plină de minuni a basmelor. Un 
dar Inedit oferit micilor mara
mureșeni de ziua lor. Directorul 
întreprinderii cinematografice 
Maramureș, Gavril Bărbuș, ne 
spune : „Micuții spectatori vor 
beneficia de un program adec
vat, cu filme pe măsura înțe
legerii lor. Părinții care vin la 
cinematograful «Dacia» își vor 
putea lăsa fără grijă copiii la 
cinematograful acestora. Tot 
aici, cei mici vor putea urmări 
și alte spectacole, înregistrări 
de basme și muzică. Ne stră
duim să facem din noul cine
matograf un mare și îndrăgit 
punct de atracție pentru cei 
mici". Succes I

Nota zece
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O faptă vrednică de toată 
lauda ne relatează unul din cei 
mai tineri cititori ai rubricii 
noastre, elevul Cornel Țăranu, 
de la școala generală nr. 19 din 
Piatra Neamț. Să-i dăm cuvin- 
tul : „Colega mea, pe nume E- 
lena Ciobanu, a găsit intr-o sta
ție de autobuz o pungă in care 
se afla o mare sumă de bani și 
o cheie. In rest, nici un act, 
nici o urmă care să ducă la gă
sirea păgubașului. Imediat, co
lega mea a predat întreaga su
mă de bani tovarășului învăță
tor. Acum, așteptăm cu nerăb
dare să vedem cine este păgu
bașul".

Nu ne îndoim că gestul mi
cuței Elena Ciobanu, din clasa 
a II-a, ar fi fost făcut aidoma 
de către oricare din colegii ei. 
Adică, tot de nota zece l

Daruri
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de copii
Cine zice că tuturor 

mici le place numai să 
mească daruri, se înșală. 
monstrează „cu convingere' 
Carmen Cîrlan. Nicoleta Iacob 
și Sorin Ilie, care abia au Îm
plinit 5 primăveri, precum și 
alte citeva sute de copii din 
grădinițele și din primele clase 
ale școlilor din Buzău. Argu
mentul lor : expoziția de artă 
plastică deschisă cu prilejul Zi
lei copilului la Casa de cultură 
a sindicatelor. Lucrările lor. e- 
jcecutate cu energie și fantezie, 
sint dăruite celor vîrstnici. în
tru delectare și luare aminte. 
Și nu e vorba doar de citeva 
daruri, ci de peste 1 000 de de
sene. picturi, pirogravuri și o- 
biecte de artizanat, migălite cu 
miini harnice și suflete curate 
de copil.

celor 
pri

ci de- ,<■

I
I
I
I
I
I
I
I
I

J

Date dintr-un tablou tot 
privind creșterea, pregătirea 

în fiecare an, prima zi a lunii iunie este consacrată sărbătoririi co
piilor țării, copiilor din întreaga lume. Ziua internațională a copilului 
este, pentru noi, un fericit prilej de a rememora împlinirile, grija pă
rintească a partidului și statului față de tînăra generație. Vom reda, 
în limbajul lapidar al. cifrelor, exprimarea concretă a acestei griji. 
Vom vedea astfel în ce măsură asigură societatea, pentru cei mai mici 
cetățeni ai săi. condiții tot mai bune pentru a crește voinici și sănă
toși. pentru a se instrui și educa, pentru a fi mereu cu zimbetul pe 
buze. Toți. NUMĂRUL BĂIEȚILOR ȘI FETITELOR CARE N-AU ÎM
PLINIT ÎNCĂ 14 ANI SE RIDICĂ LA CIRCA 5 000 000.

mai bogat în realizări 
și educarea tinerei generații

se deaacestea. In 1977 urmează să 
în folosință circa 30 000 de locuri în 
creșe si grădinițe, din fondurile sta
tului și din contribuția cetățenilor. 
De asemenea. în adunările gene
rale ale cooperativelor agricole s-au 
votat sumele necesare ridicării a o 
sută de grădinițe cu 6 280 de locuri 
și a 11 creșe cu 630 de locuri.

Voinici și sănătoși
Nu există localitate in tară, fie ea 

comună sau oraș. în care medicul 
să nu fie prezent, care să nu fie în
zestrată cu instituțiile necesare o- 
crotirii sănătății populației. înce- 
pînd din prima zi de viată. Iar dacă 
astăzi 97 la sută din totalul co
piilor văd lumina zilei intr-o insti
tuție sanitară, bucurîndu-se. încă 
de la naștere, de asistentă medicală 
calificată si gratuită, aceasta se 
datorește alocării constante a unor 
importante fonduri pentru crearea 
bazei materiale necesare ocrotirii 
sănătății celor mai mici cetățeni ai 
tării.

în prezent, rețeaua sanitară dis
pune de 20 000 DE PATURI in 
ternităti și secții cu acest profil 
spitale, iar la sate de 1369 
CASE DE NAȘTERE. A crescut con
siderabil și capacitatea spitalelor și 
secțiilor de pediatrie din toate ju
dețele tării — 21 298 DE PATURI, 
la care se adaugă circa 10 000 de 
paturi în secțiile unde noii născuți 
imaturi primesc îngrijiri speciale. 
La sate, pe lingă dispensarele me
dicale. funcționează 400 DE 
ȚIONARE PENTRU COPII.

ÎN ACTUALUL AN ȘCOLAR, 
PESTE 3 125 000 DE ELEVI FREC
VENTEAZĂ CURSURILE 
LOR I—VIII.

Pentru fiecare copil din 
mîntul preșcolar, din

CLASE-
Suplimentar — 

trei miliarde de lei
invătă- 

ciclurile 
primar și gimnazial, statul cheltu
iește anual circa 1700 DE LEI.

Una din cele mai grăitoare ex
presii ale grijii pe care partidul si 
statul nostru o poartă celor mai ti
neri cetățeni al patriei o constitui»

Școli pentru toți!
Grija pentru sănătatea si robus

tețea copiilor se împletește strîns 
cu efortul de a le asigura, de la 
virsta cea mai fragedă, cele mai 
bune condiții de educație si învăță
tură.

In momentul de fată 'circa 79 000 
de copii sînt îngrijiți în crcșele 
aflate pe lingă întreprinderi și în 
cartiere, iar alti 2 352 în creșele în
ființate de către cooperativele 
agricole. 825 028 DE PREȘCOLARI 
sînt înscris! în grădinițe ; la sate 
există 2 059 grădinițe ale cooperati
velor agricole in care sînt cuprinși 
peste 98 000 DE COPIL

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite 

ciștigăloare la tragerea Ia sorti 
lunară din 31 mai 1977
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1 19655 60 50 000
1 71116 53 50 000
1 36299 91 40 000
1 94487 115 40 000
1 32928 18 40'000
1 31814 35 30 000
1 59679 14 30 000
1 25885 91 30 (100
1 37751 23 30 000
1 25571 89 25 000 '
1 54175 48 25 000 .
1 45574 61 25 000
1 52254 103 25 000
1 44361 65 25 000 .
1 68248 66 20 000
1 67753 51 20 000 .
1 50444 89 20 000 •
1 09371 58 20 000 •
1 20791 34 20 000
1 06985 10 20 000
1 00794 86 15 000
1 36993 100 15 000
1 94707 41 15 000
1 56182 25 15 000
1 43418 12 15 000

Ternii
nația
seriei

obliga-
tiunii

100 096 49 5 000
100 525 98 3 009
100 871 49 1 000
100 993 81 1 000
100 887 70 1 000
100 038 23 1 000
100 4S0 05 1 000
100 133 49 1 000

1 000 7f 115 800
1 000 46 95 800
1 000 07 13 800
1 000 82 53 800
1 000 34 28 800
1 000 69 115 800
1 000 14 85 800
1 000 38 57 800
1 000 10 68 800

9 823 TOTAL: 9 260 000

Ciștlgurile revin Întregi obligațiuni
lor de 200 de lei. în valoarea cîștigu- 
rilor este cuprinsă și valoarea nomi
nală a obligațiunilor ieșite cîștigă- 
toare.

Plata ciștigurilor se efectuează prin 
gucursalele, filialele și agențiile C.E.C.

La obligațiunile C.E.C. din seriile 
000001—099999 care au numerele cu
rente cuprinse între 81—125, la con
fruntarea cu lista oficială, primul zero 
de la serie nu se ia în considerare.

DE LA ADAS
La tragerea de amortizare a asi

gurărilor de viată pentru luna mai 
1977 au ieșit următoarele opt com
binații de litere :

Q.X.E. ; J.K.Q. IL.S.E. ; F.N.U. ;
U.B.R. ; B.A.W. ; P.V.C. ; W.J.M,

Toți asiguratii cărora le-au ieșit 
una sau mai multe din aceste com
binații de litere Înscrise in polițele 
lor urmează să se 
ților ADAS pentru 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa
le trageri lunare de amortizare 
necesar ca asigurații să achite 
mele de asigurare la termenele 
bilite.

adreseze unită- 
a li se stabili

și la următoare- 
este 
pri- 
sta-

O copilărie fericită, a cărei unică grijă este aceea de a se instrui, încă 
de la grădiniță Foto : S. Cristian

Tirajul manualelor școlare totali
zează 137 MILIOANE EXEMPLA
RE, manuale care, după cum se 
știe, se acordă gratuit.

Și în acest cincinal sînt planifi
cate a se construi noi edificii pern; 
tru copii 
LOCURI 
LOCURI

și preșcolari : 87 000 DE
ÎN CREȘE ȘI 156 000 DE 

ÎN GRĂDINIȚE. Din

și recenta Hotărîre a Comitetului 
Politic — '
privind 
pentru 
acordă 
și a altor ajutoare.

• Alocația de stat pentru 
ce se acordă în acest cincinal 
ror categoriilor de personal

Executiv al C.C. al P.C.R. 
majorarea alocației de stat 

copii, a ajutoarelor ce se 
mamelor cu mai multi copii

copii 
tutu- 
mun-

citor. potrivit dispozițiilor legale, 
se majorează, în medie, cu 30 LA 
SUTĂ.

• începind de la 1 august 1977, 
se instituie un nou sistem de spri
jin a mamelor care au în îngrijire 
mai multi copii piuă Ia virsta de 
18 ani. Vor beneficia de ajutoare 
lunare — tot timpul vieții — ma
mele care îngrijesc 5 sau mai mulți 
copii, față de situația actuală cînd 
ajutoarele se acordau numai de la 
8 copii in sus. Ajutoarele lu
nare acordate mamelor care în
grijesc 8 sau 9 copii se majorează 
cu 150 lei ; iar cele care îngrijesc 
10 copii sau mai multi vor primi 
ajutoare lunare cu 200 lei mai mari 
decît nînă acum.

• Mamele care nasc al treilea 
copil și următorii primesc la naș
terea fiecărui copil o indemnizație 
fixă de 1 000 de lei. -

• S-au majorat ajutoarele acor
date — în condițiile măsurilor sta
bilite de Comitetul Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. — soțiilor milita
rilor in termen care au copii în 
vîrstă de pînă la 8 ani sau sînt 
gravide — începind din luna a 
cincea. care nu sînt Încadrate în 
muncă și nu au alte posibilități ma
teriale de existență, precum și ce
lor care nu au capacitatea de a 
munci, precum urmează : de la 150 
la 350 lei (în mediul urban) și de 
la 100 la 200 lei (în mediul rural).

Efortul financiar suplimentar pe 
care îl va face statul pentru tradu
cerea în viată a acestor măsuri se 
cifrează Ia circa 3 miliarde lei 
anual. Este încă o dovadă a supe
riorității sistemului nostru socia
list în măsură să asigure condiții 
tot mai bune de creștere si îngri
jire a copiilor, de ridicare necon
tenită a nivelului de trai material si 
spiritual al întregului popor.

Cîntecul recunoștinței în 
„Cîntarea României**

Alături de zecile de mil de for
mații de artiști amatori antrenați in 
cel mai mare festival național, 
„Cîntarea României", pionierii și 
școlarii au adus suflul proaspăt, 
candoarea si gratia vîrstei lor. în 
faza de masă a festivalului au 
participat in echipe de dansuri, for
mații corale, brigăzi artistice etc.

circa 1 500 000 de pionieri si școlari. 
Cei mai buni dintre aceștia — 
peste 20 000 — s-au întrecut In 
concursurile fazei interjudețene. în 
momentul de fată. 4 000 dintre cei 
mai talentati artiști școlari parti
cipă la faza pe tară.

La munte, la mare, 
sub soarele bucuriei

Zilele acestea, la Năvodari și-au 
făcut apariția peste 4 500 de pre
școlari, membri ai organizației „Șoi
mii patriei" din toate județele tării. 
Sint primii din acest sezon care se 
bucură de binefacerile unei vacante 
pe malul mării. La Eforie Nord, 
în tabăra ..Luminița", sînt asteptati 
preșcolarii de la casele 
din județele Suceava si 
Tot acum, alte serii de 
află în coloniile de preșcolari de pe 
Valea Prahovei, Timișului și Ia- 
lomitei. Circa 20 000 de 
își vor petrece vacanta 
colonii.

ZIUA
(Urmare din pag. I)

muncă, îi deprindem 
cu munca, le deschi
dem de timpuriu uși
le către lumina și 
grădinile roditoare ale 
activității practice, ale 
hărniciei și priceperii.

Viața diurnă la care 
participă copiii este 
viața școlii și a ate
lierelor, a acțiunilor 
pionierești, viața fa
miliei și a societății 
in care primesc neîn
trerupt tulburătoare 
lecții de civism ; ale 
unei societăți ce se 
răsfrînge și se conti
nuă in copii cu tot ce 
are mai luminos, mai 
viguros, mai dornic 
de împliniri.

Trăim o îndreptăți
tă satisfacție să știm 
ce eforturi face acest 
popor pentru a
gura milioanelor sale 
de mlădițe o viață 
demnă, lipsită de griji, 
o viață activă, bazată 
pe certitudini. Re
centul program de 
creștere a nivelului 
de trai cuprinde refe
riri de bază la crește
rea alocațiilor pentru 
copii, la creșterea 
cheltuielilor sociale și 
pentru educație. Este 
programul pe care 11 
vom realiza cu dra
goste, cu dăruire, cu

asi-

COMUNIȘTII ȘANTIERELOR
mereu in
„Pe Dunăre-n jos, / pe un mai fru

mos, / șapte meșteri mari, calfe ?i 
zidari / de fapte mărețe / din șapte 
județe : / din Sibiu, / din Neamț, / 
din Vilcea, / din Gorj, / din Dîmbo
vița. / Ialomița, / Caraș-Severin, / și 
toți șapte vin / la un loc știut, / un 
loc cunoscut, / un 
nicicînd părăsit... / 
ei pun omenie".

Stihurile de mai 
terpretate de oameni de cele 
diferite vîrste și profesii — reuniți 
în brigada artistică a unităților de 
producție și social-culturale ale ora
șului Zimnicea — pentru o sală în 
care se afla, la acea oră a crepus
culului. un public receptiv de tineri 
și vîrstnici din toate colturile țării. 
Cine alcătuia publicul care trăia a- 
dînca emoție a întilnirii cu această 
baladă nouă, poate nu Îndeajuns de 
meșteșugită, dar plină de un pate
tic și luminos omagiu ? Erau. în rea
litate. înșiși ..cei șapte meșteri mari", 
multiplicați la ordinul zecilor și su
telor ; erau constructori veniti din 
amintitele județe pentru a pune u- 
mărul la renașterea acestei „păsări 
Fenix" a zilelor noastre, care e Zim
nicea socialistă.

— Nu voi mai 
derilor grele pe 
orașul nostru în 
cutremur de la 4 martie — ne spu
nea tovarășul Dumitru Sandu, secre
tarul comitetului orășenesc de par
tid. Le cunoaște întreaga tară. După 
cum întreaga tară știe că. în urma 
grijii părintești pe care ne-a ară
tat-o, din prima clipă, secretarul ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. in anii 1977—78 se cons
truiesc la noi 4 000 de apartamente, 
plus numeroase dotări social-cultu
rale. ceea ce înseamnă literalmente 
o nouă Zimnice. Fiecare din cele 
șapte județe și-a asumat ridicarea 
unui anumit număr de edificii, la 
aceasta adăugîndu-se constructorii 
teleormăneni, care execută ansamblu
rile de locuințe ce erau cuprinse ante
rior in plan, precum si ilfovenii. care 
fac lucrările de canalizare și aduc- 
țiune de apă 
torii militari.
asemenea, un 
crări. La ora 
o sinteză a forțelor constructive ale

loc 
Si

sus

mult iubit / 
la temelie /

au fost in- 
mai

insista asupra pler- 
care le-a suferit 
seara cumplitului

potabilă, și construc- 
cărora le revine, de 
însemnat volum de lu- 
actuală. Zimnicea e ca

(Urmare din pag. I)
intervin în discuții prea des, utili
zează o prea mare parte a timpului 
pentru explicații date de ei. Expli
cațiile sînt. firește, 
venite, pentru ca 
puse in dezbatere 
clarificate, dar este 
tă clarificare să se 
monologul celui ce conduce convorbi
rea. ci Pe calea unui schimb larg de 
idei, la care să ia parte cit mai mulți 
cursanți.

O noutate In desfășurarea convor
birilor recapitulative o constituie fap
tul că anul acesta se introduce, pen
tru prima oară, sistemul calificati
velor, care apreciază gradul de pre
gătire a cutsanților. Acestea vor fi 
acordate și înscrise în carnetul de 
participant al fiecărui cursant de că
tre propagandist. Nici in acest do
meniu nu se cuvine folosirea unor 
metode școlărești, intrucît. evident, 
nu poate fi vorba de ..promovați" 
sau ..corigenți". rostul calificative
lor fiind acela de a stimula pregă
tirea cursanților. de a* ajuta organi
zațiile de partid să detecteze pe cei 
mai bine pregătiți, în măsură să 
li se încredințeze sarcini obștești de 
mai mare răspundere, iar. pe de altă 
parte, să cunoască cursanți i care au 
nevoie de un ajutor și o îndrumare

necesare și bine- 
toate problemele 

să fie temeinic 
de dorit ca aceas- 
realizeze nu prin

de copii 
Botoșani, 
copii se

preșcolari 
in aceste

în această vară — după cum 
am fost informați la Consiliul Na
țional al Organizației _ Pionieri
lor — 
odihnă 
găzduiți
PIONIERI ȘI ȘCOLARI. în tabe
rele de odihnă de 10 zile — 140 000, 
iar în taberele de 14 zile — 150 000. 
în tabere de instruire a activului 
pionieresc. vor petrece zile de va
cantă. dar și de învățătură, circa 
10 000 de pionieri ; 2 000 dintre cei 
mai mici sportivi Isi vor desăvîrsi 
pregătirea in taberele sportive, iar 
3 000 dintre cei mai mici artiști si 
tehnicieni se vor întîlni in tabere 
speciale de artă plastică, creație li
terară. interpretare muzicală, de ra- 
diogonlometrie etc.

• PESTE 1 000 000 DE PIONIERI 
ȘI ȘCOLARI vor cutreiera țara in 
cadrul expedițiilor Cutezătorii".

Grupai realizat de 
Rodica ȘERBAN

al
numai în taberele 

de cite 7 zile vor 
aproximativ 70 000

COPIL UL UI

de 
fi 

DE

Desen de Tia PELTZ

sentimentul că prin 
aceasta vom crește 
un tineret tot mai vi
guros, tot mai apt 
pentru răspunderile și 
împlinirile 
soaialiste 
dezvoltate, 
nismului.

Copilăria 
do sprijin, 
de dragoste, 
voie de exigență. Pre
cum stipulează Decla
rația drepturilor copi
lului, adoptată de 
Adunarea Generală a 
O.N.U. la 20 noiem-

societății 
multilateral 
ale comu-

are 
are 
, are

nevoie 
nevoie 

ne-

brie 1969, omenirea 
este datoare să dăru
iască mlădițelor sale 
tot ce are mai bun ea 
însăși. între cei un 
miliard de copii ai 
planetei, copiii noștri 
aduc mesajul optimist 
și încrezător al unei 
vieți însorite, al unui 
viitor bogat în certi
tudini. Viitor ce se 
contopește emoționant, 
prin milioane de des
tine. cu însăși ziua de 
miine a patriei.

t V

frunte în bătălia reconstrucției
întregii țâri. Aceasta implică însă 
din partea organizației de partid o- 
rășenești o preocupare continuă ca, 
printr-o intensă muncă poiitico-edu- 
cativă, să înmănunchem toate aces
te forțe, să creăm între ele, conco
mitent, un sănătos spirit de între
cere și o profundă coeziune morală.

Despre aceeași preocupare ni s-a 
vorbit și la comitetul orășenesc de 
partid Roșiorii de Vede : la reface
rea acestei urbe teleormănene lovi
te de seism lucrează în aceste zile, 
alături de forțele locale, un impor-

reeente documente de 
stat. Așa s-a procedat, 
prilejul apariției programului 
vind creșterea bunăstării populației.

— La noi — ne spunea maistrul 
Ion Constantinescu. șeful de lot al 
constructorilor sibieni (care e și se
cretarul organizației de bază nr. 1 
din cadrul întreprinderii de con- 
strucții-montaj a județului Sibiu) — 
a avut loc și o adunare generală 
deschisă a comuniștilor cu toți con
structorii lotului, adunare in cadrul 
căreia hotărîrile privind ridicarea

partid și de 
bunăoară, cu 

pri-

tant grup de constructori din județul 
Argeș.

— Eforturile ce se depun pe toa
te șantierele orăpului trebuie să aibă 
o direcție si o finalitate comune — 
sublinia tovarășul Constantin 
gescu. secretar al comitetului 
șenesc P.C.R. Aici intervine 
muncii politice

Un mijloc de 
ră de o largă 
constructorilor 
colturi ale țării il constituie convor
birile, informările, diferite alte mo
dalități de muncă politică de la om 
la om. Dat fiind faptul că. pe fie
care șantier în parte, numărul mem
brilor de partid este încă mic și 
prin forța împrejurărilor. ei 
schimbă des — județele trimitînd, 
rmd. după nevoile fiecărei faze 
construcției, excavatoriști. buldoze- 
riști. fierari betoniști. zidari, cera- 
miști. finisori etc. — cele două co
mitete orășenești de partid, pe baza 
unei indicații a Comitetului județean 
de partid Teleorman, organizează cu 
regularitate, la fiecare loc de caza
re. int.ilniri ale unor membri ai or
ganelor de partid cu constructorii 
din județe, întîlniri în cadrul cărora 
se fac informări asupra principale
lor evenimente politice, interne și 
externe, la ordinea zilei, a celor mai

de masă... 
acțiune care 
audientă în 
adunați din

Geor- 
oră- 
rolul

bucu-se 
rîndurile 

diferite

că, 
se 
pe 

a

nivelului de trai au fost explicate 
în contextul nobilei îndatoriri ce ne 
revine nouă, tuturor, de a contribui 
Ia înălțarea cit mai grabnică și în 
cit mai bune condiții a orașului 
Zimnicea de miine. Și trebuie să 
subliniez că adunarea a avut o pu
ternică înrîurire asupra conștiințe
lor. mobilizînd toate 
cheierea în termene 
lucrărilor...

Firește, un mijloc 
ces este și propaganda vizuală 
variatele ei forme, ținind însă sea
ma de specificul unor asemenea lo
curi de muncă. De aceea, ni s-a pă
rut demnă de atenție inițiativa co
muniștilor din Sibiu, care au afișat 
chiar pe pereții modestei barăci unde 
se află instalat comandamentul lo
tului citeva lozinci concrete, la obi
ect, scrise fără mult dichis : „Șan
tierul este oglinda muncii de partid", 
sau „Dacă fiecare dintre noi reali
zează zilnic o producție cu 10 Iei în 
plus față de cea planificată, planul 
șantierului va fi depășit lunar 
200 000 lei".

în zilele următoare, după cum 
s-a arătat la comitetul orășenesc 
partid, chiar in centrul administra
tiv al Zimnicei se vor ridica opt 
panouri ale întrecerii, care vor în
fățișa atît graficul de execuție al

energiile la in- 
mult scurtate a

utilizat cu suc- 
in

cu

ni 
de

celor opt loturi (cele șapte județe 
venite in sprijin, plus teleormăne
nii). cit și situația lucrărilor la zi 
fată de grafic. In felul acesta, cons
tructorii nemteni. bunăoară, vor ști 
zilnic cit au realizat colegii lor gor- 
jeni—• și reciproc — ceea ce va 
contribui, neîndoielnic, la stimularea 
întrecerii socialiste, a nobilei emu
lații pentru respectarea terinenelon 
și buna calitate a lucrărilor.

Totodată, ni se pare vrednic de 
reliefat și faptul că s-au găsit felu
rite modalități pentru a se stimula 
popularizarea exemplelor înaintate 
in paralel cu manifestarea spiritului 
critic și autocritic. La Roșiorii de 
Vede, de pildă, tovarășul Matei 
Voicu, secretarul organizației de bază 
a șantierului întreprinderii de con- 
structii-montaj Teleorman, ne-a re
latat pe larg cum sînt folosite intîl- 
nirile operative din fiecare seară cu 
constructorii pentru a înfățișa în con
trast atitudini înaintate față de mun
că și avutul obștesc, precum și unele 
manifestări înapoiate. In cadrul unor 
recente ..operative" de acest gen au 
fost scoase în evidentă faptele exem
plare de muncă ale unor comuniști 

ySca Gheorghe Ciobanu, șeful unei 
echipe de electricieni. Alexandru 
Birjaru. șeful unei echipe de dul
gheri. Mircea Anghel și Dumitru 
Virjoghe, zidari, în contrast cu lipsa 
simțului de răspundere în muncă ce 
s-a constatat la anumiți membri al 
colectivului. Desigur, inrîurirea edu
cativă a unei asemenea ..puneri față 
în fată" nu se poate măsura instan
taneu. dar. după cum ni s-a relatat, 
de pe-acum efectul ei se resimte în 
munca colectivului.

...Zimnicea si Roșiorii de Vede în
cep să-și dezvăluie tot mai puternic 
chipul lor viitor din ruinele și mo
lozul in care fuseseră scufundate la 
începutul lunii martie. E o acțiune 
de proporții impresionante, la care 
iși aduce contribuția comunistă, re
voluționară Întregul nostru popor. O 
acțiune condusă si dinamizată de or
ganizațiile de partid, de comuniști.

Victor BIRLADEANU 
Ion TOADER

p

cinema

PROGRAMUL I
9,00 Teleșccalâ

10,00 Matineu teatral pentru copil
10.40 Întrebări și răspunsuri
11,05 Vetre de lumină. Documentar
11,30 Emisiune de știință : Focul 
12,00 Telex 
12,05 * ‘ -
16,00
16,05
18,10
18.20 __
18.40 Eficiența economică șl creșterea

18,50
19,00

Închiderea programului
Telex
Campionatele europene de box. 
Tragerea Pronoexpres
Itinerar tunisian

19.20
19,30
19,50

22,00
22,30

nivelului de trai
Telecronica pentru pionieri 
Copilărie, ani de aur — emisiune 
de cîntece șl versuri 
1001 de seri
Telejurnal
Copiii, primăvara țârii mele. Docu
mentar despre viata copiilor din 
țara noastră
Telecinemateca. Ciclul „Mari re
gizori" : Kenneth Loach, ..Șoimul" 
Revista llterar-artistică TV 
Telejurnal
PROGRAMUL II
Agenda culturală a Capitalei 
Pagini de umor .
Bijuterii muzicale
Telex
Forum cetățenesc

19.50
20,20
20,45
21.15
21,20
21.50 Documentarul românesc

teatre
- si,

• Teatrul Național București (sala 
mare) : Coana Chlrița — 19,30.
• Filarmonica „George Enescu" 
(Ateneul Român, sala Studio): Ci
clul „După-amicziie muzicale ale 
tineretului". Recital de pian : Dana 
Borsan. Recital de vioară : Florin 
Paul — 18.
• Teatrul de operetă : Victoria 
și-ai ci husar — 19.30.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala Grădina Icoanei) : 
Tineri căsătoriți caută cameră — 
19.30.
• Teatrul
19.30.
• Teatrul
— 10,30.
• Teatrul ____ . __________ _____
In picioare — 19.30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Bucuroși de oaspeți —
18.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Tehnic- 
club, CI. Șerban Vodă 213) : Răi și 
nătărăi — 17.
• Circul București : Cu circul nu-I 
de glumit — 19.30.
e Studioul de teatru I.A.T.C. : 
Peer Gynt — 19.

Mic : Rața sălbatică

de comedie : Zăpăcitul

Giuleștl : Copacii mor

individuală mai atente si persistente, 
astfel incit să recupereze răminerile 
în urmă si să-si poată îrtsusi temei
nic ideile fundamentale din temele 
studiate.

Tn perioada care ne mai desparte 
de începerea seminariilor recapitula
tive este necesar ca fiecare comitet 
județean, municipal și orășenesc de 
partid să se îngrijească de organiza
rea unor consultații la cabinetele 
pentru activitatea ideologică si politi- 
co-educativă si punctele de docu
mentare politico-ideologică, cu par
ticiparea efectivă (nu simplă prezen
tă formală cum mai intîlnim pe 
alocuri) a celor mai pregătiți activiști 
de partid și de stat, a cadrelor cu 
funcții de conducere, a căror contri
buție poate fi dintre cele 
roase in explicarea unor 
mai complexe.

Bineînțeles, convorbirile 
lative. Încheierea anului de
înseamnă nicidecum începutul unei 
„pauze" în activitatea nolitico-ideolo- 
gică. In condițiile în care intensa ac
tivitate a partidului nostru pe planul 
politicii interne si externe, succesiu
nea rapidă a evenimentelor în tară si 
peste hotare situează pe primul 
plan al actualității noi si noi pro
bleme. propaganda de partid trebuie 
să reacționeze operativ, contribuind 
la înțelegerea lor justă. în lumina

mai valo- 
probleme

recapitu- 
studiu nu

poziției și a principiilor politicii parti
dului nostru.

Ca atare, este necesar ca preocu
parea statornică pentru continua
rea studiului individual să se imbi- 
ne cu folosirea adecvată a tuturor 
mijloacelor aflate la indemina activi
tății politico-educative, precum adu
nările generale de partid, sindicale si 
U.T.C., chemate să dezbată mai 
frecvent problemele politico-ideolo- 
gice, propaganda prin conferințe, or
ganizarea periodică de consultații și 
răspunsuri la întrebări la cabinetele 
și punctele de documentare politico- 
ideologică, Inițierea unor acțiuni in
teresante si atractive la cluburi, că
mine culturale, biblioteci si muzee.

Viata dovedește că principala con
diție a bunei desfășurări a studiului 
politico-ideologic o constituie îndru
marea atentă și conducerea sa ne
mijlocită de către organele locale de 
partid. Tndrumînd si controlind În
deaproape convorbirile recapitulative, 
pregătind analiza temeinică a activi
tății și rezultatelor obținute în anul 
de studiu incheiat. organizațiile de 
partid vor trebui să chibzuiască de 
pe acum asupra măsurilor menite să 
asigure. în viitorul an de studiu, con
tinua îmbunătățire calitativă si creș
terea forței de înrîurire a propagan
dei de partid.

• Potopul : PATRIA
16; 19,15.
• Benji : EFORIE — 9; 11,15; 13.30; 
16; 18.15; 20,15.
• Așteptarea : CENTRAL — 9,15; 
11,30; 13.45: 16; 18: 20.
• In liniștea pădurii : TIMPURI 
NOI — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 20.
• Dick Turpin : SCALA — 9,15;
11.30; 13,45: 16; 18,30; 21. LUCEA
FĂRUL — 9.15; 11,30; 13.45: 16;
18,30; 21. la grădină — 20,15, FA
VORIT — 9; 11.15: 13,30: 15,45; 18;
20.15.
• Program de desene animate — 
9,30; 11,15: 17, Republica din Uzice
— 13; 18,30 : DOINA.
• Un orășel tn Texas : FESTIVAL
— 9; 11,15: 13,30; 15s45; 18,15; 20.30, 
GLORIA - 9; 11,15; 13.30; 15.45: 18;
20.15, MODERN — 9; 11.15; 13.30: 16; 
18.15: 20.30. la grădină - 20. GRĂ
DINA CAPITOL — 19.45.
• Gloria nu cintă : GRI VIȚA —
9. 11.15: 13.30: 15.45: 18: 20,15. TO
MIS — 9: 11,15; 13 30; 16; 18.13;
20.30, la grădină — 20. FLAMURA
— 9: 11.15: 13.30: 15.45: 18; 20.
• Călătoriile lui Gulliver : FERO
VIAR - 9; 11,15: 13.30; 16: 13.15;
20.30. GRĂDINA FESTIVAL — 
19,45, GRADINA TITAN — 20.
• Cuibul salamandrelor : VICTO
RIA - 9; 11.15: 13.30; 15.45; 18.15; 
20.30.
• Mușcă șl fugi t EXCELSIOR — 
9: 11.15: 13,30; 16; 18.15: 20.15. ME
LODIA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15:

9; 12,30;

20.30, ARTA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20.15, la grădină — 20.
• Cadavre de lux ; CASA FILMU
LUI (la sala de festivități DINA
MO) — 16; 18,15; 20,15.
• Liniște și strigăt — 9,45, Virsta 
de aur — 11,45; 14, Cucerirea Eve- 
restulul — 16.15, Hamlet (ambele 
serii) — 18.30 : CINEMATECA.
• Oaspeți de searâ : COSMOS — 
9; 11; 13,30: 15.30; 18; 20, BUCEGI
— 9: 11,15; 13,15: 15.30; 17,45; 
grădină — 20.
• Diavolii din Spartivento : 
LEȘTI — 9: 11; 13.15; 15,30;
20. MIORIȚA — 9: 11; 13; 15; ..........
19.30. GRADINA MOȘILOR — 25.
• Călărețul fără cap : DRUMUL 
SĂRII — 16; 18; 20.
• Cinci detectivi la miezul nopții : 
LIRA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 18; 
20, la grădină — 20. FLOREASCA
— 9; 11: 13; 15,30: 18; 20. GRADI
NA UNIREA - 20.
• Mica Ondina : MUNCA — 9.30; 
11,30; 13.30; 15,45; 18; 20.15, PA
CEA — 15,30: 17,45.
o Timpul dragostei șl al speranței.- 
PACEA — 20.

Sfirșitul legendei : FERENTARI 
9: 11.15: 13 30: 15.45: 18: 20,15.
Șatra : VOLGA — 9: 11,15; 13,30: 
45: 18: 20.15.
Așii înălțimilor : COTROCENI 
9; 11.15; 13.30: 15.45; 18: 20,15, 

PARC HOTEL — 20.
• Ruslan și Liudmila : VIITORUL
— 9: 12: 16: io.
• Ora spectacolului : AURORA — 
9: 11,15: 13,30: 15.45: 18; 20. la grâ- 
dină — 20.15.
• Columna : FLACĂRA - 1.90: 
13.30: 16.30: 19.30.

20. la

GIU- 
17.45; 
17,15:21.

15

Rubricd realizata de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Etapa finală a Festivalului național 
„ClNTAREA ROMÂNIEI"

Cu talent, tu prospețime, despre muncă, despre eroii ei

Brigada artistică a Combinatului de îngrășăminte chimice din Piatra Neamț
Foto : E. Dichiseanu

Brigăzi artistice în concurs
Cînd eleva Elena Cioată, de la 

casa de cultură din Negrești-Vaslui, 
si-a spus monologul satiric, fără 
nici o umbră de ezitare, cu vervă, 
deschizînd de fapt faza republicană 
a concursului „Cîntarea României" 
pentru estradă, brigăzi artistice, sa
tiră și umor, orchestre și soliști de 
muzică ușoară, s-a văzut că ștache
ta calității este mult ridicată, că va 
fi o competiție strinsă, palpitantă 
pentru artiști, pentru juriu, pentru 
spectatori :

Florentin DELMAR 
compozitor

„Am colindat toată tara, 
am cunoscut mulți artiști a- 
matori de talent. De fapt, la 
noi talentul este la el acasă 
și este un lucru obișnuit să 
vedem țărani, muncitori din 
uzină evoluind pe scenele ca
selor de cultură, la cluburi, la 
cămine culturale, vorbind cu 
naturalețe despre ei. despre 
munca lor, cintind, recitind".

Gelu SOLOMONESCU 
compozitor

„Nu este de mirare că 
Intilnim la tot pasul tineri 
care cintă corect, nuanțează, 
intonează și microfonul nu 
este pentru ei totul și nici 
suportul orchestral. Trec cu 
ușurință de la o melodie la 
alta, de la un ritm la altul, se 
concentrează asupra textului 
să-1 prezinte cit mai convin
gător".

Fapte de muncă, situații, satire 
acide, virulente, la obiect, dar și o 
impresionantă galerie de eroi ai 
muncii, oamenii care sînt mereu în 
frunte, acolo unde este mai greu, 
unde este nevoie de ei. Scena tea
trului „C. Tănase", din Calea Vic
toriei nr. 174, este gazda a sute de 
portrete despre eroii de azi, a sute 
de istorii adevărate despre munca 
și viața lor. Brigada artistică de la 
C.F.R. (linia Ploiești) ne introduce 
de la primele replici în atmosfera 
de muncă. Se accentuează faptele 
de omenie, se închină balade omu
lui și omeniei.

Despre romantismul epocii noas
tre, despre tinerețe, entuziasm, 
succese ne-au vorbit „Romanticii" 
— brigada artistică a întreprinderii 
„Electromotor" din Timișoara. $i 
tot ei ne-au destăinuit că se 
mai întîmplă ca tabla silicoa- 
să, în loc să fie cumpărată de la 
Tirgoviș.te este importată din Ja
ponia, că Centrala de la Craiova 
nu se vede de loc, se aude rar la 
telefon, că în „audiență la șef", 
nici nu intri bine pe ușă și timpul 
rezervat ție s-a terminat.

Urcă pe scenă sute de artiști 
amatori din toate județele țării. 
Muncitori, tehnicieni, ingineri, 
profesori... Iuliu Praja, tehnician 
la „Electromureș" din Tg. Mureș, 
spunea că de 10 ani conduce for
mația întreprinderii, că cea mai 
mare bucurie a lui este să cânte 
pentru colegi, pentru tovarășii lui 
de muncă. Solistul de muzică folk 
Adrian Ivanițchi, muncitor la 
Țesătoria de bumbac din Sighi
șoara, autor al cîntecelor „Țara", 
„Amiaza", ne destăinuia, de aseme
nea, că primii lui auditori sint co
legii și părerile lor constituie 
„oglinda succesului în fața marelui 
public".

Formația de teatru a căminului 
cultural din lacobenl, județul 

Botoșani

Dincolo de luminile rampei

Lucrătorii
A * a ■

piinn

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Republicii Socialiste România 

Tovarășului MANEA MĂNESCU 
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

Dragi tovarăși,
Permiteți-ne să vă exprimăm mulțumiri pentru salutările tovărășești și 

urările cordiale transmise in numele Partidului Comunist Român, Consiliului 
de Stat și Guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român și al 
dumneavoastră personal, cu prilejul celei de-a 32-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei de către armata sovietică.

Sintem convinși, ca și dumneavoastră, că relațiile tradiționale de prie
tenie si colaborare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dez
volta necontenit în toate domeniile, spre binele popoarelor român și ceho
slovac și în interesul unității țărilor socialiste, cauzei socialismului, păcii și 
securității in lumea întreagă.

Folosim acest prilej pentru a ura. din partea noastră, întregului popor 
român și dumneavoastră personal multe succese în continuare în construirea 
socialismului în tara dumneavoastră.

GUSTAV HUSAK
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia, 
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

LUBOMIR STROUGAL
Președintele Guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace

Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

La întoarcerea mea la Roma, doresc să vă exprim mulțumirile mele 
cele mai vii pentru primirea și ospitalitatea călduroasă ce ne-au fost re
zervate mie. soției mele, ministrului de externe Forlani și delegației ita
liene în cursul șederii noastre la București.

A fost pentru mine un motiv de profundă satisfacție să am un nou și 
constructiv schimb de idei după întâlnirea de la Roma, din 1973. care a 
marcat un moment de mare importantă în raporturile dintre țările noastre. 
Convorbirile pe care le-am avut împreună ne-au permis nu numai să con
statăm mersul favorabil al relațiilor italo-române, ci s-au dovedit deosebit 
de fructuoase și în ceea ce privește acordul asupra unor importante acțiuni 
de cooperare bilaterală, pentru care mă bucur foarte mult. Ele ne-au oferit, 
de asemenea, prilejul propice pentru a aprofunda discuțiile in legătură cu 
problemele majore ale actualității internaționale, în aspirația comună de a 
crea cele mai adecvate condiții pentru realizarea unui progres pe calea 
destinderii și consolidării păcii. Confirmindu-vă intenția guvernului italian 
de a da raporturilor cu tara dumneavoastră orice impuls posibil, doresc 
să vă reînnoiesc, domnule președinte, împreună cu cele mai calde urări de 
prosperitate si de pace pentru tara dumneavoastră, expresia celor mai bune 
salutări dumneavoastră și doamnei Ceaușescu.

GIULIO ANDREOTTI
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Italiene

Vizita delegației CC. al P.CU.S.
Delegația C.C. al P.C.U.S.. condusă 

de tovarășul M. V. Zimianin. secre
tar al C.C. al P.C.U.S.. care face o 
vizită în tara noastră la invitația 
C.C. al P.C.R., a avut, în cursul zilei 
de marți, convorbiri la Comitetul 
municipal București al P.C.R. cu to
varășul Ion Dincă. membru al Comi
tetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prim-secretar al Comitetului

municipal București a! P.C.R.. și la 
Academia „Ștefan Gheorghiu" cu 
tovarășul Leonte Râutu. membru al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. rectorul Academiei.

în aceeași zi. oaspeții sovietici au 
vizitat întreprinderea de mașini grele 
din București și Institutul pentru ce
reale și plante tehnice de la Fun
dul ea.

încheierea vizitei ministrului 
afacerilor externe al R. P. Mongole
Marți a părăsit Capitala ministrul 

afacerilor externe al Republicii Popu
lare Mongole, Mangalîn Dughersu- 
ren. care, la invitația ministrului afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România. George Macovescu, a 
făcut o vizită oficială de prietenie în 
țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopenl,

oaspetele a fost salutat de George 
Macovescu, Constantin Oancea, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Traian Gârba, 
ambasadorul României la Ulan Bator, 
și Giambyn Niamaa. ambasadorul 
R.P. Mongole la București.

(Agerpres)

ZIUA NAȚIONALĂ A REPUBLICII TUNISIA

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBĂ
Președintele Republicii Tunisiene

Cu ocazia Zilei naționale a Republicii Tunisiene — sărbătoarea victoriei — 
am deosebita plăcere de a vă transmite, in numele poporului român și al 
meu personal, călduroase felicitări și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, iar poporului tunisian prieten pace, progres și prosperitate.

în același timp îmi exprim deplina convingere că, în spiritul înțelegerilor 
convenite cu ocazia vizitei în țara dumneavoastră, raporturile de prietenia 
și colaborare statornicite intre România și Tunisia vor continua să se ampli
fice tot mai mult, spre binele poporului român și al poporului tunisian, în 
interesul cauzei păcii, securității, al înțelegerii și cooperării internaționale, 
precum și el unei noi ordini economice mondiale.

NICOLAE CEAUȘESCU
' Președintele

Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnului HEDI NOUIRA
Primul ministru al Republicii Tunisiene

Cu prilejul Zilei naționale a Republicii Tunisiene, am plăcerea de a vă 
transmite cele mai călduroase felicitări și urări de fericire personală, de pro
gres și prosperitate poporului tunisian, pentru dezvoltarea continuă a rela
țiilor de prietenie și cooperare între țările noastre.

Simbolul mereu
Bizerta, important centru indus

trial și port la Mediterana. în prima 
zi de iunie a anului 1955, aici s-a 
dat semnalul luptei poporului tu
nisian pentru cucerirea independen
tei naționale.

De atunci au trecut mai bine de 
două decenii, răstimp în care Tu
nisia a parcurs un drum jalonat 
de adinei prefaceri înnoitoare, me
nite să ducă la lichidarea grelei 
moșteniri coloniale și înscrierea 
tării pe orbita progresului econo
mic și social. Programele de dez
voltare puse în aplicare în acești 
ani au avut ca obiectiv central va
lorificarea tot mai eficientă a po
tențialului material și uman. în pri
mul rind prin crearea unei indus
trii proprii. Construirea combina
tului siderurgic de la Menzel Bour- 
guiba. a rafinăriei de la Bizerta, 
a întreprinderilor pentru prelucra
rea fosfaților de la Gabăs, oa și 
a altor unităfi economice a făcut 
posibilă valorificarea, pentru prima 
dată în interes național, a bogate
lor resurse naturale de care dis
pune țara.

Actualul plan de dezvoltare 
(1977—1981) marchează o etapă nouă 
în procesul de industrializare a 
tării, preconizînd construirea de 
noi obiective — între care o mare 
rafinărie de petrol la Gabăs, două 
uzine de asamblare a autovehicu
lelor în zona Tunisului — cît și mo
dernizarea celor existente.

Agricultura, în care este concen
trată jumătate din populația țării.

Vizita

MANEA MĂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

viu al Bi zer lei
a fost, de asemenea, atrasă in pro
cesul restructurării și modernizării, 
prin dotarea ei cu o variată gamă 
de mașini-unelte. ca și prin extin
derea sistemelor de irigații.

însemnate succese au fost înre
gistrate în domeniile ocrotirii sănă
tății, educației și învățămîntului, 
pregătirii de cadre necesare dezvol
tării economice și sociale.

în spiritul politicii sale consec
vente de solidaritate și sprijin cu 
lupta popoarelor arabe pentru con
solidarea independenței și suvera
nității naționale, pentru înfăptui
rea aspirațiilor ■dor de progres și o 
viață mai bună, țara noastră dez
voltă cu Tunisia legături de cola
borare strînsă, pe multiple planuri. 
Mult apreciată de oficialitățile lo
cale este activitatea desfășurată de 
specialiștii români aflați în această 
țară in baza acordurilor "de cola
borare.

Momente de cea mai mare însem
nătate în istoria relațiilor bilate
rale s-au înscris vizitele si convor
birile, purtate la București șl Tu
nis. între președinții Nicolae 
Ceaușescu și Habib Bourguiba. Do
cumentele semnate cu aceste prile
juri au constituit o puternică ire- 
afirmare a voinței celor două țări 
și popoare de a da noi dimensiuni 
relațiilor reciproce, de a întări 
prietenia și colaborarea pe multiple 
planuri, în interesul popoarelor ro
mân și tunisian, al cauzei păcii și 
înțelegerii internaționale.

Gh. C.

trimisului.special al președintelui
Republicii Afganistan

Așa au fost : trioul satiric de la 
întreprinderea de panificație si mo- 
lărit din Craiova, trei fete care au 
dăruit spectatorilor cu multă vervă 
un cuplet suculent, formația de es
tradă a casei de cultură a sindica
telor din Bacău, sau cea de la în
treprinderea agricolă de stat din O- 
grada — Ialomița, sau brigăzile ar
tistice reprezentind căminul cultu
ral din comuna Șimand — Arad, 
Combinatul siderurgic (secția furna
le) din Galați, întreprinderea de 
antibiotice Iași, formația de estradă 
a casei de cultură a sindicatelor din 
Km. Vîlcea... S-a vorbit despre oa
menii locului, despre munca lor. ca 

r și despre cei care sînt certați cu 
munca. Ce face o întreprindere, un 
• ’ectlv pentru un om ? Grupul de 

;i șl umor al casei de cultură a 
sindicatelor din Slatina arăta că 
pentru X, pentru aducerea lui de la 
sat la oraș, pentru calificare. între
ținere, pentru apartamentul pe care 
l-a primit, pentru schimbul de ex
periență în care a fost trimis se pot 
număra 164 000 lei. După ce a ob
ținut în timp record cele sus-amin- 
tite, cel în cauză își cere transferul! 
Brigada e necruțătoare cu asemenea 
oameni, care nu după muncă aleargă, 
ci după căpătuială, care vor să ia 
de la societate, de la colectiv totul 
și, dacă se poate, să nu dea nimic.

Ca și acei care așteaptă totul de-a 
gata, fără să miște un deget, lăsind 
ca alții să le rezolve treburile. S-a 
discutat cu franchețe, muncitorește. 
despre omenie și despre încredere. 
Nici ședințomanii nu au fost uitați : 
are cuvîntul, in această privință, 
brigada artistică a Combinatului de 
Îngrășăminte chimice din Piatra 
Neamț — cunoscută echipă, de două 
ori laureată în festivaluri republi
cane ale artiștilor amatori, cu o ac
tivitate de aproape două decenii. 
Brigada ne face cunoștință cu ingi
nerul Dogaru I., care promite 
mult și nu prea face mare lucru. 
Aflăm care este stadiul asimilării 
pieselor de schimb la turbina nr. 6, 
despre risipirea energiei electrice. 
Din această radiografie satirică a 
metehnelor, a lipsurilor care-și 
mai aruncă umbrele asupra fru
moaselor rezultate ale colectivului 
muncitoresc de aici nu lipsește 
persiflarea acidă a celor care în- 
tîrzie, sint cam certați cu discipli
na sau risipesc timpul orelor de 

, serviciu.

Vasile VESELOVSKI 
compozitor

„Urmărim în fiecare zi 
sute de artiști amatori, zeci 
de programe de brigăzi ar
tistice, orchestre de muzică 
ușoară, soliști. Sarcina noas
tră, acum in etapa finală, 
etapa republicană a „Cîntă- 
rii României", este deosebit 
de dificilă. Trebuie să alegem 
intr-adevăr pe cei mai talen- 
tați dintre cei buni ; impor
tante sint roadele acestei 
competiții, stimularea, antre
narea talentelor la viața ar
tistică a țării. Muncitori, 
tehnicieni, ingineri, profe
sori, artiști amatori de pe 
tot pămintul țării vorbesc in 
aceste zile elocvent despre 
oameni și faptele lor, des
pre omenie, despre datoria 
de a fi Om al zilei de astăzi".

Smaranda OȚEANU

Formația de tulnicârese a câmlnu- 
lui cultural din comuna Avram 

lancu, județul Alba

Programul brigăzii artistice a că
minului cultural din comuna 
Gheorghe Doja din județul Ialo
mița este inspirat de rezultatele 
acestei unități de frunte a agricul
turii Bărăganului, de viața tot mai 
îmbelșugată a acestor harnici fău
rari ai pîinii : de două ori titlul 
de Erou al Muncii Socialiste, Ordi
nul Muncii conferit pentru a patra 
oară. Locuiesc intr-o comună înflo
ritoare. în care au ridicat 700 de 
case noi. cămin cultural, trei școli, 
cu 24 de săli de clasă și atelier 
școlar, brutărie, casa cu etaj pen
tru tinerii căsătoriți, sală de festi
vități, grădiniță, policlinică săteas
că. magazin universal cu etaj, as
falt în comună, apă curentă în case 
și câte altele.

Programul lor s-a deschis cu o 
pîine uriașă cît roata carului, „dos
pită din munca noastră" — cum 
sounea țăranul cooperator Traian 
Neagu, membru al brigăzii. Prin in
termediul brigăzii aflăm că un trac
torist e căutat de fratele lui la vila 
proprietatea C.A.P.-ului de la Poia
na Țapului, dintr-o convorbire cu 
Banca agricolă rezultă că în cont 
cooperativa are 22 de milioane de 
lei. din alte discuții că președintele 
e plecat la examen la facultate, că 
acești țărani care au obținut anul 
trecut locul I pe tară la cultura 
florii-soarelui își plimbă nevestele 
și copiii în cele peste 70 de „Dacii" 
proprietate personali, că au în case 
confort ca la oraș, telefon, frigider, 
mașini de spălat, covoare persane...

„Niște țărani" care, așa cum au 
arătat pe scenă cooperatorii Dumi
tru Neagu si Traian Neagu. știu să 
muncească pentru recolte bogate : 
3 300 kg floarea-soarelui la hectar, 
8 300 kg porumb boabe la hectar la 
neirigat, 43 de tone de sfeclă de za
hăr la hectar.

Fruntașii producțiilor record au 
și motive de nemulțumire pe care 
brigada nu le scapă. Satira nu oco
lește pe nimeni — nici pe președin
tele cooperativei, inginerul-șef. con
tabilul sau consiliul de conducere, 
întrebarea „Ce ați făcut cu milio
nul" este adresată direct celor răs
punzători pentru nerealizările de la 
complexul intercooperatist.

în încheierea programului, mem
brii brigăzii (instructor Florian Sto- 
enescu) au apărut în scenă primiți 
cu aplauze, purtînd fiecare cîte o 
pîine mare bine rumenită, pe care 
le-au oferit publicului, anun.tînd ca 
un fel de strigăt peste sat, înnoirile 
petrecute în ultimii ani, rod al 
muncii locuitorilor acestei așezări 
a Bărăganului.

Lucian CIUBOTARII

Marți a sosit în Capitală delegația 
guvernamentală franceză, condusă 
de Andre Rossi, ministrul comerțu
lui exterior al Franței, care va parti
cipa la lucrările celei de-a VIII-a 
sesiuni a Comisiei mixte guverna
mentale româno-franceze de coope
rare economică, științifică si tehnică.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheor
ghe Radulescu, viceprim-ministru al 
guvernului, președintele părții româ
ne in comisie. Constantin S.tanciu, 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenti Raoul Delaye,

ambasadorul Franței la București, 
și membri ai ambasadei.

★
în onoarea delegației. Gheorghe 

Rădulescu. președintele părții româ
ne în comisia mixtă, a oferit un 
dineu. (Agerpres)

Tovarășul Ion Pățan, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul 
comerțului exterior și cooperării 
economice internaționale, a avut, 
marți dimineață, o întrevedere cu 
trimisul special al președintelui Re
publicii Afganistan, Mohammad 
Naim, care, la invitația Consiliului 
de Stat, face o vizită oficială in țara 
noastră.

în timpul întrevederii au fost dis
cutate probleme privind posibilități
le de extindere a, schimburilor co-

mețciale, a cooperării In producție, 
a colaborării tehnico-științifice din
tre România și Afganistan.

Au luat parte Bujor Almășan, mi
nistru secretar de stat la Ministerul 
Comerțului Exterior și Cooperării 
Economice Internaționale, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

A fost prezent dr. Aii Ahmad Po- 
pal, ambasadorul Afganistanului la 
București.

(Agerpres)

Cronica zilei
Bujor Almășan, ministru secre

tar de stat la Ministerul Comer
țului Exterior și Cooperării Economi
ce Internaționale, s-a întîlnit. marți, 
cu Eduardo Pena, subsecretar de stat 
la Ministerul Comerțului al Spaniei, 
conducătorul delegației economice 
spaniole care se află în țara noastră.

Cu acest prilej au fost abordate as
pecte privind dezvoltarea și diversifi
carea schimburilor comerciale dintre 
România și Spania, precum și lăr
girea cooperării economice, industria
le și tehnice dintre cele două țâri 
și pe terțe piețe.

A participat Constantin Stanciu, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior și cooperării economice interna
ționale.

A fost prezent Jose Carlos Gonzales- 
Campo Dal-Re, ambasadorul Spaniei 
la București.

★
Marți s-au desfășurat la București 

lucrările celei de-a 29-a sesiuni a Co
mitetului administrativ al Uniunii 
Internationale a Sindicatelor din in
dustria alimentară și ramuri conexe, 
la care au participat reprezentanți din 
21 de țări. Au fost discutate proble
me privind activitatea uniunii in ul
timul an. acțiunile sindicatelor din 
ramură în rindul tineretului, precum 
și planul de muncă pe 1978.

★
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Tunisiene — 1 iunie 1977 — 
George Macovescu. ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, a transmis o telegramă de 
felicitare omologului său tunisian, 
Habib Chatty.

Cu aceeași ocazie. Institutul român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea și Asociația de prietenie româ- 
no-tunisiană au organizat, marți, în 
Capitală o manifestare culturală.

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT e SPORT • SPORT

SPORTIVI ROMÂNI LA CAMPIONATE EUROPENE
LUPTE GRECO-ROMANE ȘI LIBERE

ÎN TOTAL, 10 MEDALII
' La Palatul sporturilor „Kemal 

Atatiirk“ din orașul Bursa s-au în
cheiat aseară campionatele europene 
de lupte, competiție la care sportivii 
din delegația României au obținut 
anul acesta un succes deosebit, cuce-
rind (in total, la lupte greco-romane 
si la lupte libere) 10 medalii, dintre 
care 3 de aur. 2 de argint și 5 de 
bronz, performanță de prestigiu care 
confirmă incă o dată valoarea înaltă 
atinsă de reprezentanții noștri în a- 
ceastă ramură sportivă.

După cum s-a anunțat, pentru pri
ma oară în istoria campionatelor eu-

SCRIMA ;

O frumoasă victorie 
a reprezentanților noștri

România - R.S.F.S. 
Rusă 7-1

Timp de 4 zile s-a desfășurat la 
Satu Mare întâlnirea amicală de scri
mă dintre reprezentativele de băieți 
și fete ale României și R.S.F.S. 
Ruse, încheiată cu scorul general de 
7—1 în favoarea reprezentanților 
țării noastre. La individual, seri me
rii români și-au adjudecat primul 
loc în 3 din cele 4 probe, după cum 
urmează : Petru Kuki (floretă bă
ieți), Cornel Marin (sabie), Viorica 
Țurcanu (floretă fete). Locui I la 
spadă a revenit sovieticului Igor No
vikov. Pe echipe, România a repur
tat victoria la sabie, floretă băieți, 
floretă fete și spadă. (Octav Gru- 
meza).

ropene de lupte greco-romane. selec
ționata României s-a situat pe locul 
întii in clasamentul pe națiuni. îna
intea redutabilelor formații ale
U. R.S.S.. Ungariei și Bulgariei. După 
cum se știe. Constantin Alexandru, 
Ion Păun și tînărul elev constănțean 
Ion Draica si-au adjudecat titlurile 
de campioni continentali la lupte 
greco-romane. demonstrind o exce
lentă pregătire tehnică, un spirit 
sportiv exemplar, o dăruire deplină 
pentru culorile sportive românești.

Xn competiția de lupte libere, echi
pa noastră, alcătuită in cea mai mare 
parte din debutanți. a obținut trei 
medalii de bronz prin Gheorghe Ra- 
șovan (categ. 48 kg), L. Șandor 
(categ. 62 kg) și Emilian Cristian 
(categ. 74 kg). La categoria 57 kg. tî
nărul Petre Brindușan s-a clasat pe 
locul 4. iar la categoria super-grea 
L. Simon a ocupat locul 5.

Au obținut titlurile de campioni 
europeni la lupte libere V. Iumin,
V. Alekseev. P. Marta. A. Prckop- 
ciuk. A. Bisultanov. V. Parșukov 
(U.R.S.S.). Stoianov. Abilov (Bulga
ria). H. Reich (R. D. Germană) și 
Seidi Șaban (Iugoslavia).

BOX

Surprizele continuă
în cea de-a 5-a gală a campiona

telor europene de box, care se des
fășoară în orașul Halle (R.D. Ger
mană), în limitele categoriei mijlo
cie, pugilistul român Costică Chira- 
cu l-a întîlnit pe olandezul Ardie 
Magielse. In repriza a doua, C. Chi— 
racu, avînd o arcadă deschisă, a fost 
oprit de medic să mai boxeze, ju
riul acordînd victoria sportivului o- 
landez. După opinia tehnicienilor e- 
chipei române, medicul de ring a 
oprit lupta prematur, boxerul român 
fiind încă apt să continue întrecerea.

în cadrul aceleiași categorii, aus
triacul Pucher a cîștigat prin rănire 
în fata lui Karakelle (Turcia), iar 
Wittenburg (R.D. Germană) l-a în
vins prin KO în repriza a treia pe 
Pem (Ungaria).

Rezultate înregistrate la categoria 
mijlociemică : Davis (Anglia) b. KO 
III pe Andersen (Danemarca) ; Mar- 
jamaa (Finlanda) b. puncte pe Byr
ne (Irlanda) ; Malarky (Scoția) b. 
rănire III pe Kacar (Iugoslavia) ; 
Intlekofer (R.F. Germania) b. puncte 
pe Pfitscher (Austria).

AZI, LA
Meciurile din cadrul sferturilor de 

finală ale „Cupei României" la fotbal 
se dispută astăzi, cu începere de la 
ora 17,00, pe 4 stadioane din țară. In 
Capitală, pe „Republicii", divizionara 
A Rapid întîlnește echipa Automeca- 
nica București (Divizia C). La Brăi
la, Steaua va primi replica forma
ției S.C. Bacău, iar la Sibiu F.C.M. 
Reșița va juca cu divizionara B Me
talul București. La Drobeta-Turnu 
Severin se vor fntîlnl Universitatea 
Craiova și U.T. Arad.

FOTBAL
Tot astăzi, pe stadionul „DInamo" 

din Capitală se dispută meciul res
tantă contind pentru campionatul 
Diviziei A la fotbal între echipele 
Dinamo și Politehnica Timișoara. 
Partida va începe la ora 17,30.

★
Aspecte de la meciurile de cupă, 

precum și de la meciul restanță vor 
fi transmise la radio, pe programul 
I. cu începere de la ora 16,50 în ca
drul emisiunii „Fotbal, minut cu 
minut".

• HEYERDAHL SE PRE- 
' GĂTEȘTE PENTRU O 

NOUĂ CĂLĂTORIE. Ex- 
ploratorul norvegian Thor Heyer
dahl, devenit cunoscut datorită că
lătoriilor sale cu o plută și o am
barcațiune din papirus peste ocea
nele Pacific și Atlantic, pregătește 
o nouă expediție. De data aceasta, 
folosind o ambarcațiune din stuf, 
el vrea să lămurească felul în 
care, in urmă cu 5 000 de ani. la 
Începuturile civilizației preistorice, 
oamenii- au reușit să ajungă de o 
parte și de alta a Oceanului Indian.

o AMFITEATRU RO
MAN PENTRU FESTIVA
LURI. în apropierea orașului 
Ohrid au început lucrările de res
taurare a unuia din cele mai fru
moase amfiteatre romane care s-au 
păstrat pe pămintul Iugoslaviei. In 
prima fază a acestor lucrări ur
mează să fie excavate aproximativ 
30 000 mc de pămint. Impozantul 
monument arhitectonic are 16 rin- 
duri de bănci, așezate în scară, 
dispuse în semicerc în jurul unui 
teren de jocuri. Anticul teatru, de 
o deosebită însemnătate cultural- 

îstorică. urmează să fie • folosit, tn 
viitor, drept loc de desfășurare a 
festivalurilor internaționale de mu
zică și teatru, cunoscute sub de
numirea de „Vara ohrideană".

© TRAVERSARE.,. 
PE CAI A CONTINEN
TULUI AFRICAN. Doi tineri 
francezi au început duminică, la 
Khartum, o călătorie ecvestră de-a 
latul Africii, prima traversare de 
acest fel de la estul la vestul con
tinentului. Traseul trece prin Su
dan, Imperiul Centrafrican și Came-

Dl PRETUTINDENI
run. De fapt, periplul lor a 
început în Egipt, unde cei doi 
francezi s-au întîlnit și de unde au 
pornit călare pe cai spre Sudan.

@ „ALPINISM" NEW- 
YORKEZ. De profesie creator 
de jucării și mare amator de al
pinism, newyorkezul George Willig 
a reușit o performanță unică: a es

caladat fațada celui mai înalt 
„zgirie nori" din centrul Man- 
hattanului. Cu un echipament al- 
pinistic special adaptat de el, 
Willig a reușit, între orele 6.30 și 
10 dimineața, să ajungă in virful 
celor 110 etaje ale clădirii. Corul 
strident al cîtorva sute de claxoane 
ale mașinilor și aplauzele unei 
mulțimi de pietoni adunați spre 
a-1 admira pe temerar i-au răsplă
tit succesul final. Nu de aceeași 
părere au fost și autoritățile muni
cipale și polițienești, care l-au dat 
în judecată pentru încălcarea unui 
șir de norme și reguli de con
duită... urbană.

© PROGNOZĂ ELEC
TRONICĂ A VREMII? un 
program costisitor — aproape două 
milioane de dolari — prevede 
în Statele Unite centralizarea 
și analizarea cu ajutorul cal
culatoarelor electronice a tuturor 
informațiilor meteorologice culese 
de baloanele-sonde. Instalarea unor 
mici computere în 93 stații meteo
rologice va duce — speră autorii 
proiectului — la diminuarea cu 50 
la sută a erorilor care se comit în 
acest domeniu prin folosirea mij
loacelor tehnice clasice.

© CINCI NUME DE
FAMILIE... Din cei aproape 5 
milioane de danezi, aproape jumă
tate poartă un nume care se ter
mină cu silaba -sen. Cine deține 
totuși recordul? O recentă statis
tică efectuată în Danemarca a a- 
rătat că 363 000 de danezi se nu
mesc Jensen, 359 100 — Nielsen, 
297 900 — Hansen, 203 400 — Peter
sen. 159 900 Christensen. Deci, cinci 
nume de' familie „acoperă" mai 
mult de un sfert din totalul 
populației...
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România—deplin solidară tu poporul 

mozambitan, cu lupta pentru lichidarea 

colonialismului și rasismului

Noi acțiuni agresive ale rasiștilor rhodesieni 
împotriva Mozambicului

De patru zile, teritoriul Mozambj- 
cului este teatrul unor agresiuni să- 
vîrșite de forte militare ale rasiști
lor de la Salisbury, care folosesc, pe 
lîngă trupe terestre, și o gamă va
riată de arme, inclusiv avioane. 
După respingerea de către forțele 
armate ale Mozambicului a unui atac 
al forțelor armate ale regimului ra
sist rhodesian în interiorul teritoriu
lui tării, unitățile agresoare rhode- 
siene au efectuat, duminică și luni, 
alte incursiuni în provinciile Tete, 
Gaza și Nuanendzi.

Forțele armate mozambicane au 
ripostat cu fermitate acestor noi a- 
gresiuni. în cursul zilei de luni, a fost 
lansată o vastă acțiune de contrao
fensivă Împotriva unităților rhode- 
siene invadatoare. provocîndu-le 
pierderi In oameni și echipament 
de luptă. Un purtător de cuvînt ofi
cial mozambican. citat de agenția 
France Presse, menționează că for
țele invadatoare ale regimului lui

lan Smith au utilizat în cursul aces
tor incursiuni avioane de bombarda
ment și de vînătoare, elicoptere si 
bombe cu napalm.

Agențiile Reuter. Associated Press 
și France Presse au informat în 
cursul zilei de marți că trupele rho- 
desiene au pătruns în orașul mo
zambican Mapai, situat la 75 de ki
lometri distantă de frontiera cu Rho
desia. în legătură cu acest nou atac, 
generalul Peter Walls, comandantul 
forțelor rhodesiene care\ au comis 
invazia din aceste zile în Mozambic. 
a declarat. în pofida faptului că 
atacurile trupelor sale sînt condam
nate de opinia publică internațională, 
că intenționează să continue aceste 
acțiuni.

Robert Mugabe, unul din liderii 
Frontului Patriotic Zimbabwe, a con
damnat In termeni severi acțiunea 
agresivă a trupelor regimului rasist 
al lui Ian Smith împotriva Mozam
bicului.

(Agerpres)

Vizita delegației P. C. R. in Luxemburg
LUXEMBURG 31 (Agerpres). — O 

delegație a Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Virgil 
Trofin. membru al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R.. prim- 
secretar al Comitetului județean Bra
șov al P.C.R.. face o vizită în Lu
xemburg. la invitația Partidului Mun
citoresc Socialist Luxemburghez.

Delegația P.C.R. s-a întîlnit cu to
varășa Lydie Schmit, președintele 
P.M.S.L. Cu acest prilej a fost trans
mis tovarășei Lydie Schmit și condu
cerii- P.M.S.L. un salut cordial din 
partea C.C. al P.C.R.. a tovarășului 
Nicolae Ceausescu personal.

La rîndul său. tovarășa Lydie 
Schmit, subliniind importanta vizitei 
fie care a făcut-o în România și a

convorbirilor purtate cu tovarășul 
Nicolae Ceausescu. în 1976. a rugat să 
se transmită secretarului general al 
Partidului Comunist Român salutul 
călduros al Partidului Muncitoresc 
Socialist Luxemburghez și urări de 
sănătate și succese în activitatea pe 
care o desfășoară.

La convorbirile care au avut loc. 
desfășurate într-o atmosferă de prie
tenie si înțelegere reciprocă, au par
ticipat, din partea română, Tamara 
Dobrin și Eduard Eisenburger. mem
bri ai C.C. al P.C.R.. iar din partea 
luxemburgheză Aly Schroeder, vi
cepreședinte al P.M.S.L.. Robert 
Goebbels, secretar general, șl elți 
membri ai conducerii P.M.S.L.

Sesiunea Comisiei mixte româno-sudaneze
KHARTUM 31 (Agerpres). — La 

Khartum au început lucrările sesiunii 
Comisiei mixte româno-sudaneze de 
colaborare în domeniile economic 
Si tehnico-științific. Delegația ro
mână este condusă de tovară
șul Iosif Banc, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.. iar cea sudaneză 
de Mansour Khalid, membru al Bi
roului Executiv al C.C. al Uniunii 
Socialiste Sudaneze, ministrul aface-

rilor externe al Republicii Democra
tice Sudan.

Sesiunea examinează stadiul si evo
luția relațiilor bilaterale, modul în 
care sînt traduse în viată înțelege
rile si documentele convenite cu pri
lejul întîlnirilor de la Khartum din 
anul 1972 si a celei de la București, 
din anul 1973. dintre președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Democratice Sudan. Gaafar 
Mohammed El Nimeiri.

Mesajul președintelui M.P.LA. către poporul angolez
Noile acțiuni agresive comise de 

regimul rasist rhodesian împotriva 
Republicii Populare Mozambic, stat 
independent și suveran, stirnesc o 
vie și legitimă indignare în rindu- 
rile opiniei publice din tara noas
tră. România socialistă, care a sus
ținut din primul moment cu fermi
tate lupta dreaptă de eliberare na
țională și socială a popoarelor afri
cane, ca și a tutunor popoarelor 
oprimate, condamnă cu hotărire 
acțiunile criminale întreprinse sis
tematic de regimul de la Salisbury 
împotriva Mozambicului, ca si îm
potriva celorlalte state africane ve
cine, ce iși manifestă simpatia fată 
de lupta ■’poporului Zimbabwe pen
tru dreptul inalienabil de a-si or
ganiza viata conform voinței și as
pirațiilor proprii.

Provocările si uneltirile de tot fe
lul. culminînd cu atacurile și inva
ziile armate repetate pe teritoriul 
Zambiei și Mozambicului, ii demas
că pe rasiștii rhodesieni nu numai 
ca opresori ai populației africane 
din Rhodesia, ci și ca dușmani în
verșunați ai popoarelor africane li
bere. aceste acte agresive reprezen- 
tind o sursă de grave pericole la 
adresa păcii si securității pe conti
nentul african. Alături de opinia pu
blică internațională, poporul român 
iși exprimă deplina solidaritate cu 
poporul mozambican prieten, cu po
ziția sa fermă de respingere a inter
venției armate a rasiștilor rhodesie
ni, cu lupta sa si a celorlalte forte 
progresiste africane pentru lichida
rea ultimelor vestigii ale colonia
lismului și rasismului de pe pămin
tul Africii.

Așa după cum se știe, sentimen.-

tele de solidaritate activă ale țării 
noastre față de poporul mozambi
can și-au găsit expresie, de-a lun
gul anilor, in sprijinul larg — poli
tic, diplomatic, moral și material — 
acordat acestui popor in timpul 
luptei sale pentru dobindirea 
neatirnării. Poporul român s-a aflat 
din prima clipă alături de eroicul 
popor mozambican in anii îndelun
gați ai luptei sale împotriva colo
nialismului, tot așa cum și in pre
zent sprijină eforturile sale pentru 
consolidarea independentei națio
nale, pentru făurirea unei vieți noi, 
libere și prospere. Această trainică 
prietenie și solidaritate a fost preg
nant reliefată cu prilejul intilnirilor. 
de la București, ca și pe pămintul 
Africii, dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Samora 
Machel, președintele FRELIMO 
și al Republicii Populare Mozambic, 
Declarația solemnă comună, cele
lalte documente semnate intre 
România și Mozambic dind o eloc
ventă expresie hotărîrii celor două 
țări de a adinei relațiile de priete
nie și colaborare româno-mozam- 
bicane.

Reafirmindu-și sentimentele de 
solidaritate militantă cu poporul 
mozambican, poporul nostru cere 
cu fermitate să se pună capăt agre
siunii rasiștilor rhodesieni. să se 
asigure respectarea independentei 
suveranității și integrității terito
riale a Mozambicului și iși exprimă 
încrederea in victoria luptei po
poarelor africane pentru lichidarea 
totală și definitivă a politicii colo
nialiste șl rasiste, pentru triumful 
libertății pe pămintul întregii 
Africi. ,.,

LUANDA 31 (Agerpres). — în- 
tr-un mesaj radiodifuzat adresat 
poporului angolez. Agostinho NetO, 
președintele Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei (M.P.L.A.), 
a declarat că cercetările privind ten
tativa de lovitură de stat de la 27 
mai a unui grup de elemente frac- 
tioniste au dovedit că în această 
acțiune au fost implicate unele ca
dre din conducerea M.P.L.A. El a 
precizat că la Luanda au fost ares
tate sute de persoane, operîndu-se 
arestări si în provincii.

Potrivit agenției T.A.S.S.. pre-

ședințele Neto a subliniat că frac- 
tionistii si-au creat o conducere po
litică proprie si un comandament 
operativ.

Fără îndoială, a spus Agostinho 
Neto. în recentele evenimente sînt 
implicați si străini, care au desfă
șurat activități subversive în încer
carea de a provoca o situație de 
nesiguranță. în special, la Luanda.

Șeful statului angolez a adresat 
un apel la vigilentă întregului popor 
pentru apărarea cuceririlor revolu
ționare.

încheierea convorbirilor 
sovieto-bulgare

MOSCOVA 31 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat marți convor
birile sovieto-bulgare. După cum in
formează agenția T.A.S.S.. părțile au 
procedat la un schimb de păreri asu
pra unui larg cerc de probleme ale 
relațiilor bilaterale, constatîndu-se cu 
satisfacție amploarea si eficienta co
laborării sovieto-bulgare. care cu
prinde toate sferele de activitate. Un 
loc important în cadrul convorbirilor, 
precizează agenția T.A.S.S.. l-au ocu
pat problemele internaționale. în 
special, problemele întăririi securită
ții și cooperării în Europa si unele 
aspecte actuale legate de viitoarea 
reuniune de la Belgrad.

Comunicat comun
R.P. Polonă-R.D. Germană

BERLIN 31 (Agerpres). — La 
Berlin a fost dat publicității comu
nicatul privind vizita oficială de 
prietenie în R. D. Germană a dele
gației de partid si de stat a R. P. 
Polone. în frunte cu Edward Gierek, 
prim-secretar al C.C. al P.M.UP.

R. P. Polonă si R.D.G. consideră 
că. în interesul continuării procesu
lui de destindere în Europa, este 
necesară respectarea si îndeplinirea 
integrală a Actului final de la Hel
sinki ; ele resping orice încercări ale 
tortelor revanșarde și reacționare 
de a da o interpretare unilaterală si 
denaturată a Actului final. Părțile 
îsi exprimă speranța că reuniunea 
de la Belgrad va contribui la acce
lerarea procesului de destindere și 
de întărire a păcii si securității, 
precum si a cooperării egale în 
drepturi în Europa. Delegațiile celor 
două țări au subliniat că destinderea 
politică trebuie completată cu mă
suri menite să contribuie la încetarea 
cursei înarmărilor si la dezarmare. 
R. P. Polonă si R.D.G. militează îm
potriva încercărilor forțelor reacțiu- 
nii. militarismului si revansismulul 
de a submina suveranitatea statelor, 
integritatea teritorială si intangibili- 
tatea frontierelor existente, de ames
tec in treburile interne ale altor po
poare.

Acțiuni provocatoare, contrare 
intereselor destinderii și securității

Vii proteste ale opiniei publice democrate 
din Austria împotriva unor manifestări 

neonaziste
VIENA 31 (Agerpres). — In cadrul 

unor manifestații ale „Organizației 
germanilor sudeti" cu sediul în R.F. 
Germania, desfășurate la Viena, cu 
autorizația guvernului austriac, vorbi
tori din rindul elementelor fasciste au 
lansat chemări revanșarde. De ase
menea. în aceste zile, la Viena au fost 
difuzate hărți în care teritorii ceho
slovace erau cuprinse în granițele ce
lui de-al Ill-lea Reich. în cadrul unor 
standuri au fost difuzate cărți în care 
se căuta justificarea crimelor comise 
de naziști.

Opinia publică democrată din 
Austria a protestat cu tărie împotri
va acestor manifestații neonaziste, 
în cadrul adunărilor și mitingurilor 
organizate de Partidul Comunist 
din Austria, de diferite organizații 
democratice și antifasciste s-a sub
liniat că adunarea elementelor re
vanșarde la Viena vine în contradic
ție cu prevederile Actului final al 
conferinței pentru securitate și coo
perare în Europa, aduce prejudicii și 
intereselor naționale ale Austriei. La 
rîndul său, ziarul „Volkstimme" a 
relevat că întrunirea revanșarzilor 
sudeți are un pronunțat caracter 
provocator și contravine eforturilor 
pentru asigurarea păcii și securității 
pe continentul european.

★
După anunțarea întâlnirii germani

lor sudeți la Viena, încă în luna 
aprilie, însărcinatului cu afaceri ad- 
interim al Austriei la Praga i-a fost 
înmînată o notă de protest a Minis
terului Afacerilor Externe al R. S.

Cehoslovace în legătură cu această 
reuniune a revanșarzilor. La rîndul 
său, Bohuslav Chnoupek, ministrul 
afacerilor externe al R. S. Ceho
slovace, răspunzînd în Adunarea Fe
derală interpelării legate de poziția 
autorităților austriece față de întru
nirea germanilor sudeți la Viena, a- 
răta că „această poziție constituie 
punctul cheie în dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor de bună vecină
tate cehoslovaco-austriece".

PRAGA 31 (Agerpres). — Sub 
titlul „întîlnire provocatoare a re
vanșarzilor". ziarul „Rude Pravo" de 
marți publică o corespondentă de Ia 
Viena. în care califică reuniunea 
germanilor sudeti care a avut loc in 
capitala Austriei drept „o acțiune 
provocatoare îndreptată împotriva 
Cehoslovaciei". „Chiar dacă autorii 
reuniunii germanilor sudeți și gaz
dele lor din Austria au încercat să 
imprime întîlnirii din acest an un 
caracter nevinovat de întîlnire a unor 
compatrioti — se arată în corespon
dentă — este clar că nici afirmațiile 
cu privire la dragostea față de patrie 
și de pace, cu privire la dreptu
rile omului si năzuințele de auto, 
terminare nu au reușit să ascund^ 
caracterul provocator anticehoslovac 
si revanșard al reuniunii". în înche
iere. ziarul subliniază că „acțiunea 
a fost si mal gravă întrucît a avut 
loc la Viena. fiind în contradicție cu 
neutralitatea pe care Austria o pro
clamă".

Puternică demonstrație antifascistă 
a organizațiilor democratice din R.F.G.

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT: unui fond de dezvoltare în valoare 
de un miliard dolari, asupra căruia 
au convenit membrii grupului „ce
lor opt“.

Ședința Seimului R. P. 
Polon® k8 Varșovia a avut loc o 
ședință a Seimului R.P. Polone, la 
care au luat parte Edward Gierek, 
alti conducători de partid si de stat 
polonezi. Președintele Consiliului de 
Miniștri al R.P. Polone. Piotr Ja- 
roszewicz, a prezentat Seimului <o 
informare privind îndeplinirea planu
lui de dezvoltare economico-socială a 
tării în acest an. Seimul a adoptat o 
hotărire prin care a aprobat infor
marea guvernamentală.

La Bagdad au Incepftt con- 
Vorbirile oficiale dintre Ahmed 
Hgșsan Al-Bakr, secretar general al 
Partidului Socialist Arab Baas. pre
ședintele Republicii Irak, și Gustav

Husak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Republicii Socialiste Cehoslovace.

întrevedere. Primul ministru 
al guvernului R.S. Vietnam. Fam 
Van Dong, care întreprinde o vizită 
oficială în Finlanda, a avut o între
vedere cu primul ministru finlandez, 
Kalevi Sorsa, desfășurată într-o at
mosferă amicală și de înțelegere re
ciprocă. transmite agenția V.N.A.

Conferință. Paris au con- 
tinuat lucrările Conferinței asupra 
cooperării economice internaționale 
(Dialogul Nord-Sudf. care se desfă
șoară la nivel ministerial. Pînă în 
prezent, relevă observatorii, o sin
gură măsură este sigură : crearea

La Weimar (R.D.G.) s au 
desfășurat lucrările celei de-a 49-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru siderurgie, la care 
au luat parte delegațiile țărilor 
membre ale C.A.E.R. și Iugoslaviei, 
reprezentanți ai Republicii Socialiste 
Vietnam. în calitate de observatori, 
ai Biroului organizației de colabo
rare în domeniul siderurgiei „Inter- 
metal", precum și invitați din partea 
Secretariatului Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa.

Jlmilistie» L® Addis Abeba gu
vernul a anuntat amnistierea a peste 
1 000 de persoane — informează a- 
gentia etiopiană de informații, citată 
de agenția T.A.S.S.

BONN 31 (Agerpres). — Organi
zațiile democratice si antifasciste 
din R. F. Germania au răspuns 
printr-o puternică demonstrație de 
protest la reuniunea provocatoare 
de la Nassau a foștilor militari și 
ofițeri din unitățile S.S. care în anii 
celui de-al doilea război mondial 
au participat la masacrele în masă 
din Polonia. Cehoslovacia. Iugosla
via. Uniunea Sovietică, Franța și din 
alte țări.

Participantii la demonstrație —

veterani aî mișcării antifasciste, 
membri ai sindicatelor si ai partide
lor social-democrat si comunist — 
s-au adunat în fata clădirii din 
Nassau unde, sub o puternică pază 
a politiei, se desfășura o reuniune 
a foștilor S.S.-iști. Manifestanții 
purtau pancarte pe care se putea 
citi : „Jertfele terorii S.S.-iste acu
ză !“. „S.S. la Auschwitz — 4 milioa
ne de uciși 1". „S.S. la Maidanek — 
1,7 milioane de morți !“, „Sute de 
mii de mortl la Sachsenhausen

P. C. din Spania în campania 
electorală

MADRID 31 (Agerpres). — Parti
dul Comunist din Spania a inaugu
rat marți seria de declarații la tele
viziunea spaniolă. în cadrul campa
niei pentru alegerile de la 15 iu
nie a.c.

Astfel, Ramon Tamames. membru 
al Comitetului Executiv al P.C. din 
Spania, a declarat, referindu-se la 
opțiunile politice, economice si so
ciale ale comuniștilor spanioli, că

partidul militează pentru realizarea 
unei noi constituții a tării, pentru o 
reformă a instituțiilor economice, 
precum si pentru adoptarea unor 
măsuri concrete In vederea reducerii 
numărului șomerilor, estimați în 
prezent la aproximativ un milion. 
„Un vot pentru Partidul Comunist 
din Spania este -un vot pentru de
mocrație" — * declarat Ramon Ta
mames.

PROBLEME UMANITARE ACUTE ÎN LUMEA CAPITALULUI Suspecți pentru un singur motiv: 
culoarea pielii

W DOSARELE NEGRE ALE RASISMULUI
Rasismul — politica retrogradă, profund reacționară a urli șl discrimină

rilor față de oamenii de altă rasă — continuă să fie una din tarele societății 
capitaliste, un necruțător act acuzator la adresa vechil orînduiri. Acum, ca 
șl în trecut, rasismul servește ca paravan pentru intensificarea exploatării 
celor ce muncesc, pentru politica imperialistă de dezbinare, dominație șl 
dictat, de expansiune și cotropire a altor popoare. Acolo unde se întronează, 
rasismul afectează toate laturile vieții sociale: condițiile de muncă și de 
locuit, retribuția, învățămîntul, asistența medicală, determină flagrante ine
chități, persecuții pe criterii de rasă sau culoare a pielii.

Ilustrative în privința tuturor acestor manifestări care afectează grav 
condiția umană sînt faptele șl recunoașterile care pot fi intilnite aproape 
Silnic în presa occidentală.

„Locuință"? în tuburile de canalizare

Ghetourile — 
focare ale mizeriei 
și degradării umane

Nu ne propunem să Insistăm a- 
șupra situației din Africa de Sud, 
unde discriminarea rasială, cunoscu
tă sub denumirea de apartheid, a 
fost ridicată la rangul de politică o- 
ficială a statului, atingînd forme de-a 
dreptul paroxistice. Sînt încă vii în 
memorie evenimentele sîngeroase 
din vara anului trecut de la Soweto, 
cînd 360 de negri au fost uciși, iar 
cîteva mii de manifestanți au fost 
întemnițați, supuși persecuțiilor. Știri 
sosite In ultima vreme relevă inten
sificarea măsurilor represive ale mi
norității albe (o cincime din popu
lația țării) împotriva celor peste 20 
milioane de negri, metiși și asiatici, 
în Rhodesia, bunăoară, aceeași poli
tică abominabilă are ca efect faptul 
că o minoritate infimă menține co
vârșitoarea majoritate a populației în 
stare de cruntă înapoiere, sărăcie și 
mizerie. în fața valului crescînd al

luptei populației Zimbabwe pentru 
cucerirea dreptului legitim la elibe
rare națională și socială, autoritățile 
rasiste de la Salisbury recurg in ul
tima vreme tot mai adesea la acțiuni 
barbare de înăbușire în sînge a de
monstrațiilor de masă, la* extermi
narea fizică a militanților africani. 
După cum arată un comunicat ofi
cial dat publicității în capitala Rho- 
desiei. regimul minoritar rasist de la 
Salisbury a ucis în ultimii patru 
ani un număr de 2 495 de negri. 
Chiar zildle trecute, 35 de civili din 
localitatea Dabwa Kraal, sud-estul 
Rhodesiei, au fost uciși de armata 
regimului minoritar rasist.

în același timp, și în Statele Uni
te — deși în spiritul obiectivitătii se 
cuvine remarcat că în ultimii ani 
autoritățile federale au manifestat 
preocupare pentru înlăturarea legis
lației rasiale și au depus eforturi 
pentru contracararea practicilor se
gregației rasiale — persistă totuși, 
îndeosebi în unele state, mentalități 
si fenomene care poartă amprenta 
discriminărilor rasiale.

„Argumentul" bîtei..i

Cum „asigură" rasismul condiții de civilizație

Sînt semnificative în acest sens 
„rezervațiile" sau ghetourile negrilor, 
ale populației de origine latino-ame- 
ricană. indienilor autohtoni, asiatici
lor și altor grupuri etnice din orașele 
americane oare etalează, în imediata

Bandele rasiștilor au organizat nu o dată raiduri în cartierul Nottinghill Gate din Londra, locuit în mare parte de 
populația de culoare. în cursul unei asemenea acțiuni, potrivit ziarului britanic „Observer", din care reproducem 

imaginea de mai sus, au fost rănite peste 400 de persoane

apropiere a unor impozant! zgîrie- 
nori, cartiere de mizerie, adevărate 
focare ale degradării umane.

O radiografie a vieții din Bronxul 
de sud. unul din cartierele New 
Yorkului, oferă în paginile sale pu
blicația americană „Fortune". Albii 
înstăriți s-au mutat din acest imens 
cartier cu circa 450 000 locuitori, lăsînd 
populației de culoare, venite din Sud 
în perioada marii crize economice și 
îndeosebi după cel de-al doilea război 
mondial, casele vechi. în curs de de
gradare. în ghetoul nou creat s-au 
instalat șomajul, lipsurile, ignoranta, 
toxicomania, violentele de tot soiul. 
Aici, venitul unei familii este cu 46 
la sută mai scăzut decit venitul me
diu din restul New Yorkului. 28 la 
sută din familii trăiesc din mila pu
blică, jumătate din tinerii in vîrstă 
de 16—21 de ani nu învață, iar 30 la 
sută sint șomeri.

Dar cea mai defavorizată catego
rie din rindul populației americane 
o constituie înșiși băștinașii acestor 
bogate pămînturi — indienii autoh
toni.

Potrivit unei anchete furnizate 
de Biroul pentru problemele in
diene din S.U.A., in rezervații 
nivelul șomajului este de zece 
ori mai ridicat decit in restul tă
rii. afectind 65 la sută din nu
mărul indienilor apți de muncă. 
Venitul unei familii este de pa
tru ori mai mic decit media na
țională, 90 la sută din locuințe 
nu răspund normelor sanitare 
elementare.

„Expedițiile 
de pedepsire"

Dar, pe lingă aceste aspecte în
deobște cunoscute, trebuie arătat că 
și în alte țări — Anglia. Franța. Ca
nada. R.F.G, — zeci de mii de imi
granți sint supuși discriminărilor de 
tot felul.

Timp de mai multe săptămîni, zia
ristul Malwin Johns a frecventat 
cartierele mizere din Manchester. 
Bradford și Londra, locuite de popu
lație de culoare, consemnînd consta
tările sale într-un amplu reportaj 
publicat in săptămînalul ..New Sta
tesman".

„Condiții de viață deplorabile, 
scoli de mina a doua, șomaj deose
bit de ridicat", iată ce a constatat 
ziaristul britanic.

Ultimele statistici, citate de ace
lași reporter, relevă că. în perioada 
ianuarie 1974-mai 1975. șomajul a 
sporit in Anglia cu 65 Ia sută, dar 
in rindul minorităților creșterea a 
fost de 156 la sută. Totodată, s-au 
înmulțit manifestările segregaționis- 
te. La angajări. în învățămînt. peste 
tot .se fac simțite discriminările față 
de minoritățile naționale.

Sub privirile pasive ale auto
rităților. organizația de tip fascist 
„Frontul național" pune la cale ade
vărate „expediții de pedepsire", al 
căror scop final mărturisit este ex
pulzarea imigranților, îndeosebi a 
celor veniți în Anglia după 1950. Pi
chete de rasiști, făcînd uz de violen
tă. interzic indienilor și pakistanezi
lor să se mute în locuințele reparti
zate de autorități, constrîngîndu-i să 
se adăpostească în maghernițe eva
cuate în scopul demolării.

Magazine și locuințe aparținfnd 
Imigranților asiatici au fost asaltate 
și adesea distruse de bande organi
zate, făptașii fiind priviți cu îngădu
ință de forțele de ordine. „Violența 
rasială in Marea Britanie a trecut de 
la atacuri intimplătoare la o campa
nie organizată", comenta recent a- 
ceastă situație agenția Reuter.

Vînătorl împotriva 
Imigranților

în Franța, rasismul a căpătat în ul
tima vreme forme și proporții alar
mante, scrie, „L’Humanită". în actua
lul climat de criză sporesc concedie
rile. raziile, expulzările, actele de 
agresiune împotriva muncitorilor de 
culoare veniti de peste mări, precum 
Si vinătorile de oameni organizate 
de comandouri în stilul Ku-Klux- 
Klanului.

în decembrie anul trecut, relatează 
„L’Express", întreprinderea de salu
britate Monin, din Lyon, a procedat 
la concedieri masive ca urmare a 
unei greve. Toți cei 110 muncitori 
dati afară au fost africani. La între
prinderea Remătaux, din Yvelines, 
doi muncitori malieni au fost conce- 
diati pentru că au refuzat să lucreze 
13 ore în schimbul de noapte.

In noaptea de 9 spre 10 ianuarie,

Intr-o gară a metroului din Paris

politia din Saint Flour a organizat o 
adevărată vînătoare împotriva imi
granților turci. Asediind barăcile-dor- 
mitor din localitate, forțele de ordine 
au arestat 22 de persoane, conducîn- 
du-le spre o destinație necunoscută, 
în vederea expulzării.

în această atmosferă, elementele 
rasiste ajung să se dedea chiar și la 
crime odioase, fără să sufere întotdea
una rigorile legii : în centrul Franței, 
la Aubusson. un algerian a fost ucis 
fără motiv, iar altul a fost rănit cu 
focuri de armă ; la Ivry, patru indi
vizi au molestat un bolivian care ie
șea dintr-o cafenea, ucigindu-1 apoi 
în chip bestial în pădurea Vin
cennes. „Expediții de pedepsire" au 
fost semnalate la Vanves. r Limoges 
și Rpubaix ; comandouri motorizate 
au terorizat populația africană la 
Marsilia și Nimes ; veritabile acte de 
linșaj s-au înregistrat la Ivry sau 
Creil. In perioada 29 iulie — 29 sep
tembrie anul trecut, respectiv în de
curs de două luni, la Paris au mu
rit arși de vii peste 20 de imigranți. 
Incendiul izbucnit într-un hotel din 
str. Petitcs Ecuries. ocupat de mun
citori străini, a provocat moartea a 
5 persoane și rănirea altor 14. Cele 
declanșate în hotelurile din străzi
le Rochechouart și Tiphaine s-au 
soldat cu 13 și respectiv 3 morti imi
granți. Revista „Drept și libertate" 
arată că aceste tragice întîmplări sînt

urmarea indiferentei, a mizeriei In 
care trăiesc sute de mii de imi
granți.

Trista experiență 
a lui Aslam Kham

După ce casa sa dintr-o suburbie 
a orașului canadian Toronto, unde 
locuiesc îndeobște albi, a fost bom
bardată cu pietre pentru a patra oară 
consecutiv, Aslam Kham a înțeles că 
trebuie să se mute în altă zonă a 
orașului. „Simțeam în jurul meu o 
atmosferă ostilă", a mărturisit cores
pondentului ziarului „Herald Tri
bune" acest pakistanez venit de ani 
de zile din Lahore în Canada. Atacu
rile erau „mesajul" de avertisment 
față de acest „paki" (poreclă dispre
țuitoare dată pakistanezilor și, prin 
extindere, tuturor imigranților pro- 
veniți din sudul Asiei).

„Cazul Kham" este departe de a fl 
singurul la Toronto : cu prilejul unor 
investigații ale Comisiei pentru drep
turile omului din provincia Ontario, 
59 la sută din persoanele intervie
vate au declasat că sînt supuse dis
criminărilor atunci cind solicită un 
loc de muncă, cînd doresc să închi
rieze o locuință și în alte împrejurări 
asemănătoare.

G. BONDOC
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