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Intr-o atmosferă entuziastă, salutat cu dragoste și căldură
de oamenii muncii-români, maghiari și de alte naționalități

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
a făcut ieri o vizită de lucru

© în unitățile industriale și agricole
vizitate o unanimă hotărîre
înfăptui neabătut politica partidului,
sarcinile Congresului al XI-lea
© Importante indicații ale secretarului
general al partidului privind moderni
zarea producției, creșterea eficienței,
progresul rapid și multilateral al
județului © Expresii grăitoare ale 
politicii științifice de dezvoltare armo
nîoasă a tuturor regiunilor țării

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut, mărfi 14 iunie, o vizită de lucru în județul 
Eihor.

Secretarul general al partidului a fost însotit de tovarășii 
llie Verdeț, Ștefan Andrei, Teodor Coman, Vasile Patilineț.

Județul Bihor, pe care tovarășul 
Nicolae Ceaușescu l-a vizitat din 
nou, a resimțit din plin urmările bi
nefăcătoare ale înfăptuirii politicii 
partidului de dezvoltare economică a 
tuturor zonelor tării, de repartizare 
teritorială judicioasă a forțelor de 
producție pe tot cuprinsul patriei. 
Aici s-au ridicat și se ridică puter- 

. nice obiective industriale, aparținînd 
unor sectoare importante ale pro
ducției materiale, purtătoare de pro
gres tehnic, cum ar fi construcția de 
mașini, chimia, metalurgia, energia 
electrică, economia forestieră și 
altele.

Agricultura oferă, de 
imaginea unei ramuri în 
înflorire și modernizare, 
buind, într-o măsură tot

asemenea, 
continuă 

ea contri- 
mai largă,

La întreprinderea mecanica din Orașul dr. Petru Groza
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Bihor

La Oradea sa inmîneazâ tovarășului Nicolae Ceaușescu cheia orașului

la creșterea bunăstării populației, la 
sporirea avuției naționale.

Totodată, s-au petrecut transfor
mări înnoitoare pe tărîm social-cul
tural, edilitar. în viata oamenilor.

Acest însuflețitor tablou de, reali
zări constituie pentru locuitorii ju
dețului — români, maghiari și de 
alte naționalități — o realitate a so
cietății noastre socialiste. în care 
trăiesc și muncesc în strînsă frăție.

Vizita a fost pentru bihoreni un 
nou si fericit prilej de a mulțumi din 
inimă tovarășului Nicolae Ceaușescu 
pentru grija statornică ce o acordă 
dezvoltării economice si sociale a ju
dețului. a întregii țări, pentru atenția 
permanentă manifestată fată de creș
terea continuă a nivelului lor de trai 
și de civilizație, al întregului nostru acționa, cu exigentă si

popor. Reafirmîndu-și, direct, aceas
tă caldă recunoștință, ei l-au primit 
pe secretarul general al partidului, 
încă din primele momente ale sosi
rii. cu multă dragoste si stimă, cu ho- 
tărîrea de a

Nicolae
de drapele roșii

avion, tovarășul 
ceilalți tovarăși

răspundere, cu spirit revoluționar șl 
novator, pentru prosperitatea județu
lui. pentru înflorirea neîntreruptă a 
patriei, pentru făurirea societății so
cialiste și comuniste ne pămîntul 
scump al României.

...Ora 9,30. Aeroportul din Oradea 
este împodobit sărbătorește. Fron
tispiciul aerogării este dominat de 
portretul tovarășului 
Ceausescu. încadrat 
si tricolore.

La coborîrea din 
Nicolae Ceaușescu. 
din conducerea partidului și statului 
sînt salutați cu cordialitate de tova
rășul Gheorghe Blaj, prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al P.C.R.. 
președintele Consiliului popular ju
dețean. de alti reprezentanți ai or
ganelor locale de partid și de stat.

O gardă, alcătuită din ostasi. mem
bri ai gărzilor patriotice și ai deta
șamentelor de pregătire militară a 
tineretului, prezintă onorul.

Este intonat Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România.

■ Tovarășul Nicolae Ceaușescu trece 
apoi în revistă garda de onoare.

Secretarul general al partidului este 
intîmpinat, la aeroport, de mii de oa
meni ai muncii bihoreni, români, ma
ghiari și de alte naționalități, care-1 
aclamă îndelung, cu însuflețire.

în semn de aleasă cinstire, local
nici, în frumoase costume specifice 
acestor meleaguri, invită pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu să guste din piinea 
ospitalității bihorene. din ploștile cu 
vin, îi dăruiesc flori.

Secretarul general al partidului 
răspunde îndelung, cu prietenie ges
turilor pline de simpatie ale bihore- 
nilor, aclamațiilor mulțimii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă apoi, la bordul unui elicopter, 
spre Această veche așezare
românească de la poalele Apu
senilor trăiește astăzi momente deo
sebite. Arterele sale au un 
sărbătoresc. Pretutindeni se pot ve
dea, aranjate cu dragoste, 
ale tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
steaguri roșii și tricolore, ghirlande 
de flori, eșarfe cu calde urări de bun 
venit. Parcă toți cetățenii Beiușului; 
de la mic la mare, au ieșit în întim- 
pinarea secretarului general al parti
dului, exprimîndu-i bucuria, satisfac
ția de a fi în mijlocul lor, mulțumi
rea fierbinte pentru viața nouă, li
beră și fericită, pe care o trăiesc. îm
preună cu întregul nostru popor.

Analiza posibilităților de dezvolta
re a centrului industrial pe care îl

aspect

portrete

IN ZIARUL DE ftZI:

• Investițiile. Realizarea 
integrală și la termen 
este hotărîtoare pentru 
întreaga dezvoltare a 
economiei naționale

© Urgențele agriculturii. 
Cum se desfășoară re
coltarea și însilozarea 
furajelor

• înalta responsabilitate a 
comuniștilor pentru for
marea și educarea tine
retului

Beiușul a consti- 
secretarului gene- 
în această par-

I

reprezintă astăzi 
tuit scopul vizitei 
ral al partidului . ______ ___
te a Bihorului. Tovarășului Nicolae 
Ceaușescu îi sjnt prezentate mache
te și planșe ale întreprinderilor exis
tente și perspectivele de extindere în 
continuare a zonei industriale.

Cu cinci ani în urmă, pe această 
platformă s-a construit și a intrat în 
producție o modernă FABRICA DE 
MOBILA ale cărei produse sînt deja 
cunoscute și apreciate în numeroase 
țări ale lumii. Indicatorii prevăzuți in 
proiecte ai fabricii sint acum sub
stanțial depășiți, iar pină la finele 
cincinalului, cu investiții reduse, se, 
va obține o dublare a producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
invitat apoi să viziteze fabrica, do
tată cu utilaje de înaltă productivi
tate. între care retine atenția linia 
automată de finisaj, concepută și 
realizată de unități de specialitate 
românești. Directorul întreprinderii 
informează că în, centrul atenției co
lectivului stă. în momentul de față 
crearea unor tipuri de mobilă cu 
caracteristici multifuncționale, de ca
litate superioară. în concordanță cu 
necesitatea folosirii optime a dimen
siunilor apartamentelor, răspunzind, 
astfel, prin fapte, recomandării făcu
te de secretarul general al partidului 
cu prilejul vizitei efectuate. în pri
măvară. la expoziția amenajată in
tr-unui din blocurile Capitalei. Spe
cialiștii întreprinderii din Beius au 
conceput și introdus în fabricație trei 
asemenea noi tipuri de mobilă. Con
comitent cu diversificarea pro
ducției. o grijă sporită este acordată 
valorificării integrale a materialului 
lemnos. In unitate a fost organizată 
o secție pentru producerea unor 
piese si articole de mic mobilier, 
care utilizează materialele rezultate 
din procesul tehnologic al fabricii.

Apreciind realizările obținute de 
acest tinăr si destoinic colectiv, to
varășul Nicolae Ceaușescu a cerut 
realizatorilor de mobilă să se inspire 
în mai largă măsură în creațiile lor 
din originalitatea si frumusețea artei 
populare bihorene. în același timp, 
subliniază că. pnntr-o organizare 
mai judicioasă a fluxului de fabri
cație. în actuala hală mai poate fi 
introdusă o linie automată de fini
sai.'fapt ce va permite o însemnată 
creștere a producției, productivității 
muncii și eficientei economice.

In ceea ce privește dezvoltarea în 
actualul cincinal a industriei de pre-
(Continuare in pag. a li-a)

Azi începe înlîlnirea prietenească a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu tovarășul Jănos Kădar
In conformitate cu înțelegerea an

terioară. astăzi. 15 iunie, va începe 
la Debrecen întâlnirea prietenească a 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, cu tovarășul Jănos 
Kădăr, prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Socialist Ungar.

In cadrul convorbirilor prilejuite de 
această întâlnire, care va continua joi 
la Oradea, se va efectua o informare 
reciprocă privind mersul construcției 
socialiste in cele două țări, dezvol
tarea relațiilor bilaterale pe tărîm 
politic, economic, tehnico-științific șl 
cultural, precum și un schimb de opi
nii pe probleme ale politicii interna
ționale.

Noul dialog la nivel înalt romăno- 
ungar constituie un prilej de a evoca 
dezvoltarea conlucrării dintre cele 
două țări vecine și prietene în cele 
mai diferite domenii de activitate. 
După cum se știe, raporturile româ
no-ungare beneficiază de cadrul fa
vorabil pe care-1 constituie Tratatul 
de prietenie, colaborare și asistență 
mutuală semnat la București în fe
bruarie 1972.

Evoluția ascendentă a raporturilor 
româno-ungare îsi găsește o vie ex
presie pe tărîmul colaborării econo
mice care cunoaște o continuă extin
dere. în interesul ambelor popoare ■ 
constructoare ale socialismului. In 
acest context se cuvine a evidenția, 
paralel cu sporirea schimburilor — 
al căror volum urmează să se du
bleze în actualul cincinal fată de

Datele recensămîntului reliefează

M TABUIII AL DPIIMISMIIllll
al dezvoltării viguroase a poporului, 

al iiifloririi ecooomico-sociale a patriei
Ieri a fost publicat Comunica

tul privind rezultatele preliminare 
ale recensâmintului populației și al 
locuințelor din 5 ianuarie 1977, 
efectuat pe întreg cuprinsul țării, pe 
baza hotărîrii conducerii partidului. 
Acțiune vastă și complexă de inves
tigare socială, de o deosebită însem
nătate politică și economică, recen- 
sămintul populației și al locuințelor 
a fost minuțios pregătit in spiritul 
indicațiilor secretarului general al 
partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Recensămintul s-a desfă
șurat pe baza respectării stricte a 
principiilor democrației socialiste, a 
declarațiilor libere ale cetățenilor și 
a-a bucurat de sprijinul .și partici
parea activă di.n partea oamenilor 
muncii, a întregului popor.

Prin date sintetice proprii statisti
cii, referitoare la sectoare și proble
me din cele mai importante ale vie
ții sociale, comunicatul face o ra
diografie a puternicei dezvoltări a 
țării în perioada care a trecut de la 
precedentul recensâmînl — martie 
1966 — a schimbărilor înnoitoare 
profunde petrecute in condițiile de 
viață ale cetățenilor patriei, oferă 
concluzii de mare importanță asupra 
acestor evoluții, fixează repere sem
nificative pentru progresele înregis
trate pe multiple planuri sub con
ducerea partidului. Totodată, recen- 
sămîntul furnizează un bogat mate
rial de studiu — ce va fi completat 
pe parcurs, odată cu prelucrarea al
tor date de mare importanță — date 
științifice esențiale necesare elaboră
rii măsurilor de infăptuire, în con
tinuare, a politicii partidului in di
ferite domenii de activitate, în strin- 
să concordanță cu obiectivele dezvol
tării economice și sociale a țării, cu 
prevederile programului adoptat de 
Congresul al XI-lea al partidului, 
încă o dată se adeverește preocupa
rea constantă a partidului nostru de 
a-și elabora politica în mod riguros 
științific, realist, pornind de Ia cu
noașterea exactă a stărilor de lu
cruri din toate domeniile de activi
tate.

Crește susținut populația țării

Avansează rapid procesul de urbanizare

Locuitori în mediul urban și mediul rural

cincinalul precedent — evoluția co
laborării spre forme moderne, de efi
ciență tot mai ridicată. In a- 
celași timp, se dezvoltă colabora
rea în domeniile culturii, artei, tu
rismului, vizitele reciproce de dele
gații reprezentând cele mai diverse 
sectoare ale vieții sociale — toate 
acestea contribuind la mai buna cu
noaștere reciprocă a celor două po
poare, la intensificarea prieteniei lor.

Ca țări europene, România și Un
garia sînt profund interesate în sta
tornicirea unei securități trainice șl 
dezvoltarea cooperării pe continent, 
îsi aduc contribuția, alături de toate 
forțele democratice și progresiste, la 
afirmarea năzuințelor de pace și în
țelegere între toate popoarele lumii.

întreaga experiență istorică a de
monstrat că o înrîurire hotărîtoare 
asupra acestui curs ascendent exer
cită dezvoltarea relațiilor de solida
ritate si colaborare dintre Partidul 
Comunist Român si Partidul Munci
toresc Socialist Ungar. întâlnirile șl 
convorbirile dintre tovarășii Nicolae 
Ceaușescu si Jănos Kădăr. care, de 
fiecare dată, s-au înscris ca aporturi 
de cea mai mare însemnătate la a- 
dincirea conlucrării dintre cele două 
țări și popoare.

Noul dialog la nivel înalt româno- 
ungar este menit să deschidă largi 
perspective relațiilor de prietenie șl 
conlucrare româno-ungare. în intere
sul construcției socialismului si co
munismului în cele două țări, în fo
losul și spre binele ambelor popoare, 
al progresului si prosperității lor con
tinue. al cauzei generale a socialis
mului. înțelegerii și cooperării în 
Europa și în întreaga lume.

Fără îndoială că amplul material 
furnizat de recensămînt va fi anali
zat și dezbătut sub numeroasele salo 
aspecte și semnificații. In cele ce 
urmează ne propunem să relevăm 
doar citeva din concluziile majore 
desprinse din lectura comunicatului 
dat publicității.

înainte de toate, se cuvine subliniat 
OPTIMISMUL ROBUST PE CARE 
ÎL DEGAJA ACEST COMUNICAT DE 
LA UN CAPAT LA ALTUL, PRIN 
CONCLUZIILE SALE ÎMBUCURĂ
TOARE, RECENSĂMINTUL CONTU
REAZĂ UN COMPLEX SI MĂREȚ 
TABLOU SOCIAL AL ROMÂNIEI 
ANULUI 1977 — ANUL ANIVER
SARII INDEPENDENȚEI DE STAT 
A ȚARII — CONSTITUIND O E- 
LOCVENTA ILUSTRARE A JUS
TEȚEI ȘI RODNICIEI ÎNTREGII 
POLITICI A PARTIDULUI NOS
TRU. ORIENTATA FERM SPRE 
DEZVOLTAREA ȘI MODERNI
ZAREA FORȚELOR DE PRODUC
ȚIE. A ÎNTREGII ECONOMII NA
ȚIONALE ȘI RIDICAREA NIVELU
LUI DE TRAI MATERIAL ȘI SPI
RITUAL AL POPORULUI.

După cum s-a subliniat și în șe
dința Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R. din 7 iunie a.c., cu 
prilejul prezentării raportului pri
vind datele preliminare ale recensă
mîntului, succesele remarcabile ob
ținute în dezvoltarea economiei. îm
bunătățirea substanțială a condițiilor 
de locuit, politica sanitară rațională 
și susținută, întregul complex de 
măsuri stabilit de partid în vederea 
creșterii nivelului de trai al poporu
lui au asigurat înfăptuirea politicii 
demografice a partidului reflectată 
în creșterea, în ultimii 11 ani, cu a- 
proapc 2,5 milioane locuitori a 
populației țării. Ne amintim momen
tul emoționant cînd, în urmă cu 
numai cîțiva ani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu primea familia de pe me
leagurile argesene care a adus pe 
lume cel de-al 20 000 000-Iea locuitor 
al României. Iată că acum, opinia

(Continuare în pag. a IV-a)
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lucrare a lemnului, pe această plat
formă, unde sînt prevăzute a se ri
dica o mare fabrică de plăci aglo
merate melaminate si incă două u- 
nităti) pentru producerea de mobilă, 
din care una pentru mobilă de artă, 
tovarășul Nicolae Ceausescu reco
mandă ministrului economiei fores
tiere si materialelor de construcții, 
conducerii centralei industriale de 
resort să folosească la ampla
sarea noilor obiective terenul e- 
xistent din incinta unității și să su
praetajeze clădirile actuale. S-a pre
cizat că viitoarea unitate pentru mo
bilă de. artă să fie amenajată în 
cadrul fabricii de industrie locală, 
în scopul modernizării ei, realizării 
ungi întreprinderi cu parametri teh
nici și economici superiori.

în continuare, secretarul general 
al partidului vizitează o nouă con
strucție de pe platformă — SECȚIA 
DE MAȘINI-UNELTE. Aceasta va 
funcționa ca unitate componentă a 
întreprinderii „înfrățirea" din Oradea 
și va produce mașini-unelte a căror 
tehnologie a fost pusă la punct, de
finitivată și standardizată în uzina 
tutelară. Aici au început lucrările de 
montai al primelor utilaje. Colec
tivul secției s-a angajat, in fața se
cretarului general al partidului, ca 
în cinstea zilei de 23 August să dea 
înainte de termen primele mașini- 
unelte. într-o primă etapă vor fi 
executate nouă tipuri de mașini- 
unelte, în peste 40 de variante, în
deosebi mașini de găurit și filetat. 
Tovarășului Nicolae Ceaușescu îi 
sint prezentate unele sortimente de 
mașini-unelte fabricate în prezent 
la Oradea și care urmează a fi rea
lizate de către. unitatea din Beiuș.

Secretarul general al partidului a 
indicat conducerii întreprinderii, 
specialiștilor să aibă în vedere, în 
primul rind, acum, cînd se efectu
ează lucrările de montai al utilaje
lor și instalațiilor, amplasarea judi
cioasă a acestora, folosirea eficientă 
a suprafețelor construite, precum și 
obținerea unei productivități ridica
te. Totodată, a recomandat minis
trului industriei construcțiilor de ma

Pretutindenl, secretarul general al partidului este întîmpinat cu sentimente de aleasd stimâ șl caldâ prețuire

Însuflețite manifestări da salut în Orașul dr. Petru Groza In fața machetei de dezvoltare a industriei de prelucrare a lemnului din Beiuș

șini, loan Avram, ca, în cadrul pro
gramului de dezvoltare a acestei ra
muri, să fie extinsă producția de 
utilaje grele la Oradea, Ploiești, Bu
zău și in alte localități.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a fe
licitat colectivul acestei tinere uni
tăți pentru succesele obținiute și i-a 
cerut să introducă in circuitul pro
ductiv, într-un timp cit mai scurt, 
noua capacitate, astfel încît Beiușul 

să devină un nou centru al industriei 
românești constructoare de mașini.

Muncitorii. inginerii. tehnicienii 
unităților vizitate s-au angajat ca. în 
frunte cu comuniștii, să înfăptuiască 
în mod exemplar indicațiile secreta
rului general al partidului, sarcinile 
ce le revin în acest an si pe întregul 
cincinal.

în timpul vizitei au fost abordate, 
de asemenea, cu edilii orașului as

pecte ale dezvoltării urbanistice a a- 
cestei străvechi vetre de cultură ro
mânească si tînăr centru industrial 
al tării.

La plecare, pe stadionul orașului, 
secretarul general al partidului a a- 
dresat populației Bciusului un salut 
călduros, urări de prosperitate, să
nătate si fericire.

Aceeași primire însuflețită au fă
cut secretarului general al partidului 

șl oamenii muncii din Qfqșul (jf. 
Petru Groza.

Elicopterul prezidențial aterizează 
în zona industrială a orașului, unde 
funcționează întreprinderea mecani
că. întreprinderea minieră. Fabrica 
de binale, Fabrica de confecții și tri
cotaje. toate unităti noi. care au con
ferit. in anii construcției socialismu

lui. vechiului cătun Stei atributele și 
însemnele urbanului, ale progresului 
economic și social. Aflat în plină în
florire. tînărul oraș oferă o imagine 
sugestivă a rodniciei politicii parti
dului nostru de dezvoltare multilate
rală a tuturor așezărilor patriei.

în întâmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au venit zeci de mii de 
cetățeni din oraș si localitățile înve
cinate — Vașcău, Nucet, Cimpani, 
Rieni, Pietroasa, Cărpinet, Criștior. 
Prin urale si ovații îndelungi, ei dau 
expresie sentimentelor de dragoste, 
stimă si prețuire pe care le nutresc 
fată de conducătorul partidului și 
Statului nostru, de sinceră recunoș
tință pentru condițiile noi de muncă 
și de viață ce le-au fost create. Se 
scandează neîntrerupt „Ceaușescu- 
P.C.R. !“.

După ce îi adresează un cuvînt de 
bun sosit, tovarășul Florea Ivan, se
cretarul Comitetului orășenesc de 
partid, primarul orașului, invită pe 
secretarul general al partidului să vi
ziteze ÎNTREPRINDEREA MECA
NICĂ, unitatea cea mai reprezenta
tivă a acestei localități, care produce 
o gamă largă de mașini și agregate 
de ridicat, transportat și manipulat 
la sol.

în expoziția cu produse, organizată 
în incinta întreprinderii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu examinează mai 
întîi cele mai recente creații ale. con
structorilor de mașini de aici: elec
trocare și remorci-electrocare. elec- 
trostivuitoare, transpalete electrice, 
elevatoare, echipamente diverse de 
ridicat și transportat montate pe 
tractor. Specialiștii uzinei relevă cu 
acest prilej că mai mult de jumătate 
din produsele aflate astăzi în fabri
cația curentă a întreprinderii sînt 
produse noi. reproiectate și moderni
zate. cu parametri tehnico-funcțio- 
nali îmbunătățiți. în fata unei ma
chete ce prefigurează dezvoltarea în
treprinderii. ing. Petru Pantea, di
rectorul unității, informează pe se
cretarul general că profilul actual al 
unității va fi întregit, în actualul 
plan cincinal, cu o secție nouă, care 
va produce anual 8 500 tone de uti

laje complexe pentru industria me
talurgică. După ce i se prezintă, da 
asemenea, unele date semnificative 
privind activitatea economico-finan- 
ciară a unității și îndeplinirea planu
lui de producție, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu vizitează secțiile sculărie, 
utilaj tehnologic, prelucrări mecani
ce și liniile de cilindri hidraulici. 
Secretarul general al partidului se 
oprește la mai multe locuri de mun
că, stă de vorbă cu muncitori, teh
nicieni și ingineri, se interesează de 
stadiul înfăptuirii sarcinilor actuale de 
producție, de condițiile lor de muncă 
și de viață. în diferite ateliere, spe
cialiștii uzinei înfățișează tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu unele produse 
în curs de asimilare. în cadrul pro
gramului general de diversificare a 
producției.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu asistă 
la demonstrații practice cu unele din 
aceste utilaje. indicînd specialiști
lor să aibă in vedere în continuare 
sporirea gradului de funcționalitate a 
mașinilor, reducerea gabaritelor lor 
și economisirea metalului. De aseme
nea. secretarul general al partidului 
arată că spatiile de producție exis
tente ale întreprinderii pot fi mai 
bine folosite si recomandă conducerii 
unității să revadă amplasamentul. în 
sensul utilizării mai rationale a unor 
mașini si utilaje, al organizării lor 
îfttr-un flux tehnologic continuu.

în fata secției de sculărie, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu îi sînt 
Prezentate unele piese turnate din otel, 
fontă si neferoase, produse în uzină. 
Preocupați continuu de reducerea 
consumului de metal, proiectantii în
treprinderii au folosit în ultimul timp 
procedee tehnologice noi. de mar» 
randament.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu apre
ciază eforturile depuse pentru îmbu
nătățirea calității produselor, pentru 
diversificarea gamei de mașini si 
utilaje. în concordantă cu cerințele 
economiei noastre naționale, cu soli
citările la export, făcînd însă subli- 
plerea că ritmul de creștere a produc-
(Continuare in pag. a III-a)

ITINERARE ALE URBANIZĂRII, ITINERARE ALE PROGRESULUI
Fericită îmbinare de 

geografie și istorie aici, ia 
Alba, unde vîrfurile de 
străjeri ale Apusenilor ve
ghează îmbrățișarea celor 
două Tîrnave. unde luncile 
■Mureșului se înaltă mol- 
.'com, devenind dealuri in 
rod. unde spumegatul Arieș 
Jși face sprinten loc pe 
■sub edificiul Combinatului 
de prelucrare a lemnului 
din Cimpeni. Denumiri de 
localități încărcate de sem
nificații istorice : Alba Tu
lia, (Apoulonul dacic, apoi 

>Apulum-ul roman). Roșia 
• Montana (Alburnus Maior), 
Piatra Craivii. Căpilna, 
Cetatea de Baltă... Toa’e 

/venind din străfunduri de 
timp, de la zămislirea po
porului nostru din nobilele 
neamuri ale lui „Decebal 
cel harnic" și ,.Traian cel 
drept", ba chiar mai da 
demult.

Alba Iulia — întruchi
pare de sacre mărturisiri 
ale luptei pentru nemuri
toarele visuri ale români
lor : Marele Voievod Mihai, 
’intrat în istorie pentru a 
rămîne de-a pururi, a stri- 

Igat prin veacuri alături de 
cei întruniți apoi in 
fierbintele 1848 la Blaj : 
„Vrem să ne unim cu 

. țara !“. a fremătat în stri
gătele de bucurie ale ma

nșelor pe cîmpul lui Horea, 
în acel memorabil 1 decem
brie 1918, cînd se anunța 

. desăvîrșirea procesului de 
unificare națională a româ
nilor. Legendele și cînte- 
cele despre dîrzenia lui 
Horea sau neînduplecarea 
Iancului și-au găsit pentru 
totdeauna sălaș în flintele 
urmașilor. în faptele lor.

...Pe oameni îi cheamă 
tot ca pe timpul lui Horea, 
sau Iancu : Ion. Nicolae, 
Gheorghe sau Pătru. Dar 
alta li-i puterea azi. Sub 
conducerea Partidului Co
munist Român. oamenii 
aceștia veniti din istorie 
își făuresc istoria așa cum 
li-i firea : dreaptă, impe- 
tuoasă. Ei au translorm.it 
anul industrial de „cum 
patru decenii in numai... 
zece zile. Deci, anul de 
acum, în Alba, este de 36 
de ori mai mare decît cel 
din 1937. Producția indus

trială a anului trecut, pri
mul din cincinalul revolu
ției tehnico-științifice, a 
fost îndeplinită de indus
tria județului Alba cu 12 
zile mai devreme. Supli
mentar — aproape 400 mi
lioane de lei producție 
marfă.

Alba a intrat în anul 
„cifrei rotunde" : 10 mi
liarde de lei. Atît va repre
zenta valoric producția in
dustrială globală a județu
lui în anul 1977. De fapt, 
cifra a fost pregătită 'lc 
„istoria" anilor trecut’, prin

ponderea produselor noi 
șau îmbunătățite cu 44 la 
sută.

Eficiență. Economie de 
materiale. Calitate sporjtă. 
Jaloane ce întrepătrund ac
tivitatea tuturor comuniști
lor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ, generind 
noi și noi inițiative.

— Productivitatea muncii 
în minele din Roșia Mon
tana va însemna o creștere 
a producției cu 52 000 lei 
pe fiecare angajat — spun 
minerii de aici :

— Muncitorii de la între-

Realități 
contemporane 
pe locuri de istorie
succesele de seamă obți
nute de oameni! muncii dm 
județ. Apoi, stabilită ca 
sarcină de răspundere pa
triotică de forumul comu
niștilor români. Congresul 
al Xl-lea al partidului.

— Luăm ca model frun
tașii — mărturisea deunăzi 
tovarășul Cornel Medrea. 
secretarul comitetului de 
partid de la întreprinderea 
mecanică din Alba Iulia. 
Secția are o vechime de... 
un an. încă n-a intrat în 
funcțiune cu întreaga capa
citate Pășește însă în viată 
cu... dreptul. Datorită mun
cii de precizie a tinerl’or 
modtlieri. piesele execu
tate sînt mai ușoarț. eco
nom sindu-se cantități a- 
precabile de metal. Colec
tivul întreprinderii de ac
cesorii pentru mașini-unel- 
te din Blaj, aflat si el tub 
«molia debutului in pro
ducție. s-a angajat in arest 
an să sporească indicele de 
folosire a mașinilor-unelte 
cu 5 la sută, să mărească

prinderea de prelucrare a 
lemnului din Cînpeni. Ca
pitală tării motesti s-au 
angajat să economisească 
330 tone de material lem
nos. ocrotind astfel .aurul 
verde" al Munților Apuseni 
și al țării întregi ;

— „Nu măsurăm cu cen
timetrul. ci cu milimetrul", 
— spun muncitoarele fa
bricii de încălțăminte ..Ar
deleana" din Alba Iulia. 
care și-au propus să econo
misească in acest an 400 
mp piele și 500 kg talpă

— Prin reamplasarea uti
lajelor și reducerea la mi
nimum a spatiilor nepro
ductive din hala de prelu
crări mecanice I a între
prinderii metalurgice din 
Aiud se va elibera o su
prafață construită de peste 
1 300 mp. pe care se vor 
putea prelucra anual 3 000 
tone piese de schimb. în 
acest an. metalurgiștii aiu- 
deni vor primi In exploa
tare alte trei noi capacități 
de producție. La toate

acestea se adaugă și rezul
tatele metajurgiștilor din 
Zlatna. chimiștilor din Ocna 
Mureș, minerilor de la Baia 
de Arieș, constructorilor de 
mașini din Cugir...

în fiecare zi — proiec
tele devin angajamente, 
angajamentele — fapte. La 
Casa de cultură a munici
piului Alba Iulia a fost 
deschisă o expoziție de 
proiecte pentru sistemati
zarea orașului, care a atras 
zilnic sute și sute de vizi
tatori ce-și exprimau păre
rile. Poate nu toate la ni
velul de competență cerut. 
Dar absolut toate pornind 
din convingerea că unul 
din proiecte va deveni mîi- 
ne o realitate cotidiană 
materială a orașului. Așa 
cum au devenit magazi
nul central, noul hotel 
..Transilvania". Așa cum au 
devenit realitate cele 5 000 
case noi durate în județul 
Alba. în cincinalul trecut 
(în afara celor 8 000 de 
apartamente).

Dar Istoria făurită de 
acești oameni, pentru ei. 
denumită cu mîndrie socia
lism, își continuă mersul. 
In acest cincinal. în Alba 
se vor construi 14 000 apar
tamente. Numai în „anul 
celor 10 miliarde" se vor 
da în folosință 3 300 apar
tamente. 1 000 locuri în că
mine pentru nefamiliști. 
700 locuri în crese și grădi
nițe. 48 săli de clasă. 7 000 
mp suprafață comercială. 
La Alba Iulia, Blaj si Cîm- 
penl se vor inaugura alte 
trei noi hoteluri. In fiecare 
oraș, in fiecare comună se 
sapă fundații, se progra
mează inaugurări.

Adevărata semnificație a 
succeselor noastre constă 
în aceea că ele generează 
altele mai mari. In 1977. 
producția industrială globa
lă va însemna 10 miliarde 
de lei. In 1980 ea va în
semna 15 miliarde. Anoi...

Oamenii acestor locuri 
creează o nouă ‘storie. pe 
care o vor lăsa urmașilor, 
mai bogată

Ștefan DINICA
corespondentul „Scinteii"

Era un mic orășel, cu un mic port 
comercial și de pasageri. O poartă 
la Dunăre, creată la cererea insisten
tă a negustorilor de cereale, de pe 
vremea domnitorului Cuza. Corabia, 
căci despre ea este vorba, datează 
sub acest nume din 1871. iar după 
numai zece ani este declarată co
mună urbană. Una dintre așezările 
devenite cartier al orașului. Celeiul, 
este atestată documentar încă din 
anul 1247.

Despre dezvoltarea economică și 
socială a acestei localități de la Du
năre primarul orașului. Mircea 
Florea. a relatat redactorului zia
rului nostru, Constantin Bordeianu :

Corabia s-a înscris pe orbita in
dustrializării odată cu construirea a 
două mari obiective ale industriei 
alimentare și ușoare: întreprinderea 
de industrializare a sfeclei de zahăr 
și tăbăcăria minerală. Este mult fată 
de trecutul nu prea îndepărtat, din 
perioada naționalizării, cînd „zestrea" 
orașului era formată din cîteva ate
liere meșteșugărești de tăbăcărie și 
fierărie pentru reparat unelte agri
cole si potcovit caii.

Așa cum arată în prezent. Corabia 
oferă unul din exemplele concluden
te ale dinamismului dezvoltării eco- 
nomico-sociale. ca urmare a înfăp
tuirii politicii partidului și statului 
nostru de repartizare judicioasă a 
forțelor de producție pe întregul te
ritoriu al tării. Cel mai important 
element, cu cea mai mare influentă 
asupra nivelului de viată al popu
lației. constă în dublarea numărului 
locurilor de muncă si. desigur, a nu
mărului anga.iaților în anii actualu
lui cincinal. Mai exact, numărul an- 
gajatilor în întreprinderile industriale 
va crește eu 7 000, iar pe șantiere cu 
peste 2 000. Cei mai multi dintre vii
torii muncitori, maiștri, specialist vor 
lucra în domenii noi si la prelucra
rea fibrelor poliesterice. Aceasta va 
determina ample mutații în structura 
socio-profesională a populației. Avem 
un fond de cadre valoros, care va 
creste mult, numeric si calitativ, prin 
instruirea si calificarea a mii si mii 
de muncitori. Desigur. construcția 
întreprinderilor industriale va ac
centua și ritmul dezvoltării pe plan 
edilitar-gospodăresc. zestrea orașului 
îmbogătindu-se cu noi apartamente, 
școli, spatii comerciale.

înfăptuirea programului de inves
tiții are rolul determinant în ridica
rea vieții economico-sociale a ora
șului. a zonelor învecinate. In pri
mele cinci luni din acest an. planul 
de investiții, pe ansamblul orașului, 
»-a realizat în proporție de 102,8 la 

sută. Un avans important fată de 
grafice se înregistrează pe lotul de 
construcții al Trustului de construcții 
industriale, și. îndeosebi, pe șantie
rul fabricii de nutrețuri combinate. 
Și la construcția de locuințe. în ace
eași perioadă, planul de investiții a 
fost depășit. Considerăm că pentru 
realizarea obiectivelor economice și 
funcționarea lor la parametrii pre
văzut! sînt esențiale eforturile pro
prii, asigurarea forței de muncă din 
zonă. De aceea, comitetul orășenesc 
de partid a întreprins măsuri ample 
pentru cunoașterea situației reale și 
organizarea din timp a cursurilor de 
instruire și calificare. Pe baza pro-

Era odată
un mic orășel la Dunăre.,.
gramului de investiții In profil teri
torial. s-au stabilit si prioritățile în 
asigurarea forței de muncă. Pentru 
acest an s-au recrutat peste 600 de 
constructori pe șantiere, numărul 
acestora urmind să ajungă la 2 000, 
încă din prima parte a anului viitor.

Pentru acoperirea cerințelor pri
vind meseriile cele mai solicitate. în 
Corabia se pregătesc tineri in mese
riile de lăcătuși, mecanici, strungari, 
sudori, electronisti ș.a. De asemenea, 
se școlarizează 110 elevi la Liceul de 
chimie din Turnu Măgurele. Totuși, 
programul de școlarizare si de cali
ficare a forței de muncă prezintă 
încă goluri, nefiind corelat suficient 
cu cerințele de muncitori calificați și 
maiștri. De aceea, ne preocupă de
vansarea termenelor de construcție si 
de dare în folosință a noilor spatii de 
învătămînt si internate pentru elevi. 
Este însă nevoie de mai multă recep
tivitate din partea forurilor de resort 
din cadrul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini pentru ur
gentarea construcției unui grup șco
lar cu liceu industrial, scoală profe
sională si scoală de maiștri, precum 
și pentru corelarea strictă a progra
melor de școlarizare cu termenele de 
dare în funcțiune a obiectivelor de 
investiții productive.

Urmărim cu rigoare creșterea e- 
ficientei întregii activități de în
drumare și control în munca de 
realizare a investițiilor si a planului 

de producție. în acest scop am în
tocmit un plan unitar de control al 
comitetului orășenesc de partid. în 
care se precizează atribuțiile si sar
cinile concrete ale fiecărui organism 
cu drept de control: comisiile pe 
probleme ale comitetului orășenesc 
P.C.R., comitetul orășenesc al sin
dicatelor, comitetul orășenesc U.T.C., 
filiala Băncii de Investiții ș.a.

O atenție deosebită acordăm pro
blemelor privind înfăptuirea planului 
in profil teritorial. Ia toti indi
catorii. In întreprinderile indus
triale si celelalte unităti econo
mice de pe raza orașului există pro
grame de măsuri ale organizațiilor 

de partid pentru realizarea planului 
fizic și pe sortimente. La Tăbăcăria 
minerală, de pildă, aplicarea pro
gramului de măsuri, în primele 5 
luni din acest an. are ca rezultat de
pășirea planului de creștere a pro
ductivității muncii cu 1 430 Iei pe an
gajat și reducerea cheltuielilor to
tale la mia de lei producție marfă 
cu 2 lei. Ne preocupă creșterea. în 
continuare, a eficientei muncii de în
drumare si control, cuprinderea tutu
ror problemelor și rezolvarea lor e- 
fectivă. fără să mai fie nevoie de 
noi analize și planuri de măsuri. De 
aceea, am alcătuit colective complexe 
de control, formate din activiști de 
partid, specialiști și alte cadre cu ex
periență. care studiază problemele la 
fata locului, le dezbat împreună cu 
organizația de partid și conducerea 
unității respective și întocmesc pro
grame de măsuri cu termene si răs
punderi precise pentru solutionarea 
lor.

Pe linie economică. colectivele 
complexe manifestă o grijă perma
nentă pentru reducerea cheltuielilor 
la mia de lei producție marfă, por
nind de la situația nesatisfăcătoare 
din anul trecut. In ultimul timp, cu 
sprijinul organelor județene si al fo
rurilor centrale de resort, un colectiv 
complex a analizat activitatea orga
nelor orășenești și a principalelor 
unităti economice de pe raza orașu
lui, Cu acest prilej au fost rezolvate 

zeci de probleme, în special la între
prinderea de industrializare a sfeclei 
de zahăr, iar altele sînt în curs de so
luționare.La această unitate este însă 
nevoie de îmbunătățirea radicală a 
activității, îndeosebi la secția de 
producere a drojdiei furajere, care, 
in nici un an de cînd a intrat în 
funcțiune, nu și-a realizat indicatorii 
tehnico-economici stabiliți. Proble
mele creșterii eficientei ne preocupă 
și în cazul unităților care își depă
șesc planul de producție și de bene
ficii. deoarece peste tot este Ioc d« 
mai bine.

Considerăm că eforturile tuturor 
corăbienilor, participarea la muncă 
a tuturor locuitorilor, exemplul per
sonal al comuniștilor au rolul deci
siv în îndeplinirea sarcinilor cincina
lului. a tuturor obiectivelor economi
co-sociale. In spiritul indicațiilor fo
rurilor superioare și pe baza consul
tării largi a cetățenilor, am elaborat 
un program concret, cu multe ele
mente specifice si chiar originale în 
desfășurarea întrecerii socialiste. 
Concret. în orașul nostru — în cadrul 
Festivalului national .,Cîntarea 
României" — s-a initiat întrecerea 
complexă în producție, gospodărire, 
activitate ideologică, politică, cultu- 
ral-artlstică și sportivă. întrecerea 
vizează realizarea planului și an
gajamentelor. a măsurilor referitoa
re la pregătirea profesională, folo
sirea deplină a capacităților de pro
ducție, îmbunătățirea activității po- 
litico-ideologice si cultural-artistice. 
Totodată, ne preocupă înlăturarea 
oricărui formalism, urmărim respec
tarea strictă a angajamentelor pa 
parcursul înfăptuirii lor.

întrecerea complexă vizează și im
portante laturi ale gospodăririi între
gului perimetru al orașului, ale fo
losirii fiecărui metru pătrat de teren. 
Dacă anul trecut valoarea lucrărilor 
efectuate prin acțiuni voluntar-pa- 
triotice a'ajuns la 9.5 milioane de lei, 
în cinci luni din acest an. acestea au 
însumat 14 milioane lei. Prin munca 
cetățenilor s-au plantat peste 5 000 
de arbori si arbuști ornamentali. 1.5 
milioane de flori, s-au modernizat 
18 000 mp de străzi. Cu sprijinul 
activ al locuitorilor vom extinde fa
leza de la Dunăre, vom amenaja un 
nou parc și un lac de agrement în 
zona de nord-est a orașului, pe locul 
unei foste cariere de piatră, se vor 
realiza baze sportive. Cele mai multe 
lucrări se efectuează în zona noilor 
blocuri de locuințe si în zona plat
formei industriale. Corabia devenind 
mai puternică din punct de vedere 
economic, mai frumoasă.

translorm.it
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VIZiTA DE LUCRU A TOVARASDLDI NICOLAE CEAUSESCU

Primire dupâ obiceiul strâmoșesc pe meleagurile bihorene

(Urmare din pag. a Il-a)

tiei si productivității muncii nu se si
tuează incă la nivelul tehnic supe
rior cu care este dotată in prezent 
întreprinderea.

— Aveți posibilități. remarcă 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, și 
deci trebuie să produceți mai mult cu 
actualele capacități de producție. A- 
ceasta este posibil printr-o organi
zare mai bună a muncii în fiecare 
atelier, secție, la fiecare loc de mun
că. la fiecare mașină.

în discuțiile cu specialiștii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu subliniază necesi
tatea unei corelări permanente între 
creșterea producției, a productivității 
muncii în întreprindere și sistemul 
de remunerare a angajaților, astfel 
încît fiecare muncitor, maistru, ingi
ner să fie cointeresat în perfectiona
rea activității întregii unităti. în 
acest context, secretarul general 
al partidului recomandă conducerii 
uzinei aplicarea, în cadrul sistemu
lui general de remunerare, pe scară 
mai largă, a acordului global și cere 
ca acesta să fie organizat mai sim
plu, mai concret, pe unităti fizice, 
dînd posibilitate angajaților care lu
crează mai mult și mai bine să ciș- 
tige în plus.

La încheierea vizitei în întreprin
dere, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
este din nou înconjurat Cu' dragoste 
de muncitorii, tehnicienii și. inginerii 
uzinei, care aclamă puternic pentru 
partid și secretarul său general. Di
rectorul întreprinderii mulțumește 
tovarășului Nicolae Ceaușescu pentru 
vizita făcută, pentru indicațiile deo
sebit de prețioase date cu acest pri
lej, angajîndu-se, în numele colec
tivului, să îndeplinească înainte de 
termen sarcinile de producție prevă
zute în actualul plan cincinal.

La plecarea din Orașul dr. Petru 
Groza, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
mulțumește miilor de cetățeni care 
i-au făcut o primire deosebit de cal
dă, plină de entuziasm, le adresează 
un cald salut și cele mai bune urări 
în realizarea planului de producție, 
în creșterea veniturilor și ridicarea 
bunăstării generale.

Dezvoltarea și modernizarea neîn
treruptă a agriculturii, ramură de 
bază a economiei județului Bihor, a 
constituit o temă importantă în ana
lizele pe care secretarul general al 
partidului le-a făcut cu prilejul fie
cărei vizite în această parte a tării. 
Bihorenii sînt recunoscuți ca agri
cultori harnici și priceputi. Ei știu 
să smulgă roade tot mai bogate atît 
cîmpiilor mănoase care însoțesc, de 
o parte și de alta, cursurile Crișuri- 
Ior, dar și ogoarelor apărute în anii 
din urmă pe pantele dealurilor. In 
urma unor complexe acțiuni de ex
tindere a suprafețelor agricole. Sînt 
ajutați — la fel ca și întreaga noas
tră țărănime — de forțe tehnice me
reu în creștere și perfecționate. în
grășăminte chimice, plante și ani
male de soi, specialiști care organi
zează și dirijează cu competentă 
munca în acest important sector.

Paleta largă a realizărilor agri
culturii bihorene. a cărei caracteris
tică principală o formează ritmul ac
celerat de dezvoltare, i-a fost pre
zentată secretarului general al parti
dului cu prilejul vizitei sale la 
cooperativa agricolă de producție 
Ucuriș. din cadrul CONSILIULUI 
INTERCOOPERATIST TINCA.

Elicopterul prezidențial aterizează 
în cîmp. între lanurile de griu. care, 
sub povara grea a rodului, îsi apleacă 
în unduiri de valuri spicele date în 
pîrg. E semnul unei veri bogate 
care răsplătește din plin munca coo
peratorilor.

în întîmpinarea secretarului gene
ral al partidului au venit tovarășii 
Constantin Glăvan, adjunct al mi
nistrului agriculturii si industriei ali
mentare. Constantin Marin, vice
președinte al Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție. președinți si alți membri ai con
siliului de conducere intercooperatist. 
ai consiliilor de conducere ale uni
tăților agricole ce fac parte din acest 
consiliu, numeroși membri coope
ratori.

Vizitarea acestei unităti fruntașe, 
care în ultimii ani a demonstrat în
tregii tărănimi bihorene că pămîntu- 
rile mai puțin fertile ale acestor 
meleaguri pot și trebuie să dea mai 
mult, prilejuiește o analiză mai 
amplă a stadiului actual și perspec
tivelor de dezvoltare a agriculturii 
județului. în fața unor grafice. în
șiruite de-a lungul lanurilor de griu, 
lingă care a aterizat elicopterul pre
zidențial, directorul direcției agri
cole județene, Gheorghe Laza, a 
prezentat o sinteză a succeselor ob
ținute în județul Bihor în dezvolta
rea și modernizarea producției agri
cole, vegetale și animale. A apărut 
evidentă preocuparea constantă a 
tuturor cooperativelor agricole de 
producție, precum și a întreprinde
rilor agricole de stat pentru crește
rea continuă a producției la hectar, 

paralel cu declanșarea unei largi 
acțiuni de mărire a suprafețelor a- 
rabile prin ameliorări și desecări.

Producția globală agricolă a jude
țului va fi, la sfîrșitul actualului 
deceniu, dublă fată de cea obținută 
în anul 1970. în primul rînd ca ur
mare a creșterii recoltelor la hectar. 
Secretarul general al partidului este 
informat că. pe parcursul actualului 
deceniu, s-a reușit să se obțină un 
spor de 2 000 kg griu la hectar, de 
tot atita la porumb, să se sporească 
cu 89,7 mii capete șeptelul, proprie
tate a cooperativelor si unităților a- 
gricole de stat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
informează despre măsurile care au 
fost luate pentru ameliorarea și îm
bunătățirea raselor de animale, în 
special a ovinelor cu Jînă fină. Se 
precizează că crescătorii de vite 
bihoreni au reușit, prin mai multe 
încrucișări, să obțină o rasă de ovine 
de la care se obțin între 7—8 kg lină 
de foarte bună calitate.

în dialogul purtat cu specialiștii si 
membrii consiliului intercooperatist. 
tovarășul Nicolae Ceaușescu insistă 
asupra necesității de a se lua în con
tinuare noi măsuri pentru extinderea 
acțiunii de îmbogățire a solului prin 
aplicarea celor mai indicate îngră
șăminte chimice, prin larga folosire 
a celor naturale, încheierea, în cursul 
actualului cincinal, a programului de 
Irigații, folosirea judicioasă, a tuturor 
surselor de apă de care dispune ju
dețul Bihor în vederea extinderii su
prafețelor irigate.

în încheierea vizitei, secretarul ge
neral al partidului felicită călduros 
pe toți membrii cooperatori, pe lu
crătorii din întreprinderile agricole 
de stat, pe mecanizatori pentru tot 
ceea ce au înfăptuit pînă acum, subli
niind că stă în continuare în puterea 
lor să facă din agricultura județului 
Bihor un model pentru toate jude
țele cu condiții de teren și clima
terice apropiate.

Președintele cooperativei agricole 
de producție Ucuriș. Ion Popa, se an
gajează ferm, în fata secretarului 
general al partidului, că toți țăranii 
cooperatori, in frunte cu comuniștii, 
nu-și vor precupeți eforturile pentru 
realizarea integrală a planurilor în
drăznețe pe care cooperativa si le-a 
propus să le realizeze pînă în anul 
1980.

La rîndul său, a primit
vizita secretarului general al partidu
lui cu satisfacția marilor împliniri pe 
care socialismul le-a adus în viața lui 
ți a locuitorilor săi.,

Vizita are loc pe platforma indus
trială a orașului, unde a fost ridicat, 
în cincinalul trecut., alături de alte 

Se dau indicații pentru mai buna utilizare a materialului lemnos

unităti economice moderne. Combina
tul de lianți si azbociment.

Angajat pe coordonatele vieții noi. 
vechiul tîrg de ieri s-a transformat 
într-un oraș cu o puternică industrie, 
care asigură valorificarea superioară 
a resurselor materiale si umane, con- 
firmind cu pregnantă justețea poli
ticii partidului de repartizare judi
cioasă. rațională a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul patriei. 
Dacă în trecut economia orașului era 
reprezentată de cîteva unităti neîn
semnate. acum. în geografia sa. au 
apărut întreprinderi de mare însem
nătate : Secția de spălare a bauxitei, 
întreprinderea ..Refractar". Combina
tul de lianți și azbociment, noile sec
ții ale Fabricii de sticlă de la Pădu
rea Neagră.

Corespunzător acestei evoluții, a 
sporit și nivelul de trai material și 
spiritual al locuitorilor orașului. Gra
dul de urbanizare a Aleșdului a cres
cut tot atît de spectaculos. în prezent 
orașul numărând peste 1 700 de apar
tamente noi. două grupuri școlare, un 
liceu, un spital, case de cultură, zeci 
de magazine.

întilnirea secretarului general al 
partidului cu locuitorii orașului — 
români, maghiari și de alte naționa
lități — a prilejuit calde manifestări 
de dragoste, cu toții exprimîndu-și 
entuziast bucuria si satisfacția de a-1 
avea ca oaspete. ■ '

La COMBINATUL DE LIANȚI 
ȘI AZBOCIMENT, ■ în fata unor 
machete care evidențiază drumul 
parcurs de această unitate, pre
cum si perspectivele sale de dez
voltare. ca si în diferite sectoa
re de lucru, sint studiate condițiile în 
care se realizează activitatea de pro
ducție. preocupările colectivului de a 
spori permanent calitatea si eficien
ta întregii munci. Analizîndu-se in
dicatorii economici ai fabricii, a fost 
relevat faptul că acest colectiv, prin
tr-o bună organizare a fluxurilor 
tehnologice, printr-o folosire raționa
lă a utilajelor și a forței de muncă, 
a dat peste plan 1 200 tone ciment și 
peste 10 000 mp plăci din azbociment. 
O atenție deosebită s-a acordat preo
cupărilor și măsurilor vizînd reduce
rea consumurilor de combustibil și 
energie. care condiționează, intr-o 
măsură însemnată, sporirea eficien
tei producției. Tovarășul Nicolae 
Ceausescu a apreciat realizările în 
această direcție și a indicat să se 
acționeze cu mai multă fermitate 
pentru perfectionarea echipamentelor 
si a tehnologiilor, pentru întărirea 
disciplinei de producție, astfel încît 
să se reducă în continuare consumu
rile de combustibili și energie.

In continuare sint studiate planu
rile de dezvoltare a unității, care 

prevăd investiții importante, avtnd 
ca scop construirea. în acest cincinal, 
a unei noi fabrici de profil — Aleșd 
II. Dotată cu două linii de 3 000 tone 
clincher in 24 de ore. ea va deveni 
cea mai mare unitate de acest gen 
din tară.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage 
atenția asupra necesității de a se 
dota noua unitate cu cele mai per
fecționate tehnologii si utilaje, rea
lizate în tara noastră, precum si ou 
instalații de prevenire a poluării.

Vizitîndu-se camera de comandă 
pentru conducerea automată a pro
cesului de producție, secretarul ge
neral al partidului apreciază dotarea 
acesteia cu aparatură, românească, 
ceea ce probează capacitatea si posi
bilitățile industriei noastre electro
nice. faptul că inteligenta tehnică 
românească poate face față cu tot 
mai mult succes solicitărilor ridicate 
de modernizarea activității industri
ale.

Secretarul general al partidului a 
dat. de asemenea, indicații cu pri
vire la pregătirea si perfectionarea 
forței de lucru pentru noile' capaci
tăți. insistind, totodată, asupra ne
cesității de a se asigura toate con
dițiile de muncă si viată cimentisti- 
lor aleșdeni.

Gazdele au mulțumit secretarului 
general pentru onoarea care le-a fă
cut-o vizitindu-le unitatea, pentru 
indicațiile si recomandările date si 
s-au angajat să facă totul pentru ca 
acestea să fie transpuse cit mai ra
pid în viată, pentru ea Aleșdul să 
urce noi trepte pe coordonatele in
dustrializării si progresului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu Ișl la 
rămas bun de la oamenii muncii 
aleșdeni, urîndu-le noi succese in 
realizarea sarcinilor de plan, a noilor 
investiții, multă sănătate și fericire.

De aici, secretarul general al par
tidului se îndreaptă într-o mașină 
deschisă spre Q|*(](|gQ Pe un iti
nerar lung de 40 de kilometri, mii de 
locuitori din comunele și satele de 
pe traseu — Lugașu de Jos. Urvind, 
Uleacu de Criș, Tileagd, Săbolciu, 
Oșorhei — îmbrăcați în pitorești 
costume populare bihorene. au venit 
cu flori si drapele tricolore în în
tîmpinarea secretarului general al 
partidului, exprimîndu-i cele mai 
calde și alese sentimente de dragos
te și recunoștință. Potrivit obiceiului 
locului, ei au ieșit la porțile caselor, 
multe dintre ele durate în anii so
cialismului, cu marame, cusături, 
scoarțe populare de o neasemuită 
frumusețe, care dau, și în acest mod, 
măsura hărniciei, a talentului, a ar
tei locuitorilor acestor vechi melea
guri românești.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu simpatie acestor manifes
tări care s-au transformat într-o a- 
devărată sărbătoare a bucuriei.

Coloana oficială de mașini pătrun
de apoi pe străzile municipiului 
Oradea, unde domnește aceeași at
mosferă sărbătorească. Zeci și zeci 
de mii de locuitori ai orașului, tineri 
și vîrstnici, au ținut să ureze secre
tarului general al partidului un cald 
bun venit, să-i exprime direct sen
timentele lor de profupdă dragostș 
și prețuire, de adincă... mulțumire 
pentru grija pe care o poartă dez
voltării localității' și județului lor. 
Pretutindeni flutură drapele trico
lore. se aclamă pentru partid și 
secretarul său general, pentru patria 
noastră — România socialistă.

în întîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a venit primarul orașului, 
Petre Demeter, care, în numele ce
lor peste 170 000 de locuitori ai ora
șului — români, maghiari și de alte 
naționalități — roagă pe secretarul 
general al partidului să primească 
cheia orașului, ca simbol al înaltei 
prețuiri, al devotamentului fără mar
gini pe care locuitorii municipiului 
le poartă partidului, secretarului său 
general.

în cursul serii, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din con
ducerea partidului și statului au 
vizitat zona centrală a municipiului 
Oradea. Această străveche așezare, 
situată pe meleagurile Crișului Re
pede, a cunoscut, în anii socialismu
lui, un puternic proces de dezvoltare 
urbanistică. Pe cuprinsul orașului 
s-au construit noi cartiere de locuin
țe, edificii social-culturale, numeroa
se unităti industriale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu ■ 
străbătut, împreună cu edilii muni
cipiului, parcul „Lenin". parcul 
„Muncitorilor", piețele Victoriei, Li
bertății și 23 August, Bulevardul Ma- 
gheru, aflat în plină modernizare.

Secretarul general al partidului * 
pus în fața gospodarilor, arhitecților 
și constructorilor sarcina de a asi
gura, prin aplicarea schiței de siste
matizare, o nouă înfățișare piețelor 
și principalelor intersecții din cen
trul municipiului. Totodată, a subli
niat necesitatea menținerii patrimo
niului arhitectonic existent, constru
irii unor blocuri noi, frumoase, care 
să se integreze armonios în acest 
peisaj urbanistic. S-a cerut, de ase
menea. ca Cetatea Oradiei. datind 
de secole, să fie mai bine pusă în 
valoare, prin crearea unui ansamblu 
arhitectonic care să-i asigure deschi
derea spre piața și parcul 23 August.

Prezența secretarului general al 
partidului a fost salutată și acum cu 
căldură de miile de orădeni. aflați 
în aceste ceasuri de seară pe arte
rele centrale ale municipiului.

Vizita în județul Bihor se înscrie 
în suita largă a întîlnirilor de lucru 
pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le are cu oamenii muncii de pe în
treg cuprinsul țării. Ea ilustrează, 
o dată mai mult, preocuparea condu
cerii partidului, personal a secreta
rului său general, de a analiza di
rect și periodic activitatea ce se 
desfășoară în toate județele patriei, 
în toate domeniile vieții economice 
și sociale, de a stabili, împreună cu 
făuritorii de bunuri materiale și spi
rituale, măsurile ce se impun pentru 
realizarea, în condiții exemplare, a 
prevederilor cincinalului revoluției 
tehnico-științifice, a marilor obiecti
ve stabilite de Congresul al XI-lea 
al P.C.R.

Aprecierile, indicațiile și recoman
dările formulate de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au găsit — și de această 
dată — un puternic ecou în conștiin
ța oamenilor, ele întărind hotărârea 
bihorenilor de a face totul pentru 
progresul mai rapid al județului lor, 
pentru creșterea contribuției lor la 
ascensiunea neîntreruptă a patriei 
noastre pe trepte tot mai înalte de 
civilizație și bunăstare, la înfăptuirea 
Programului partidului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate și înaintare * României 
spre comunism.

IMAGINI DIN TIMPUL VIZITEI

In lanurile de griu ale C.A.P.-Ucuriș
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Cum se desfășoară recoltarea
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Viișoara
Prezent de veacuri într-un sat 

aflat printre dealurile domoale 
care străjuiesc malul drept al 
Birladului. un plop uriaș oferă 
un plus de atracție frumoasei 
localități Viișoara în toate ano
timpurile anului. Dar mai falnic 
și monumental, plopul se im
pune în timpul verii. înălțimea 
lui atinge 50 de metri. Ca trun
chiul să poată fi cuprins, este 
nevoie de multi voinici...

Cit de mult țin localnicii de 
azj și cei dintotdeauna la plopul 
din centrul satului d atestă si 
grija lor pentru a-1 ocroti ca pe 
un adevărat monument al natu
rii. Sub uriașul plop, ei au săpat 
o fîntînă. cu izvor nesecat de 
apă rece, cristalină. Și tot aici, 
la umbra lui. își dau întilnire 
fiii satului. în timpul horelor si 
serbărilor care le încunună rod
nicia muncii.

I
I
I
I
I
I
I

Din toată I
I inima I
I Deși foarte tinără (are numai 

25 de ani). Vasilica Felecanu din 
Galati era tare suferindă. După 
atente consultații, medicul de
cide : defect congenital la inimă. 
Se impunea o intervenție chi
rurgicală. Si aceasta, cit mai 
grabnic cu putință. Intervenția 
chirurgicală s-a efectuat la spi
talul clinic Fundeni. Operația a 
durat patru ore. După citva timp, 
Vasilica a ieșit din spital, iar zi
lele acestea și-a reluat activita
tea. In scrisoarea trimisă rubri
cii ne roagă să transmitem echi
pei de medici de la spitalul din 
Fundeni mulțumirile ei. din toa- 

acum
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tă inima. Dintr-o inimă 
normală, sănătoasă. I
Ploaie cu
funingine

I
înPeste Ploiești s-au abătut, 

aceste zile, citeva ploi. Ploi to- i 
rentiale. dar repezi, trecătoare. 
Ploi de vară. Oamenii s-au I 
bucurat, natura s-a înviorat...

Dar iată că. în noaptea de 
12/13 iunie. în zona de sud a o- | 
rasului, a venit o ploaie... nea
gră. Ploua cu fulgi de funingine I 
cit bobul de mazăre I Fulgi care 
s-au lipit, pur si simplu, de hai
nele trecătorilor, de autoturis
me. de rufele gospodinelor. O , 
ploaie iscată de Rafinăria Plo- 
iești-Sud. Directorul -acesteia 
ne-a explicat : „Este o crasă ne- I 
glijentă a lucrătorilor noștri din 1 
schimbul III de la cuptoarele de 
ardere ale gudroartelor acide, 
care nu le-au supravegheat cum 
trebuie. Acum, rămîne ca 
vinovății de poluarea atmos
ferei să sufere consecințele, iar 
noi. cei din conducere, să tragem 
învățăminte, pentru întărirea 
controlului în producția de noap
te". Cuvinte-angajament. Să ve
dem faptele 1
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Trei, I

SPIRITUL DE AUTOLINIȘTIRE NU POATE FI UN ANTIDOT 
ÎMPOTRIVA restantelor

® EXPERIENȚE BUNE, DAR Șl MARI CONTRASTE ÎNTRE UNITĂȚI 
• ÎN CÎMP - FURAJE MULTE; ÎN FERME SILOZURI GOALE

In cadrul amplelor lucrări de investiții care se desfășoară pe plat
forma petrochimiei de la Pitești, se află in construcție și instalația pen
tru fabricarea dimetiltereftalatului (D.M.T.), produs cu largi utilizări î:i 
industria chimică, necesar la realizarea de fibre sintetice, mase plas
tice ș.a. Calculele arată că prin punerea în funcțiune cu o zi mai de
vreme a acestei instalații, se cîștigă o producție în valoare de 2.6 mili
oane lei. Sînt argumente care trebuie să situeze desfășurarea lucrărilor 
de aici în centrul atenției beneficiarului, constructorului și proiec
tantului, a organizației de partid, pentru a asigura pe șantier un ritm 
accelerat de muncă. Ce arată „radiografia" stadiilor de execuție 7

D.M.T., care și-au depășit In ultimele 
două luni sarcinile de plan cu 1 mi
lion Iei. organizarea mai bună a for
mațiilor de lucru retribuite în acord 
global, atenția cu care este privit a- 
cest important obiectiv al industriei

Pe șantierul 
unei mari instalații 
de la Combinatul 

petrochimic din Pitești
construcție de

— La patru din cele cinci obiective 
ale instalației D.M.T., constructorii se 
înscriu în grafic. Probleme ridică însă 
realizarea. In ritmul planificat, a ha
lei de fabricație, unde s-a acumulat 
o restantă de circa două luni, preciza 
ing. Stelian Bălescu. șeful șantieru
lui 1, din cadrul Trustului de con
strucții industriale din Pitești.
- în cit timp este posibil ca. prin- 

tr-o concentrare energică a construc
torului. să fie recuperată restanta ?

— Ne-am propus ca. pînă la sfirși- 
tul anului, să intrăm in graficul sta
bilit si cu această lucrare, intervine 
în discuție ing. Ion Mitroi. coordona
torul lucrărilor de 
la D.M.T.

Desigur, este de reținut dorința 
constructorului de a_______ ______
ta la hala de fabricație. Dar termenul 
propus — sfirsitul anului — este der 
parte de a fi corespunzător. Din mai 
multe motive. în primul rînd. trebuie 
spus că în calculul de recuperare a 
răminerii în urmă s-au negliiat unele 
măsuri eficiente, cum sînt introdu
cerea în cel mai scurt timp a lucru
lui în două schimburi prelungite la 
acest obiectiv si contribuția celor 20 
de dulgheri pe care conducerea trus
tului îi va repartiza aici în aceste 
zile. în al doilea rînd. constructorul 
omite faptul că hala de fabricație, 
fiind princioalul obiectiv al investi
ției, reprezintă și principalul front 
de lucru pentru montori. care si ei. 
la rindu-le. au termene bine preci
zate de execuție, multe dintre ele 
scadente la această oră. dar neres
pectate. Iată de ce este necesar ca, in 
cel mai scurt timp, constructorul să 
reexamineze graficele de recuperare 
și să stabilească termene mai strînse 
de lichidare a restanței, măsuri ener
gice. care să fructifice din plin toate 
mijloacele tehnice, organizatorice și 
umane de care dispune. Rezultatele 
obținute de constructorii de la

recupera restan-

chimice — lată argumente care ple
dează pentru reușita acțiunii.

— Recuperarea In cel mal scurt 
timp a restantelor acumulate la hala 
de fabricație D.M.T. constituie prin
cipala preocupare a comuniștilor de pe 
șantier, ne spune tovarășul Ion 
Voi cu. secretarul organizației de par
tid de aici. De la ultima adunare de 
partid s-a asigurat o mai bună folo
sire a timpului de lucru, prin redu
cerea absențelor, micșorarea 
lui de... plimbăreți fără rost 
tier. A crescut răspunderea 
muncitor fată de calitatea și 
tatea execuției lucrărilor.

Pentru avansul mai rapid al lucră
rilor este necesară si întărirea cola
borării între formațiile de construc
tori, montori, instalatori și mecaniza
tori care muncesc la această inves
tiție. Montorii, pentru a-și deschide 
mai repede front de lucru, au venit 
în sprijinul instalatorilor cu un bul
dozer ce este folosit la îngroparea 
principalului traseu de conducte. în 
cîțeva ore. montorii și-au creat front 
de lucru. Normal ar fi fost ca aceștia 
să-1 fructifice imediat, să micșoreze 
astfel stocul de utilaje tehnologice, 
care crește zi de zi. Dar nu s-a în
tâmplat așa. Nici după o săptâmînă.

număru- 
pe san- 
fiecărui 
ritmici-

cu toate asigurările date de tovarășul 
Petre Marinescu, șeful șantierului 
D.M.T. din cadrul Trustului de mon
taj utilai chimic, la acest punct de 
lucru montajul nu progresase deloc. 
Procedînd astfel, cu jumătăți de mă
sură, este greu de crezut că sarcinile 
deosebite care revin în acest an lu
crătorilor de la acest important obiec
tiv vor putea fi îndeplinite integral. 
Principala cerință a intensificării ac
tivității generale 
stalații, montaje) 
tarea deschiderii 
pentru lucrările 
subantreprizelor.
trebuie să-și concretizeze exemplar 
forțele sutele de constructori ai in
stalației D.M.T. Pentru aceasta se im
pune insă o perfectă colaborare in
tre toți factorii care concură la rea
lizarea acestui obiectiv. De ce subli
niem acest aspect 7 Deși pe șantier se 
resimte lipsa unor muncitori speciali
zați — betoniști, dulgheri, fierar-be- 
toniști — munca acestora se desfă
șoară In asalt nesincronizat, cauza 
principală constituind-o aproviziona
rea neritmică cu diferite materiale.

— Astăzi, in primele patru ore de 
lucru, nu am primit de la statia de 
betoane decit 3 mc, față de 15 mc 
cîți am fi putut turna în acest timp, 
se arată nemulțumit, si pe bună drep
tate. maistrul Marin Neagoe.

O altă consecință a neritmicitătii li
vrărilor de beton : echipele de dul
gheri și betoniști au fost fărîmitate și 
trecute la executarea unor lucrări de 
mai mică importantă pentru momen
tul respectiv.

Sarcinile care revin constructorilor 
și montorilor instalației D.M.T. de la 
Combinatul petrochimic din Pitești 
sint deosebit de importante. Și pen
tru îndeplinirea lor, ritmul de desfă
șurare a lucrărilor, organizarea între
gii activități pot și trebuie să fie 
substanțial îmbunătățite. Numai ast
fel obiectivul nr. 1 pentru toți facto
rii care concură la realizarea inves
tiției — respectarea termenului de 
punere în funcțiune sau devansarea 
acestuia — poate fi îndeplinit, ceea ce 
va fi în interesul combinatului, al 
economiei naționale.

(de construcții, in- 
o constituie urgen- 
fronturilor de lucru 
de specialitate ale 
în această direcție

Dan CONSTANTIN 
Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii'

Alături de alte lucrări agricole de sezon, in această perioadă tre
buie să se acorde o mare atenție recoltării și insilozării furajelor. 
Pină la 10 iunie a.c., trifoiienele au fost recoltate in proporție de 76 
la sută in I.A.S, si 82 la sută in cooperativele agricole. Starea ve
getației si timpul inaintat impun să fie luate măsuri pentru încheie
rea grabnică a acestei lucrări, spre a evita pierderile și a crea con
diții favorabile în vederea obținerii unei producții sporite la coasa 
a Il-a. Pentru păstrarea substanțelor nutritive în condiții bune. Mi
nisterul Agriculturii si Industriei Alimentare a indicat să se acorda 
prioritate preparării nutrețurilor sub formă de semisiloz. cu un pro
cent mai ridicat de substanță uscată si cu umiditate redusă. Tinînd 
seama de însemnătatea acestei acțiuni pentru creșterea producției de 
carne si lapte, este necesar ca organele si organizațiile de partid, 
conducerile unităților agricole să asigure organizarea exemplară a lu
crărilor. desfășurarea acestora in flux continuu de la recoltat și 
pînă la depozitare, asltel incit să rezulte furaje de cea mai bună 
calitate. Cum se desfășoară 
din județul V1LCEA, județ 
zootehnică?

aceste lucrări în unitățile agricole 
cu o însemnată pondere in producția

si toti trei...» »
Cit adevăr și înțelepciune 

există in zicala ..Cine se asea
mănă se adună", atestă si urmă
toarea intimplare petrecută in 
parcul „Tractorul" din Brașov. 
Aici s-au intîlnit trei indivizi 
din tot atitea colturi de tară : 
C. Apostu din Vidra (Vrancea), 
Gh. Preda din municipiul Bacău 
și Ion Hinda din Butea-Strei 
(Hunedoara). De cum au făcut 
cunoștință, au cumpărat un 
litru de țuică, pe care au „zvin- 
tat-o" intr-un timp record. Apoi, 
cei trei au hotărit să nu se mai 
despartă niciodată, si ori de cite 
ori unul se află la vreo anan
ghie. ceilalți doi să-i sară ime
diat in ajutor. Pentru a intări 
înțelegerea lor. au decis să-și 
schimbe imediat îmbrăcă
mintea intre ei. Zis si făcut. 
Dar nici n-au apucat bine să se 
iezbrace. că s-au și luat la cear
tă. Motivul : Unul avea haine 
mai proaste. Atunci, vrinceanul 
Apostu a încercat „să-l învețe 
minte" pe băcăuanul Preda. No- 
■oc că in clipa aceea au inter
venit lucrătorii de miliție...
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Și la trap, 
și la galop...

I
• O JL

Remus Dale și Cornel Boi- 
oacă. amindoi din orașul Turda 
Si amindoi fără ocupație) s-au 
indit să se facă... geambași de 
ai. Fără să mai stea pe gînduri, 
ei doi au pus ochii pe șareta 
ispensarului veterinar din Bis- 
•ita si au dat bice bidiviilor, 
iergind cind la trap, cind la 
alop. Nu s-au mai oprit pînă 
i Cluj-Napoca. unde au încercat 
i vindă caii. Dar tocmai cind 
Isiseră un amator de chilipir 

se tocmeau de mama focului 
Ineau la oreț bun. nu glumă), 
op că-i întreabă cineva de să- 
itate. Mai exact, de actele cai- 
■r. Neavîndu-le. au trebuit 
I încheie, pe loc. alte acte.

ja scăldat
să

A venit și vremea scăldatului, 
ile de bucurie pentru copii. Dar 
ide se scaldă copiii ? Cine ii 
.praveghează ? tntrebări insti
gate de două intimplări tragice 
•trecute in orașul Blaj, județul 
Iba. Minorul loan O., in vîrstă 
i numai 6 ani. cartierul Mănă- 
de. s-a dus la Tirnava Mare 

alti copii. A intrat in apă și 
a mai ieșit. Daniel H.. de 15 ani, 
a scufundat in același riu. apa 
i dus la vale si n-a mai putut 

salvat. Atentie. părinți I A- 
nție. copii!

Rubrică realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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Fată de aceeași perioadă din anul 
trecut, cooperativele agricole din ju
dețul Vilcea au însilozat o cantitate 
de furaje mai mare cu 6 000 tone. 
După cum preciza tov. Vasile Grevuț, 
director adjunct al direcției agricole, 
formațiile mixte de mecanizatori și 
cooperatori, aplică în totalitate norme
le prevăzute în tehnologia de recolta
re și însilozare a furajelor. La com
plexul de creștere a vacilor de la 
Drăgășani. lucrările se execută în 
întregime cu mijloace mecanice — 
combine, tractoare Oe șenile pentru 
Dresarea nutrețurilor în silozuri, 
remorci basculante. Pînă acum s-au 
însilozat 3 000 tone nutrețuri, reali- 
zindu-se mai mult de jumătate din 
planul anual.

Atit aici, cît si in alte unități se 
observă tendința de a se renunța la 
uscarea parțială la soare a nutrețu
rilor verzi, acestea fiind însilozate 
cu un procent prea mare de umidi
tate. imediat după recoltare. Din 
cauza nerespectării tuturor normelor 
tehnologice, rezultă nutrețuri însi
lozate acide, de slabă calitate.

După cum se știe, prepararea nu
trețurilor verzi sub formă de semi
siloz. în comparație cu uscarea aces
tora sub formă, de fin. reduce pier
derile 
unul 
ceasta 
Așa
Ionești, care au însilozat peste 2 000 
tone de furaje, reprezentînd aproape

cu cel puțin 50 la sută. Este 
din motivele pentru care a- 
metodă trebuie generalizată, 
procedează cooperatorii din

două treimi din planul anual. Expe
riență bună în acest sens au și coo
perativele agricole din Galicea. Dră
gășani. Puiești și altele care au în
silozat cite 1 000 tone furaje. La 
cooperativa din Galicea. direcția a- 
gricolă a organizat un schimb de ex
periență pe tema recoltării si însilo- 
zării furajelor în flux continuu. Cu 
acest prilej s-a demonstrat practic 
modul cum se pot realiza amestecu
rile de furaje verzi cu paie tocate sau 
ciocălăi măcinați pentru a asigura 
umiditatea optimă și a folosi eficient 
toate resursele de nutrețuri existente 
în agricultură. Mulți dintre partici- 
nanti — mecanizatori, specialiști și 
cadre de conducere din cooperativele 
agricole — după ce s-au intors in 
unitățile lor au pus în practică cele 
văzute la Galicea. Remarcăm expe
riența cooperativei agricole din Șu
tești, unde se îngrașă anual 1 200 de 
taurine la greutatea medie de aproa
pe 400 kg. Deoarece suprafața des
tinată furajelor de volum este foarte 
mică, de numai 100 hectare, aici s-a 
organizat un veritabil șantier pentru 
recoltarea și prepararea furajelor 
din cele mai variate resurse: secară 
masă verde si lucernă. însilozate în 
amestec cu paie tocate, ciocălăi mă- 
cinati și altele. Președintele coope-

ratlvel agricole, tovarășul Nicolae 
Mitruț, preciza că, după ce s-a 
6trîns prima recoltă de secară masă 
verde, terenul a fost imediat pre
gătit și insămințat cu porumb pentru 
siloz. întrucît. la furajele adminis
trate în hrana taurinelor se adaugă 
unele cantități de uree, se econo
misește 30 la sută din proteina ne
cesară animalelor la îngrășat. Aceste 
măsuri au o înaltă eficientă econo
mică. în acest an din îngrășarea 
taurinelor obținîndu-se peste 4 mi
lioane de lei.

Dar. în timp ce gospodarii harnici 
umplu silozurile si finarele. alții ter
giversează lucrările de recoltare și 
de însilozare. Pină acum, cooperati
vele agricole Mihăești. Laloșu. Iri- 
mești si altele nu au însilozat nici o 
tonă de nutrețuri, deși fiecare are în 
plan să asigure 2 000—2 500 tone. Este 
necesară intervenția energică a or
ganelor agricole pentru ca în toate 
cooperativele, fără excepție, planul de 
recoltare și însilozare a nutrețurilor 
să fie realizat integral. Este bine cu
noscut că furajele însilozate nu pot 
fi transportate de la o unitate la 
alta. De aceea, oricit de importante 
ar fi depășirile înregistrate pe an
samblul județului, ele nu vor servi 
cu nimic fermelor zootehnice ale 
căror silozuri rămîn goale.

Aducem în discuție și o altă si
tuație : unele cooperative agricole nu 
scot toate animalele la pășunat. deși 
în cuprinsul județului sint mari su
prafețe de pajiști naturale. în 
această perioadă, cind se produce cea 
mai mare cantitate de iarbă, la coo
perativa din Orlești. intr-un grajd, 
85 de vaci sînt hrănite insuficient 
cu porumb însilozat din anul trecut.

In Vîlcea există experiență bună 
privind recoltarea și însilozarea; im
portant este să fie generalizate me
todele eficiente pentru a crea pre
mise bune în vederea creșterii pro
ducției de carne si lapte in toate 
unitățile agricole.

C. BORDEIANU

UN TABLOU
AL OPTIMISMULUI

(Urmare din pag. I)

La Dorohoi nu întîlnești tineri care 
să „taie frunze la clini", ori in pos
tură de „stilpi de cafenele și restau
rante". Aici, toți băieții și toate fe
tele care au trecut de vîrsta școlară 
și nu s-au îndreptat spre vreo facul
tate sînt încadrați in muncă, unde au 
dobîndit ori urmează să dobîndească 
o calificare.

Evident, a fost și este posibil să 
se realizeze aceasta în primul rînd 
datorită înfloririi economico-sociale 
deosebit de rapide pe care Dorohoiul, 
asemeni tuturor localităților noastre, 
a cunoscut-o in anii socialismului. 
Astăzi, orașul acesta, care pină acum 
zece ani nu avea nici o fabrică și 
nici un metru pătrat de stradă asfal
tată, are o putere economică in con
tinuă creștere : o întreprindere de 
confecții (care, datorită posibilităților 
sale demonstrate, primește tot mai 
multe și mai importante comenzi 
pentru piața internă și pentru ex
port), o întreprindere modernă de 
corpuri de iluminat (aflată în plină 
extindere și afirmare), o industrie 
locală bine dezvoltată, un larg sec
tor de morărit și panificație, un 
I.A.S. fruntaș pe țară și alte unități. 
Toate acestea asigură o producție 
anuală a cărei valoare a atins 569 
milioane lei, urmînd să depășească 
miliardul in 1980, Este firesc, prin, 
urmare, ca o asemenea rețea indus
trială să asigure locuri de angajate 
suficiente pentru întreg tineretul apt 
de muncă din localitate și din îm
prejurimi. Ceea ce se cuvine, tot
odată, subliniat este preocuparea or
ganelor și organizațiilor de partid 
din acest oraș pentru pregătirea și 
calificarea forței de muncă, pentru 
îndrumarea tinerilor muncitori in 
producție și in viață.

Aportul tinerilor din Industria ora
șului la îndeplinirea sarcinilor eco
nomice este considerabil, mai ales la 
întreprinderea de corpuri de ilumi
nat și la întreprinderea de confecții, 
unde numărul lor este foarte mare, 
chiar preponderent. Aici, de altfel, 
sint și organizațiile U.T.C. cele mai 
puternice și tot aici, in chip firesc, 
se poate vorbi de o experiență fer
tilă in îndrumarea acestora de către 
organizațiile de partid.

Cum era firesc și necesar, organi
zațiile de partid s-au interesat și se 
interesează in primul rînd de califi
carea eșaloanelor de tineri angajați 
anual in respectivele Întreprinderi. 
La întreprinderea de corpuri de ilu
minat, de exemplu, în cursul anului 
trecut numărul muncitorilor s-a du
blat, noii veniți fiind aproape toți 
tineri din satele din apropiere. Pe 
baza unui program inițiat de comi
tetul de partid și însușit apoi de con
siliul oamenilor muncii, de comitetul 
sindicatului și comitetul U.T.C., au 
fost organizate în fiecare formațiune 
de lucru atit cursuri de calificare ia 
locul de producție, cît și cursuri de

ridicare a calificării. Pentru proble
mele deosebite care apar privind di
ficila calificare a sticlarilor, s-a gă
sit o altă soluție : o serie de tineri 
muncitori destoinici și cu perspectivă 
în meserie au fost trimiși la între
prinderile de sticlă. cu tradiție și 
experiență, din Mediaș, Turda și 
Avrig, de unde s-au înapoiat cu o 
bună pregătire profesională. O preo
cupare constantă pentru calificarea 
tinerilor au demonstrat și organiza
țiile de partid de la întreprinderea 
de confecții, unde, printre altele, or
ganizația U.T.C. a fost îndrumată 
să organizeze concursuri profesionale 
pentru tineret, care se bucură de un 
larg interes, stimind o entuziastă 
emulație.

Totodată, organizațiile de partid se

și organizațiile de partid au îndru
mat și îndrumă organizațiile U.T.C. 
din orașul Dorohoi să folosească in 
acest scop o gamă bogată de activi
tăți politico-ideologice : întîlniri ale 
tinerilor cu muncitorii experimentați 
(la nivelul orașului și in unitățile 
industriale, de un deosebit succes 
bucurindu-se aceste manifestări la 
întreprinderea de confecții) ; gazete 
de perete proprii, cu un conținut 
viu, tineresc, cu multă prospețime 
critică (mai inspirate la întreprinde
rea de corpuri de iluminat); discuții 
de la om la om, dezbateri „de caz" în 
adunări generale ale organizațiilor 
U.T.C, și multe altele. Totodată, or
ganele si organizațiile de partid 
inițiază anumite acțiuni politice in 
care îi antrenează și pe tineri, stră-

' »

Din experiența unor organizații de partid 
din orașul Dorohoi

străduiesc să găsească și să aplice — 
ele însele, dar și stimulind în acest 
sens sindicatul și organizațiile U.T.C. 
— numeroase inițiative menite să 
ajute și să mobilizeze pe tineri in 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor 
zilnice de producție. „Prietenii nou
lui angajat" (la întreprinderea de 
corpuri de iluminat). „La mașina 
mea eu produc, eu controlez, eu răs
pund" sau „Nici un centimetru de 
țesătură irosit, totul valorificat" (la 
întreprinderea de confecții). „Să ar
măm 20 m liniari de galerie cu lemn 
economisit" (la Exploatarea minieră) 
și alte asemenea acțiuni, inițiate 
pentru tineri sau care se adresează 
și tinerilor, s-au bucurat de eficien
ța scontată datorită consecvenței eu 
care au fost urmărite și însuflețirii 
cu care au fost preluate.

încadrarea în industrie a unul nu
măr mare de tineri veniți de la sate 
creează însă nu numai probleme de 
calificare și de muncă propriu-zisâ. 
Procesul complex al integrării noilor 
veniți în rîndurile clasei muncitoare 
ridică în fața colectivelor care-i pri
mesc probleme pe cît de diferite, pe 
atit de importante privind formarea 
tinerilor pentru activitatea și viata 
intr-un centru industrial — de la 
cultivarea atitudinii înaintate față 
de muncă pînă la educarea lor în 
spiritul eticii socialiste, care impune 
o comportare demnă în societate, in 
toate împrejurările vieții. Organele

duindu-se să determine pe fiecare 
nou angajat, pe fiecare muncitor să 
înțeleagă că a-și ridica necontenit 
pregătirea profesională și politică, 
a-și organiza bine locul de muncă, a 
lucra exemplar, fără abateri de la 
program, a-și îndeplini și depăși 
sarcinile de producție, a avea o com
portare civilizată și o atitudine îna
intată in viață constituie, în fond, 
îndeplinirea unor îndatoriri esențiale 
față de colectivul unde muncesc, 
față de întreaga societate, de țara in 
care s-au născut și trăiesc. Se cu
vine menționat, de asemenea, fao- 
tul că atit comitetul orășenesc, 
cit și unele comitete și birouri 
de partid din întreprinderi anali
zează trimestrial sau chiar mai 
des activitatea organizațiilor U.T.C., 
modul in care comuniștii — îndeo
sebi cei ce mai sînt de vîrsta U.T.C.- 
ului și fac parte din organizațiile de 
tineret — se ocupă de îndrumarea 
tovarășilor lor de muncă ; aceste a- 
nallze se soldează, întotdeauna, cu 
măsuri concrete pentru îmbunătăți
rea continuă a muncii politico-ideo
logice in rindul noilor detașamente 
de muncitori.

Schițînd cîteva dintre preocupările 
eficiente ale organizațiilor de partid 
pentru formarea și educarea comu
nistă, revoluționara, a tinerilor mun
citori, pentru îndrumarea activității 
organizațiilor U.T.C. din întreprin
deri, nu vrem să se înțeleagă că. din

z

acest punct de vedere, la Dorohoi 
totul ar fi perfect. La întreprinderea 
de corpuri de iluminat, spre exem
plu, productivitatea muncii și calita
tea produselor nu sint incă pe mă
sura exigențelor și posibilităților. 
Or, printre cauzele acestor stări de 
lucruri se numără — pe lingă defi
ciențele privind organizarea locului 
de muncă — și gradul necorespunză
tor de calificare al multor tineri. Din 
această constatare se desprinde con
cluzia că organizația de partid de 
aici trebuie să se ocupe mai perse
verent de modul cum se desfășoară 
cursurile de calificare, făcînd din a- 
ceastă problemă o sursă de continuă 
emulație creatoare între tineri.

La întreprinderea de confecții se 
comit abateri de la disciplina muncii 
(in anul 1976 au fost sancționați pen
tru aceasta 26 Ia sută dintre anga
jați, iar printre ei se aflau, din pă
cate, un număr destul de mare de 
tineri). Neîndoielnic, aceasta se dato- 
rește și faptului că, în această între
prindere, comitetul de partid, în tot 
decursul anului 1976 și in lunile 
scurse pînă in prezent din 1977, nu 
a analizat decit o singură dată acti
vitatea politico-educativă a organiza
ției U.T.C.

Cum bine se știe, îndatoririle co
lectivelor de muncă, ale comuniștilor 
și organizațiilor de partid in ce pri
vește integrarea în producție și edu
carea tinerilor muncitori cresc ne
contenit pe măsura sporirii exigen
țelor etice ale societății față de mem
brii ei, pe măsură ce se produce un 
tot mai 
funcțiilor educative 
vele de 
atit mai clar se definesc aceste înda
toriri in lumina recentei Hotăriri a 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R. .și in urma recentului De
cret privind amnistierea unor infrac
țiuni — documente de maximă im
portanță — potrivit cărora se intă- 
rește rolul unităților socialiste și al 
factorilor educaționali colectivi In re
educarea prin muncă a tinerilor care 
au săvirșit încălcări ale normelor de 
conviețuire socială și legilor țării. 
Organizațiilor de partid le revin a- 
cum o misiune educativă sporită și 
atribuții de o mare complexitate și 
răspundere în organizarea întregii 
activități, pe de o parte spre a ajuta 
îndreptarea celor care au greșit, iar 
pe de alta, spre a preveni și combate 
alte eventuale abateri.

Organizațiile de partid din Dorohoi 
dispun de condițiile, experiența și 
posibilitățile necesare pentru a de
termina ridicarea pe o treaptă supe
rioară a întregii activități politico- 
educative în rindul tinerilor, spre a-i 
sprijini să devină muncitori de nă
dejde, cetățeni responsabili ai socie
tății noastre socialiste.

accentuat

oameni ai

transfer al 
către coleeti- 
muncii. Cu

G. MITROI

publică din țara noastră a aflat, 
prin datele preliminare ale recensă- 
mîntului, că populația României a 
ajuns la 21 559 416 locuitori, nu peste 
mulț timp puțind , fi aniversat și 
cel i de-al. 22 000 000-lea locuitor. 
Această puternică creștere demogra
fică atestă nivelul la care a ajun» 
natalitatea, precum și sporirea du
ratei medii a vieții, dar mai presus 
de orice reflectă robustețea națiunii 
noastre socialiste, starea de sănătato 
și vitalitatea poporului nostru, încre
derea sa in perspectiva luminoasă a 
patriei, in viitorul ei fericit.

în același timp, această sporire 
importantă a populației României 
ilustrează posibilitatea fiecărei fa
milii de a-și crește in bune condiții 
copiii, convingerea nestrămutată că 
ei vor avea asigurate condiții de 
muncă și de viață tot mai bune. 
Aceasta este într-un puternic con
trast cu realitățile 
țară occidentală, 
unei vaste forțe de muncă 
ocupate, a milioane și milioane.de 
șomeri, ca urmare a pronunțatelor 
fenomene de criză economică, înso
țită de lipsa de perspectivă in afir
marea personalității umane pe tări- 
mul cel mai fertil al existenței — 
munca — se răsfring prin scăderi 
dramatice ale natalității.

Recensămintul pune in evidență, 
cu pregnanță, rolul determinant pe 
care l-a avut și JI are industriali
zarea socialistă a țării in toate pre
facerile sociale din ultimii ani. Vas
ta activitate desfășurată de poporul 
nostru sub conducerea partidului în 
această perioadă se materializează 
în construirea a mii de noi fabrici, 
uzine, în dezvoltarea fără prece
dent a industriei și, indeosebi, a 
ramurilor sale de vîrf, în pro
movarea continuă a cuceririlor re
voluției tehnico-științifice. Dezvol
tarea în ritm susținut a industriei, 
a întregii economii a determinat 
profunde transformări sociale. Se 
cuvine subliniată, in acest sens, una 
din datele 
mintului: 
s-au creat 
muncă, cu 
in creșterea și întărirea 
clasei muncitoare, în ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii, 
in repartizarea populației pe ocupa
ții si ramuri de activitate.

în același timp, prin promovarea 
susținută a politicii de industriali
zare s-au înregistrat profunde pre
faceri in structura populației, con
cretizate în creșterea gradului de ur
banizare a țării. în această pri
vință. recensămintul oferă date con
cludente : populația din mediul urban 
se apropie, in prezent, de 50 la 
sută din populația țării, față de circa 
38 la sută in anul 1966. Rămîne tot 
mai mult în urmă imaginea Româ
niei de odinioară. — țara eminamente 
agricolă, slab dezvoltată — se apropie 
rapid stadiul cind populația orășe
nească va deveni majoritară, atribut 
al unei structuri sociale moderne.

în același timp, comunioatul re
flectă consecințele pozitive ale po
liticii de repartizare armonioasă a 
forțelor de producție pe întregul te
ritoriu al țării: in cei 11 ani. pe harta 
patriei au apărut încă 53 de orașe,

sociale dintr-o 
unide existența 

ne-

recensă- 
1966—1976 
locuri de 

implicații fundamentale 
rindurilor

esențiale ale 
in perioada 
2 253 500 noi

în timp ce populația a numeroase 
orașe și municipii existente a cu
noscut o creștere fără precedent; un 
număr de 8 municipii au astăzi peste 
200 000 de locuitori, in timp ce în 
anul 1966 doar municipiul Bucu- 

, rosti se situa in .această categorie.
Evoluția procesului. de urbanizare 

are loc în condițiile îmbunătățirii 
substanțiale a condițiilor de viață și 
confort prin realizarea vastului pro
gram de sistematizare a teritoriului 
și localităților, prin dezvoltarea ac
celerată a construcțiilor de locuințe 
în vederea satisfacerii cerințelor de 
spațiu locativ ale populației. O măr
turie grăitoare : fondul locativ a 
crescut cu 39.6 milioane mp, îndeo
sebi in cadrul unor ansambluri ur
banistice prevăzute cu dotări sporite 
de confort și complexe social-cultu- 
rale necesare populației.

La fel de convingătoare sînt si da
tele referitoare la prefacerile înnoi
toare din viata satelor, ca urmare a 
politicii partidului de dezvoltare și 
modernizare a agriculturii, prefaceri 
concretizate în accentuarea procesu
lui de urbanizare datorită construc
țiilor tot mai ample de locuințe, e- 
fectuării pe scară largă a lucrărilor 
edilitar-gospodărești, dezvoltării re
țelei comerciale si a prestărilor de 
servicii. în vederea ridicării nivelului 
de trai al tuturor locuitorilor din me
diul rural.

în ansamblul lor. datele recensă- 
mintului reflectă sugestiv dinamica 
atit de vie și de bogată a întregii 
vieți economico-sociale în cei U ani 
care au trecut de la precedentul re- 
censămint. Sînt ani care poartă am
prenta puternică a unor evenimente 
remarcabile care au jalonat științific 
si cutezător drumul României spre 
făurirea societății socialiste multila
teral dezvoltate — do la Congresul 
al IX-lea al partidului la Congresul 
al XI-Iea — ani care definesc cea 
mai rodnică și mai prosperă pe
rioadă din întreaga istorie națională. 
In esența lor. mutațiile petrecute în 
această perioadă atestă pe deplin 
preocuparea susținută a Partidului 
Comunist Român pentru ridicarea 
necontenită a nivelului de trai al po
porului — telul fundamental al în
tregii politici a partidului nostru, ra
țiunea supremă a întregii opere de 
construcție socialistă din patria noas
tră.

Ne-am convins, de-a lungul anilor 
construcției socialiste, că bunăstarea 
nu este un dar venit din cer. că ne-o 
făurim singuri prin propria muncă, 
în mintea cititorului, concluziile opti
miste ale comunicatului privind re- 
censămînttil din ianuarie 1977 se îm
pletesc cu ecoul recentelor măsuri 
adoptate de conducerea partidului 
privind majorarea retribuției și al
tor venituri, ridicarea mai accen
tuată a nivelului de trai al populației, 
în actualul cincinal. Iată de ce și 
concluzia majoră ce se desprinde din 
lectura comunicatului exprimă îndem
nul de a acționa cu fermitate si spi
rit revoluționar. Cu toată energia și 
capacitatea pentru îndeplinirea și 
depășirea planului pe acest an si pe 
întregul cincinal, pentru înfăptuirea 
neabătută a hotăririlor Congresului 
al XI-lea al partidului, pentru pro
gresul accelerat și multilateral al 
patriei socialiste.

II

cinema
• Beethoven — file de viață :
TIMPURI NOI — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
• Pușca veche î 
11,15; 13,30; 15,45;
TORIA - 9; 11,15.................................
20.15, GRADINA PARC HOTEL —
20.15.
O Operațiunea „Petrol* : LUCEA
FĂRUL — 8,30; 10,30; 12.30; 14,30; 
16,45; 19; 21, la grădina - 20,15, 
FESTIVAL - 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18; 20,15, FAVORIT — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18: 20,15, GRADINA 
CAPITOL - 20,30.

PATRIA - 9
18; 20,15, VIC-
13,30; 15.45; 18

• Nemuritorii : CENTRAL — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Dick Turpin : FEROVIAR — 9;
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA - 9; 11,......................................
20,30, GLORIA
14,45; 17; '* ■
— 20.30.
• Cartea
11.15; 13;
• Șatra :
DINA MOȘILOR
• Ziua
SIOR -
20,15,
15,45;
• în liniștea pădurii î POPULAR
- 15,45; 17,45;
• Un orășel In Texas : GRIVITA

9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
-HÎA - 8,45; 10,45; 12,45; 

; 19.15, GRADINA TITAN

Junglei : DOINA - 9,30 
14,45; 16,30.

DOINA - 18; 20. GRA- 
20.15.

sacrificiului : EXCEL- 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 

AURORA - 9: 11.15; 13,30; 
18; 20.

9: 11,15; 13.30; 15.45: 18; 20 15. FLA
MURA — 11,15;- 13,30; 15,45; 18;
20.15.
• Mica Ondină : FLAMURA — 9. 
o Potopul (seriile I—II) : EFO
RIE — 9: 12.30: 16: 19,15.
• Călătoriile Iul Gulliver : MO
DERN - 9; 11,15: 13.30; 16; 18;
20.45. la grădină - 20,15.
• Snartacus (ambele serii) — 9.45, 
Araya — 14; 16.15. Cruciadele — 
18.30: 20.30 ■ CINEMATECA.
• Pisicile aristocrate : COTRO-
cENI - 10; 12: t4.
• Gloria nu clntă : COTROCENI 
- 16; 18; 20. VOLGA - 9; 11,15; 
13.30; 15.45; 18; 20.15. ARTA — 18; 
20, la grădină - 20 30.
• Benli : floreasca — 9; 11; 
13; 15,30; 18; 20. GRADINA FES
TIVAL — 20.15.

e Pintea : BUZEȘTI - 9; 11.15;
13.30: 16: 18,15; 20.15.
• Ora spectacolului : BUCEGI — 
9; 11.15; 13.30; 15,45; 18; 20.15, la 
grădină - 20.30, FLAG ARA - 9.30; 
11.30: 13.30; 16; 18; 20, la grădină
- 20.30.
• Oaspeți 
SĂRII -
• Diavolii
- 9; 11,15;

seară : DRUMUL
18; 20.
Spartivento : LIRA

de
16;
din

13.30; 15,45; 18; 20. la
grădină - 20.15.
o Copil de suflet — 9; 11; 13.15; 
15,30, Cum l-a însurat țarul Pe
tru pe prințul Ibrahim — 17.45: 
20 : GIULEȘTI.
O Fratele meu are un frate for
midabil : FERENTARI — 15.30;
17.45; 20.

• Hollywood, Hollywood — 14 ; 
16. Așteptarea — 18; 20 : PACEA.
• Un suris, o palmă, un sărut t 
- 9; 11,15; 13.30, Accident — 15.45; 
18; 20.15 : VIITORUL.
• Mușcă și fugi : TOMIS - 9 ; 
11.15; 13,30: 15.30: 17.45; 20, la gră
dină - 20.30. MIORIȚA — 9; 11; 
13.15; 15.30: 17.45; 20
• Locotenent Colombo — 9,30 ;
11,30: 13.30, Timpul dragostei și al 
speranței — 15.45; 18; 20.15 :
MUNCA.
0 Sfirșitul legendei —
16. Orfana — 10; 20 :
• B. D. la munte șl
PROGRESUL - 16; 18;
• O fereastră spre cer
NA BUZEȘTI — 20.30.

• Expresul bulgărilor de zăpadă: 
GRADINA UNIREA — 20.15.
0 Ziua sacrificiului : GRADINA 
AURORA — 20,15.

vie-

Tă- 
ne-

9; li: 13; 
COSMOS, 
la mare : 
20.
I GRADI-

• Teatrul Național București
(sala mare) : Un fluture pe lampă 
— II).30, (sala mică) : Viața unei 
femei — 19,30.
• Opera Română : Zaporojeanul 
dincolo de Dunăre (spectacol pre
zentat In cadrul Festivalului eu
ropean al prieteniei de către Tea-

trul de operă șl balet „Tara» 
ȘevcenkQ- din Kiev) - 20.
o Teatrul de operetă ; Singe 
nez — 19,30.
• Teatrul sattric-muzica! „C. 
nase“ (grădina Boema) : E 
tnaipomenit — 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Bucuroși de oaspeți 
— 18.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pi
nocchio — 10, Acțiunea Codalbul 
- 19.30.
• Teatrul „Țăndărică" (la Casa 
de cultură ..Petăfi Sandor") : Șo
ricelul și păpușa — 10.
• Circul București : Cu circul», 
nu-l de glumit — 19,30.
• Studioul de teatru I.A.T.C. 5 
Peer Gynt — 19.

20.

milioane.de
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imnuu
I ILKOIIU Mari muzicieni despre

FESTIVALUL
EUROPEAN Al PRIETENIEI

Festivalul european al prieteniei, organizat de țara 
noastră în preziua deschiderii reuniunii de la Belgrad, 
este în plină desfășurare. La Sala mare a Palatului, la 
Ateneul Român, la Sala mică a Palatului, la Operetă, la 
Operă, în fiecare seară, mesageri ai artei de pretutindeni, 
formații românești de prestigiu se întîlnesc cu publicul

larg. Printre oaspeți, doi muzicieni bine cunoscuți, nume de 
rezonantă în viața artistică internațională : violonista Lola 
Bobescu (Belgia), care a concertat aseară în compania 
Orchestrei de cameră „Wallonia", și Carlo Maria Glulini, 
dirijorul Orchestrei simfonice a Academiei naționale 
..Santa Cecilia" din Roma.

LOLA BOBESCU, violonistă

„Actul nobil de cultură al unei țări care militează pentru cunoaștere 
intre popoare, pentru pace"

CARLO MARIA GIULINI, dirijor:

„Opere menite sa înnobileze, să contribuie la apropierea și prețuirea reciprocă11
Lola Bobescu : întîlnirea pe care 

ne-o prilejuiește Festivalul organi
zat de România se realizează, cred, 
pentru prima oară în lume. Particip 
la un festival la care este prezentă 
și muzica cultă, și muzica simfonică, 
«i baletul, și folclorul. Este un nobil 
act de cultură, o acțiune care de
monstrează clar poziția României în 
lume, poziția unei țări care mili
tează pentru pace, pentru cunoaște
rea între popoare.

Carlo Maria Giulinl: Acest festival 
are ca moto : prietenia. Este o oca
zie excelentă ca participanții să-și 
exprime sentimentele fundamentale 
prin muzică ; și meritul României în 
acest sens este covîrșitor. Aici. în 
fiecare seară. în sălile de concert ale 
Bucureștiului, se vorbește despre 
buna înțelegere intre oameni, despre 
pace. Noi, artiștii, ne împlinim ast
fel o nobilă misiune.

Am solicitat după aceste prime 
aprecieri făcute de interlocutorii noș
tri opinii privind menirea muzicii 
In cultura și in viata societății con
temporane.

Lola Bobescu : După o perioadă 
destul de tristă, consumată cu 10 ani 
în urmă, cînd muzica era înconju
rată mai mult de specialiști, cînd nu 
toate păturile publicului gustau va
lorile universale, de cîtva timp, in 
ultimii ani mai bine zis. ea și-a ocu
pat locul binemeritat în societate. 
Acest fapt, mie, ca artist. îmi dă

încredere, putere de muncă. S-a fă
cut în acest sens un progres care ne 
dă dreptul să nutrim mari speranțe. 
Se vede clar interesul pentru mu
zică si mai ales pentru muzica cla
sică. Este nevoia imperioasă a oa
menilor de frumos, de sensibilitate.

Carlo Maria Giulini : As spune și 
eu că astăzi este nevoie, mai mult ca 
oricind, de muzică. Tinăra generație, 
mai ales, dorește să asculte muzică 
bună, fie că este vorba de o simfonie 
sau jaz. sau folclor. Dar trebuie să 
ne gindim și la reacția publicului 
față de muzica modernă și aici nu-i 
tocmai simplu. Pentru că. de cele mai 
multe ori. la asa-zisele ..concerte" de 
muzică electronică sau experimentală 
se răspunde cu săli goale. Revin la 
prima idee : muzica este o hrană a 
sufletului, si în societatea modernă 
ea își are locul ei bine definit.

— Am dori să ne spuneți cîteva 
cuvinte despre lucrările pe care le 
prezentați publicului românesc.

Lola Bobescu : Am cîntat în des
chidere Concerto grosso de Germi- 
niani. o pagină strălucitoare care 
face totdeauna rapid contactul cu 
publicul. Apoi Haendel. „Muzica vi
selor". o piesă cu program, o lucra
re cu iz romantic, pe care ascultătorii 
o îndrăgesc de la prima audiție, 
fel Concertul nr. 4 pentru 
orchestră de Vivaldi, tot în 
audiție.

Carlo

La 
vioară si 

primă 
din seria „Stravaganzn". 
Maria Glulini : Simfoniile

Soarele neatîrnării*

de Beethoven. Brahms, aparțin ma
relui patrimoniu al umanității, așa 
cum sînt tablourile lui Rembrandt, da 
Vinci. Leonard... Dacă ele nu ar 
exista, oamenii ar fi mai săraci. Sînt 
capodopere pe care omenirea le res
pectă si fată de care noi. interpre- 
tii. avem o mare responsabilitate. Noi 
le citim, le căutăm mesajul, transmi
tem gindurile noastre orchestrei, 
vrem să ajungem la inima publicului.

— Programul festivalului reunește 
artiști și interpreti de valoare mon
dială, de o mare diversitate de sti
luri. Ce ne putefi spune despre ro
lul muzicii — indiferent de stil — de 
a se face purtătoarea unor nobile 
mesaje umane ?

Lola Bobescu : Am mare speran
ță si încredere. Cu cit avem parte 
de ' ‘ 1 LI._ __________
să ascultăm muzică, să fim oameni 
cu 
frumos. Cred că muzicienii, compo
zitorii. disipunînd de tot ce se creează 
mai valoros, autentic, în muzica uni
versală. adoptind ceea ce este de a- 
doptat din limbajul tehnicii celei mai 
înalte, vor imprima muzicii lor me
sajul popoarelor cărora aparțin, și în 
acest sens folclorul, creația populară 
îsi vor păstra forța de împrospătare. 
Muzica transmite si va transmite o 
sensibilitate specifică, proprie tradi
țiilor si aspirațiilor naționale.

Carlo Maria Giulini : Sînt sigur 
că muzica prea calculată nu va 
găsi niciodată mare audientă la pu
blic. Tineretul de astăzi este exigent 
si știe să opteze pentru calitate. în 
viitor, după părerea mea. distantele 
în lume micsorîndu-se. informația, 
comunicarea fiind mult înlesnite, con
tactele vor arăta din ce în ce m.ai 
bine, pe baza cunoașterii, mesajul 
fiecărui muzician, al fiecărui creator, 
contribuția sa specifică la tezaurul 
artistic al omenirii.

mai multă tehnică, cu atît dorim

adevărat, să vibrăm Ia ce este

Primire la primul ministru al guvernului
Primul ministru al guvernului, to

varășul Manea Mănescu. a primit, 
marți după-amiază, în vizită de ră
mas bun, pe Hani Khasawneh, am
basadorul Iordaniei la București, cu

ocazia încheierii misiunii sale în ta
ra noastră.

întrevederea s-a 
atmosferă cordială.

desfășurat !ntr-o

(Agerpres)

Domniei Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

bisericil ortodoxe române. Întrunit In ședința de lucru pentru 
canonică a alegerii de către colegiul electoral bisericesc in ziua 
1977 a titularului in scaunul vacant de arhiepiscop al Bucureș-

incheierea
a Comisiei

celei
mixte
viceprim- 
ministrul 

cooperării 
a primit, 
braziliană 
Rio Bran-

de-a IV-a sesiuni
româno-braziliene

Tovarășul Ion Pățan, 
ministru al guvernului, 
comerțului exterior și 
economice internaționale, 
marți dimineață, delegația 
condusă de Joao Paulo do 
co, ambasador, șeful Departamentu1 
lui Europa din Ministerul 
Externe, care participă la 
celei de-a IV-a sesiuni a 
mixte româno-braziliene.

în cursul întrevederii au 
cute in revistă principalele aspecte 
ale colaborării româno-braziliene, 
s-a subliniat importanța lucrărilor 
actualei sesiuni a comisiei pentru 
dezvoltarea și diversificarea schim
burilor bilaterale și extinderea coo
perării economice între celo două 
țări,

Relațiilor 
lucrările 
Comisiei

fost tra

cit și pe terțe piețe.
★

aceeași zi a avut Ioc Ia Minis- 
Comerțului Exterior și Coope- 
Economice Internaționale sem- 

............................. IV-a 
româno-

în
terul 
rării 
narea protocolului celei de-a 
sesiuni a Comisiei mixte 
braziliene.

Documentul cuprinde o 
stadiului și perspectivelor 
rilor comerciale și activității de coo
perare •economică între țările noas
tre, precum și măsuri și propuneri

analiză a 
schimbu-

Cronica
în perioada 6—13 iunie a făcut o 

vizită în tara noastră, la invitația In
stitutului român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, dl. Inge Jo
hansson, președintele Asociației pen
tru educația muncitorilor din Suedia 
(A.B.F.).

Oaspetele a avut întrevederi Ia 
I.R.R.C.S.. Uniunea Generală a Sin
dicatelor, universitățile cultural-ști- 
ințifjce București si Brașov, a vizitat 
obiective economice și social-cultu- 
rale din București. Ploiești si Brașov.

★
O delegație a Comitetului organi

zatoric al veteranilor din războiul 
antifascist și a Comitetului foștilor 
luptători antifasciști din tara noas
tră. condusă de general-maior Bura- 
da Constantin, secretar al C.O.V.R.A.,

concrete menite să impulsioneze 
dezvoltarea lor tn continuare.

Protocolul a fost semnat de con
ducătorii celor două delegații, Ale
xandru Mărgăritescu, prim-adjunct 
al ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
și, respectiv, Joao Paulo do Rio 
Branco, ambasador, șeful Departa
mentului Europa din Ministerul Re
lațiilor Externe.

La semnare au participat Con
stantin Stanciu și Marin Trăistaru, 
adjuncți ai ministrului comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale, reprezentanți ai Minis
terului Afacerilor Externe, alte per
soane oficiale.

A fost prezent Paulo Braz Pinto 
da Silva, ambasadorul Braziliei la 
București.

★
în timpul șederii în țara noastră, 

oaspeții au avut întrevederi la mi
nistere economice, au vizitat între
prinderile de mașini grele București 
și „1 Mai" din Ploiești, precum și 
obiective social-culturale și turistice 
din județul Brașov.

★
Marți la amiază, delegația brazi

liană a părăsit Capitala.
(Agerpres)

zilei
a efectuat — la ihvitația Uniunii 
luptătorilor pentru libertate si de
mocrație (Z.B.O.W.I.D.) din RP. Po
lonă — o vizită prietenească și 
tru schimb de experiență.

★
Marți 6-au Încheiat lucrările 

pozionului ..Tehnologii eficiente 
tru reducerea consumului de metal 
în metalurgie și sectoarele calde din 
construcția de masini“, manifestare 
organizată sub egida Consiliului 
Național pentru Știință și Tehnolo
gie, în colaborare cu Ministerul E- 
ducației și învățămintului. Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini și 
Ministerul Industriei Metalurgice.

La încheierea lucrărilor a fost adre
sată tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, o telegramă.INFORMAȚIE

pen-

sim- 
pen-

Sinodul 
examinarea 
de 12 iunie---- _ ________ __________ _____  — ------- —
tilor, mitropolit al Ungro-Vlahiei si patriarh al bisericii ortodoxe române, 
iși îndreaptă gindurile cu nețărmurit devotament către Domnia Voastră, 
neostenit si înțelept conducător al scumpei noastre patrii, spre a vă exprima 
și cu acest solemn prilej sentimentele lor de înaltă prețuire și cald atașament.

Prin alegerea înalt Prea Sfințitului Justin Moisescu. mitropolit al Mol
dovei și Sucevei, ca patriarh al bisericii ortodoxe române, ierarhii și preoții 
au conștiința vie că împlinesc un act de înaltă răspundere atît fată de 
biserica noastră străbună, cit și față de poporul nostru si de conducătorii 
săi. continuind tradițiile statornicite de veacuri ale înfrățirii in muncă, pentru 
apărarea ființei naționale a neamului nostru, a spiritualității și culturii ro
mânești și a mărețelor aspirații de care este însuflețită întreaga obște româ
nească în zilele noastre.

Totodată, dorim să vă asigurăm că vom fl totdeauna alături de poporul 
nostru în lupta sa dreaptă pentru afirmarea libertății, independentei si suve
ranității sale și pentru sprijinirea eforturilor ce se depun de omenirea con
temporană în scopul triumfului definitiv al păcii, cooperării si prieteniei Intra 
toate popoarele lumii.

SINODUL BISERICII ORTODOXE ROMÂNE

Marți după-amiază a sosit în Ca
pitală președintele Consiliului Exe
cutiv al Adunării R.S. Bosnia 
Herțegovina, Milanko Renovica.

La aeroportul Otopeni, oaspetele a 
fost întîmpinat de tovarășul Gheor- 
ghe Oprea, viceprim-ministru al Gu-

și

vernului Republicii Socialiste Româ
nia. de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, Petar 
Dodik, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

libertatea presei se confundă
cu libertatea capitalului...

în cadrul Festivalu
lui european al 
teniei. 
„George 
prezentat 
seara în primă audiție 
absolută o recentă lu
crare aparținînd com
pozitorului Gh. Dumi
trescu. oratoriul „Soa
rele neatîrnării". pen
tru soliști, cor și or
chestră, dedicat eveni
mentului de majoră 
importanță sărbătorit 
în acest an — cente
narul Independenței 
de stat a României.

Pentru Gh. Dumitres
cu. artist angajat în 
sensul cel mai substan
țial. a crea înseamnă 
a-și acorda inspirația 
cu nevoia de exprima
re a unor înalte aspi
rații. Cele mai multe 
pagini din opera com
pozitorului se înscriu 
firesc si pilduitor în 
epopeea națională ce 
se făurește prin con
tribuția tuturor crea
torilor.

Cu oratoriul „Soare
le neatîrnării" Gh. 
Dumitrescu dovedește 
încă o dată că. abor- 
dînd genuri diferite, 
vocația sa rămîne cea 
a epicului, a amplei 
desfășurări dramatice, 
trăsături ce-i definesc 
personalitatea si l-au 
îndreptat consecvent 
spre operele si orato
riile care, toate la un 
loc. dovedesc unitatea 
viziunii si au dimen
siuni de frescă. Re
centa sa lucrare se în
scrie pregnant in șirul 
acestora.

Scris pe un colaj de

prie- 
filarmonica 

Enescu“ a 
duminică

versuri de Mihai Emi- 
nescu. Alecu Russo, 
Vasile Cirlova. Vasile 
Alecsandri. George 
Coșbuc, Petre Dragu 
și versuri populare. 6- 
ratoriul „Soarele ne- 
atirnârii" afirmă, o 
dată în plus, caracte
rul dominant al muzi
cii lui Gh. Dumitrescu 
— și anume cel esen- 
tialmente popular, ar
tistul gindind si expri- 
mîndu-se atît de „per
sonal" si „popular- 
folcloric" încît delimi
tările sînt greu de sta
bilit, iar disjuncția a- 
proape imposibilă.

Partitura este domi
nată de o melodică în 
care am distins intona
ții de cîntec popular 
plasate adesea pe scări 
modale cu expresive 
trepte mobile, cîntece 
de cătănie rămase în 
folclor — ca prețioase 
relicve — de acum o 
sută de ani și recitati
ve cu pronunțat relief 
și eficiență dramatică, 
în structurile metrorit- 
mice, ca și în dimen
siunile melodică și ar
monică, compozitorul 
inserează — corespun
zător viziunii sale ci
clice — „personaje" 
descinzînd aci din alte 
oratorii, din numeroa
se opere. Lucrarea de
monstrează o 
tonică solidă, 
monumentală, 
ționată.

în peisajul 
muzical, alături de cele 
șase personaje (soliști), 
se remarcă drept ade
vărat

arhitec- 
amplă, 

propor-

general

personaj princi-

LOTO
Numerele extrase 

la tragerea excepțională 
din 14 iunie 1977

FAZA I :

1 092 003 lei.

Extragerea 1 : 27 35 410 52 10 12 20
«7 66 56 26 85

9 24Extragerea a Iî-a : 57 8 7 38 13
14 81 74 2 50 51

FAZA A II-A :
Extragerea a IlI-a : 78 28 57 76

11 19
Extragerea a IV-a : 74 37 10 41

23 45
Extragerea a V-a : 65 68 82 44

13 81
Fond general de CÎSt:iguri :

O O INTERVENȚIE 
CHIRURGICALĂ RARĂ 
a fost realizată la un spital din 
Roma. Este vorba de inserția 
unor particule radioactive în 
corpul unui bolnav cu o tumoare 
canceroasă la plămîni. Operația 
a reluat o tehnică pusă la punct 
și practicată pînă în prezent, de 
cîteva ori. în S.U.A. pentru ca
zurile în care nu se poate face 
apel la chirurgie în scopul înde
părtării unor tumori canceroase, 
fără riscul de a atinge un organ 
vital. Cu ajutorul unui așa-nu- 
mit pistolet, de fabricație ameri
cană. chirurgii italieni au „im
plantat" în tumoarea pectorală 
minuscule particule de iod 125 
radioactiv, produse artificial. 
Cantitatea izotopilor injectați 
este in așa fel calculată incit să

pal corul (poporul, oș
teni). Acestuia. Gh. 
Dumitrescu i-a ■ încre
dințat pagini străluci
toare, scrise cu mare 
măiestrie. Iar în rîn- 
dul personajelor solis
te, cel al Cronicarului 
reține atenția prin di
mensiuni și. 
frumusețea 
componistice. 
Gh. CrăsnarU 
întîmpinarea 
cu o notabilă 
tură interpretativă. E- 
voluții meritorii au 
avut și ceilalți soliști, 
soprana Mariana Stoi
ca, mezzosoprana Mar
tha Kessler, tenorul 
George Lambrache și 
trompetistul Edmund 
Buschinger. Aplauze 
pe deplin meritate a 
primit corul Filarmo
nicii (dirijor Vasile 
Pântea) pentru tălmă
cirea nuanțată și ma
tura siguranță în inter
pretare. Profesionalism 
înalt, ținută sobră și 
capacitate de a domi
na dificultăți complexe 
au caracterizat apari
ția Orchestrei simfoni
ce a Filarmonicii. La 
pupitru, dirijorul Mi
hai Brediceanu a stă- 
pinit cu autoritate lar
gile spații sonore, mo- 
delindu-le și propor- 
ționindu-le cu subtili
tate.

Prima audiție a ora
toriului „Soarele ne- 
atirnării" s-a bucurat 
de o caldă, binemeri
tată primire din partea 
publicului.

Smaranda OȚEAA’U

Ieri, pe scenele festivalului

în legătură cu suspendarea specta
colului „Stelele filmului", programat 
pe stadionul „23 August" din Capi
tală, in seara zilei de 13 iunie a.c., 
de Asociația cineaștilor din România 
și Asociația oamenilor de artă din 
instituțiile teatrale și muzicale, s-a 
instituit o comisie de cercetare pen
tru anchetarea cauzelor Sai'S' au de
terminat neregulile produse.

Concluziile privind situația care a 
determinat apariția acestor nereguli, 
precum și factorii vinovați de pro
ducerea lor vor fi date publicității 
la timpul oportun.

De asemenea, se aduce la cunoș
tință pe această cale posesorilor de 
bilete că vor putea să asiste la spec
tacolul ’respectivna o dată ce’'va' fi 
anunțată ulterior.

mai ales, 
realizării 

Basul 
a ieșit în 
partiturii 
dezi nvol-

. Theodor 
DRAGL1ESCU

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 iunie, tn țară : Vreme relativ 
caldă. Cerul va fl temporar noros. Vor 
cădea ploi locale, care vor aVea și 
caracter de aversă, însoțite de descăr
cări electrice, în nordul țării și în 
zonele de munte. In rest, averse Izo
late. Vîntul va sufla slab pînă la mo
derat, predominînd din sectorul vestic. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 18 
grade, iar cele maxime între 20 și 30 
de grade. în București : Vreme relativ 
caldă, cu cerul schimbător, favorabil 
aversei de ploaie după-amiaza. Vînt 
slab pină la moderat. Temperatura 
ușor variabilă.

poată distruge, în cîteva luni, 
masa tumorală. urmind să dis
pară după ce și-au epuizat ener
gia radioactivă. Pînă atunci, bol
navul poate duce o viață norma
lă, numai zona tumorală fiind a- 
fectată de acțiunea izotopilor ra
dioactivi. Se menționează că a- 
cest tip de intervenție chirurgi
cală nu se efectuează încă in 
mod curent, deoarece nu s-a de
pășit faza experimentală.

O „GEOS" Deși are în 
prezent o orbită diferită de cea 
inițială, pe care nu a putut-o 
păstra, satelitul „Geos" lansat 
de Agenția spațială vest-euro- 
peană asigură desfășurarea sa
tisfăcătoare a experiențelor pro
iectate în cadrul studiului mag- 
netosferei — transmit agențiile

în cea de-a treia zi a Festivalului 
european al prieteniei. marți, au 
continuat să se desfășoare, in mai 
multe săli din Capitală, manifestări 
variate cu participarea unor valoroși 
oaspeți de peste hotare.

Colectivul Teatrului Academic de 
Stat de Oberă si Balet al R.S.S. 
Ucrainene „T. G. Șevcenko" si-a în
ceput seria spectacolelor în tara 
noastră cu opera „Hovanscina" de 
Musorgski.

în sala Ateneului Român, a con
certat Orchestra de cameră din Wal
lonia 
gene Ysaye1 
nistei Lola

Iluștri nd 
de amatori 
Ansamblul 
„Prietenia" 
aceeași seară, 
sala Ansamblului 
mână".

Ansamblul de coarde ..Eu- 
sub conducerea violo- 

Bobescu din Belgia, 
bogata mișcare artistică 

existentă în Bulgaria, 
de ctntece si dansuri 
did Plevna a apărut. în 

într-un spectacol in 
„Rapsodia Ro-

(Agerpres)

t V
PROGRAMUL I

9,00 Teleșcoală
10,00 Teatru TV : „Costandlna" de 

haria Stancu 
întrebări și răspunsuri. 
Dedicații Independenței.
Telex
Telex
Scrisoarea a IlI-a de Mihai Emi- 
nescu.
Muzică ușoară românească con
temporană
Fotbal : • Sportul studențesc — 
Dinamo Zagreb (finala „Cupei bal
canice") și Rapid — Universitatea 
Craiova (semifinala „Cupei Româ
niei"). Transmisiuni directe alter
native de la București și Pitești 

18,50 Atelier de creație llterar-artistică

11,40
12,10
12.30
16,00
16,05

16,35

17,00

Za-

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19,50 Chipul de azi al patriei socialiste : 

Populația Republicii Socialiste 
România
Telecinemateca. Ciclul „Mari ci
neaști" : Edward Dmytriclc. „în
colțit" — producție a studiourilor 
americane. Premieră pe țară.
Festivalul european al prieteniei :
• Orchestra de cameră din Llege ;
• Corul „Siingerlust" din Austria ;
• Recital Lola Bobescu

22,20 Telejurnal

20,00

21,40

19,50

21,00
21.20
21.45
22,15

PROGRAMUL II

Festivalul european al prieteniei. 
Spectacolul Teatrului de operă și 
balet al R.S.S. Ucrainene cu opera 
„Hovansclna" de Musorgski. 
Vremea cireșelor (reportai) 
Orizont tehnico-știlnțlfic
Agenda culturală a Capitalei 
Coordonate ungare (reportaj)

Presa franceză din ultimele zile 
consacră spații ample a ceea ce de
numește „Scandalul Figaro", res
pectiv demisia răsunătoare a di
rectorului politic și principalul edi
torialist. al acestui cotidian, cunos
cutul filozof și publicist Raymond 
Aron, demisie urmată, la scurtă 
vreme, de cea a lui Jean D’Ormes
son, directorul general al publica
ției. Ce a determinat această demi
sie, în urma căreia „Le Figaro" a 
rămas practic „decapitat", după 
expresia presei franceze ? Este vor
ba de consecințele cumpărării zia
rului de către Robert Hersant, că
petenia unui adevărat „imperiu de 
presă", care mai cuprinde cotidianul 
de mare tiraj „France Soir", precum 
și numeroase alte publicații. Pute
rea acestui proprietar al trustului 
de presă se vădește din faptul că un 
francez din cinci citește o publicație 
sau alta aparținînd lui Hersant !

Arogîndu-și puteri absolute. Her
sant a recurs la practici de presiune 
și constrîngere. care, în cele din 

. urmă,, au determinat demisiile ..res- . 
pective. ..Robert Hersant a comis o 
greșeală, scrie jLe Quotidien du 
Paris», determinind demisia unui 
om care aducea o oarecare credibi
litate ziarului său. Fără îndoială 
că în urma plecării lui Raymond 
Aron un număr de personalități ale 
vieții universitare vor înceta orice 
colaborare cu «Le Figaro», care va 
pierde astfel prestigiul ne care il 
aducea prezenta in paginile sale a 
unor intelectuali de frunte".

Sînt declarații edificatoare asupra 
a ceea ce se ascunde în spatele 
mult trîmbițatei „libertăți a presei" 
din Occident. Semnificativ în acest 
sens este comentariul consacrat a- 
cestui episod de către un alt mare 
cotidian francez. „Le Monde", sub 
titlul grăitor: „LIBERTATE (a pre
sei — n.r.). CtTE FĂRĂDELEGI 
SE SĂVtRȘESC IN NUMELE 
TĂU"...

Comentariul începe prin a re
marca cu ironie că nici „Le Figaro",

nici „France Soir“, cei doi piloni 
ai „imperiului Hersant", nu au con
siderat necesar să anunțe demisia 
lui Aron și a lui D’Ormesson, so
cotind probabil că „această știre 
anunțată de ansamblul presei nu 
merită să fie comunicată cititorilor 
celor două ziare".

Gestul lui Raymond Aron, scrie 
în continuare „Le Monde", nu este 
doar un simplu episod în istoria 
frămintată a ziarului „Le Figaro". 
Acest gest constituie consecința ine
vitabilă a voinței implacabile de 
putere de care se izbesc și se vor 
izbi ziariștii cumpărați asemeni 
unor sclavi de către trustul res
pectiv.

Hersant dorește să-și exercite pu
terea absolută și este de mirare că 
ziariști cu inteligență strălucită au 
putut, măcar un singur moment, să 
se lase induși in eroare. Realitatea 
este că Hersant a vrut să-și impu
nă, fără nici un fel de menajamen
te, voința de putere, gustul puterii, 
dincolo de care se. profilează in
tenția de control total, asupra mij-„. 
toacelor de răspindire în masă a 
informațiilor scrise.

Acei care consideră presa ca o 
marfă — scrie in continuare „Le 
Monde" — urmăresc fățiș concen
trarea mijloacelor de informații în 
ciuda țepilor existente și în ciuda 
statutului presei, comițind astfel o 
adevărată crimă împotriva spiritu
lui.

Cu ajutorul creditelor care ii sînt 
puse la dispoziție de către bănci, 
Robert Hersant iși consolidează 
astăzi rețeaua sa. care acoperă teri
toriul Franței. Mîine, alții de teapa 
lui, folosind banii puși la dispoziție 
de firmele industriale (asistăm la 
o adevărată resurecție a presei in 
slujba industriașilor) își vor alătura 
vocile lor acestui concert.

„CE MARE CUCERIRE ESTE 
LIBERTATEA PRESEI. DAR SI 
CE BATJOCURA ATUNCI CIND 
EA SE CONFUNDA CU LIBERTA
TEA CAPITALULUI", încheie cu 
sarcasm „Le Monde".
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AZI, LA FOTBAL
• Semifinalele „Cupei Româ
niei" • Meciul retur al finalei 

„Cupei balcanice"
Astăzi se dispută semifinalele 

„Cupei României" la fotbal. Meciul 
Rapid București — Universitatea 
Craiova este programat la Pitești, iar 
Partida dintre echipele bucurestene 
Steaua si Metalul se va desfășura pe 
stadionul „Steaua" din Capitală. 
Ambele jocuri încep la ora 17.

Tot astăzi, stadionul 
Capitală va găzdui, cu 
ora 17, meciul retur al 
balcanice" intercluburi „ _____ ....
care se vor intîlni formațiile Sportul 
studențesc și Dinamo Zagreb. în 
primul ioc. disputat la Zagreb, fotba
liștii iugoslavi au cîștigat cu scorul 
de 3—1. Ceea ce înseamnă că „Spor
tului" îi este necesar acum un posi
bil și așteptat 2—0, pentru a-și adju
deca trofeul.

Republicii din 
începere de la 
finalei „Cupei 
la fotbal. . în

*

Posturile noastre de radio vor 
transmite, alternativ, aspecte de la 
toate cele trei partide. Transmisia se 
va efectua ne programul I. cu în
cepere de la ora 17.

de presă. Se apreciază, astfel, 
că, pină acum, au fost primite 
date importante. Experții consi
deră că satelitul ar mai putea 
fi operațional o perioadă de a- 
proximativ 300 de zile, fără di
ficultăți majore.

© PLANTAT! UN CO
PAC IN FIECARE LUNĂ... 
în cadrul eforturilor pentru ame
liorarea mediului ambiant, com
baterea eroziunii solului și îm
bunătățirea fondului forestier. Ia 
Manila a fost dat publicității un 
decret prezidențial care cere tu
turor filipinezilor în virstă de 
peste 10 ani să planteze. în ur
mătorii cinci ani. cite un copac 
în fiecare lună. Arborii trebuie 
plantați pe terenul deținut în

REVISTA COMPETIȚIILOR A

In cîteva rînduri
La sfîrșitul săptămînii trecute, 

echipa României pentru „Cupa Dayis" 
și-a înscris a treia victorie consecu
tivă în grupa europeană „A". După 
formațiile reprezentative ale Belgiei 
și Cehoslovaciei, iată că si echipa 
Angliei s-a văzut învinsă fără drept 
de apel pe terenul bucureștean.

Prin urmare, echipa României își 
continuă drumul. Ea va juca la Paris 
meciul final al grupei europene „A", 
datele acestuia, după informații încă 
neoficiale primite la F.R. Tenis, fiind 
22, 23 si 24 iulie. Ceea ce e însă foarte 
sigur : meciul România — Franța va 
trebui să se joace pină la data limită 
de 31 iulie. Pe terenurile de la Ro
land Garros, de asemenea, după in
formațiile pe care le deține condu
cerea federației române de speciali
tate. echipa Franței va fi probabil 
alcătuită din Jauffret. Dominguez, 
Haillet sau, posibil, Caujol. în even
tualitatea unei victorii la Paris, echi
pa noastră ar juca semifinala „Cupei 
Davis" la București, indiferent de nu
mele viitorului adversar ce se va a- 
lege dintre echipele Italiei. Spaniei. 
Ungariei sau Suediei (din rîndurile 
acesteia nu face parte Borg). Cea
laltă semifinală. Argentina — Austra
lia. se va juca la începutul toamnei.

iar echipa învingătoare în această 
partidă va fi gazda finalei.

Dintre celelalte evenimente ale 
săptămînii sportive internaționale 
consemnăm victoria la o mare dife
rență de puncte a echipei noastre fe
minine în meciul atletic România— 
Italia. Mai mult totuși decit scorul 
de 98—59 subliniem creșterea de for
mă înregistrată de cîteva dintre re
prezentantele atletismului nostru fe
minin — Natalia Mărășescu, Ileana 
Silai, Alina Gheorghiu. Argentina 
Menis. Cornelia Popa, precum si Ma
ria Puică 
două din 
nivel de

Forma 
noască

și Doina Bădescu. acestea 
urmă obținînd rezultate la 
noi recorduri naționale, 
sportivă trebuie să cu- 

însă o creștere temeinică 
și rapidă în viitoarele patru săp- 
tămini — ne declara Petre Zim- 
breșteanu, secretarul federației de 
atletism. întregului efectiv de an
trenori si atlete de la lotul reprezen
tativ îi stă în fată obiectivul dispu
tării cu succes a uneia dintre semi
finalele ..Cupei. Europei" pentru echi
pe. semifinală care se va desfășura 
ne stadionul Republicii din Bucu
rești. la 17 iulie. Vor participa atunci 
la întreceri formațiile U.R.S.S.. Fran
ței. Finlandei. Iugoslaviei, Elveției 
(plus o echipă reprezentativă încă

nedesemnată). în fața cărora atletele 
românce trebuie să obțină rezultate 
înalte, de natură să promoveze echi
pa noastră in finala „Cupei Europei" 
(se vor califica primele două).

Rulmentul — Steaua 0—20, Dina
mo — Știința Petroșani 3—7 și Fa
rul — C.S.M. Sibiu 25—3, iată prin
cipalele rezultate din campionatul de 
rugbi. in preajma derbiului Steaua — 
Farul, care se va juca la București, în 
etapa viitoare. Antrenorul federal 
Valeriu Irimescu ne declara că a- 
tenția tehnicienilor federației s-a 
concentrat nu atit asupra campiona
tului primei divizii, cit in privința 
fazei finale a campionatului de ju
niori. a tendințelor manifestate în joc 
de cele opt echipe finaliste din tota
lul inițial de 48. Aceasta pentru că 
echipa de juniori a României se va 
întrece la București (a doua jumă
tate a lunii iulie), în cadrul primei 
ediții a „Turneului prieteniei", cu e- 
chipe similare din Cehoslovacia, Po
lonia, U.R.S.S., Bulgaria și R.D.G.

Despre fotbal — despre ceea ce s-a 
mai întimplat si se mai poate în- 
t.impla în divizia „A", pe teren și în 
jurul terenului — vom opina intr-un 
viitor comentariu special.

• La Budapesta. intr-un concurs 
internațional atletic. Ildiko Szabo 
(Ungaria) a cîștigat proba feminină 
de 100 m cu timpul de ll”85/100, iar 
coechipierul ei Gabor Katona a 
terminat învingător în proba de tri- 
plusalt. cu rezultatul de 16.14 m.

• Participînd la turneul interna
țional de șah de la Vinkovici (Iu
goslavia). maestrul român Mihai 
Bubă s-a situat pe locul doi. cu 7 
puncte din 10 posibile, procentaj re
marcabil, datorită căruia șahistul nos
tru a obținut o normă de mare 
maestru. Locul intîi a revenit ceho
slovacului Plahetka — 7.5 puncte.

Valeriu MIRONESCU

• După cum s-a mai anunțat, tra
diționalul turneu international de te
nis de la Wimbledon va începe la 
20 iunie la Londra și va dura pînă 
la 3 iulie. în cursul zilei de ieri au 
fost stabiliți favorițil competiției. 
„Capi de serie" ai probei de simplu 
masculin figurează în ordine Jimmy 
Connors (S.U.A.), Bjorn Borg (Sue
dia). Guillermo Vilas (Argentina), 
Roscoe Tanner (S.U.A.). Ilie Năstase 
(România) și alți 11 jucători. In pri
mul tur Ilie Năstase îl va întîlni p« 
americanul Tom Gullikson.

proprietate sau închiriat, în 
parcuri. în preajma școlilor, pe 
marginea drumurilor și in alte 
locuri desemnate de autorități.

• SOMONUL Șl VUL
CANII. Cercetările efectuate 
de oamenii de știință sovietici 
in Peninsula Kamciatka au dus 
la concluzia că erupțiile vulca
nice pot avea un efect favo
rabil asupra reproducerii pești
lor. in specia) a somonului. Ce
nușa rezultată din erupție con
ține o serie de săruri minerale ; 
ajunse in apă. acestea creează

condiții favorabile înmulțirii 
peștilor. S-a constatat astfel că 
după erupția vulcanului Bezî- 
meanii numărul somonilor este 
mult mai mare in lacurile unde 
a ajuns cenușa.

© IN APĂRAREA PIEI
LOR ROȘII. Actorul de t|lra 
Marlon Brando, una d>in perso
nalitățile cele mai proeminente 
ale cinematografiei mondiale, 
cunoscut ca apărător al cauzei 
populației indiene din S.U.A., a 
hotărit să consacre totalitatea 
onorariului ce i s-a cuvenit pen

tru turnarea ultimei sale peli
cule, „Superman", pentru a fi
nanța producția unui serial la 
televiziune. Serialul va evoca 
trecutul de glorie al pieilor roșii 
și condițiile lor actuale de 
trai.

© CALCULATOR CU 
BATERII SOLARE. In F^n- 
ța și-a făcut de curind apariția 
un minicalculator, EL 8026, 
care funcționează pe bază de 
baterii solare. Montate pe dosul 
aparatului, ele se încarcă grație 
unor celule speciale, prin sim
plă expunere la razele soarelui 
sau la orice altă sursă de lumi
nă. Ultraplat (9 mm grosime) și 
in greutate de numai 65 de gra

me, aparatul efectuează. pe 
lingă cele 4 operații aritmetice, 
o serie de alte calcule. Singurul 
inconvenient — prețul, deocam
dată mult mai ridicat decit al 
calculatoarelor electronice obiș
nuite.

® VICTIMELE NAR- 
COMANIEI. Potrivit unor 
date publicate de revista „Der 
Spiegel", în ultimii cinci ani nu
mărul narcomanilor a crescut 
in R.F.G. de 12 ori. Anul tre
cut, poliția federală a reținut 
12 280 de contrabandiști și tra
ficant! de narcotice. Potrivit 
datelor oficiale. în anul 1976, 
de pe urma consumului de 
narcotice și-au pierdut viața în

R.F.G. 300 de persoane. Victi
mele narcomaniei sint, in spe
cial, tineri intre 16 și 25 de ani.

o COPII VÎNDUȚI 
„LA NEGRU ■ Procurorul 
districtului Manhattan a deschis 
o anchetă asupra negoțului cu 
nou-născuți. „business" care 
aduce profituri de ordinul zeci
lor de milioane de dolari. Po
trivit cercetărilor, traficul de 
copii este organizat de un grup 
de avocați din New York și din 
diferite orașe din Europa occi
dentală. Respectivii au reușit 
să convingă unele mame sin
gure si fără mijloace de a trăi 
să „cedeze" copiii unor familii 
fără copii.
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„ftstepiâm cu satisfacție ci iacrt
Mill dialog la nivel înalt româno-ungar" 
„Locuitorii Debrecenului so pregătesc să-l salute cu multă dragoste 

și respect pe tovarășul Nicolae Ceaușescu"
Situat la marginea pustei Horto- 

bâgy, Debrecenul. renumit pe vre
muri pentru tirgul de produse agri
cole care aduna aici negustori din 
toată tara, oferă astăzi imaginea 
unui oraș în plină dezvoltare. Cu- 
treierind marile sale bulevarde, te 
impresionează aspectul modern al 
cartierelor de locuințe, dotate cu 
vaste complexe comerciale, cu nu
meroase instituții de cultură și 
învătămînt, impunătoare mărturii 
ale hărniciei și talentului construc
torilor din Debrecen.

Orașul este astăzi un puternic 
centru industrial. Zestrea sa indus
trială s-a îmbogățit an de an. însu- 
mînd acum zeci de fabrici‘și uzine, 
printre care uzina de rulmenți, fa
brica de confecții. întreprinderea 
de aparataj medical, fabrica de 
materiale prefabricate din be
ton, fabrica de conserve, uzina 
de’ mașini de spălat și multe 
altele. De la Postăs Sândor, 
primul secretar al comitetului 
orășenesc de partid, am aflat 
că în cincinalul trecut pentru dez
voltarea orașului s-au alocat aproa
pe 4 miliarde forinti. din care s-aU 
construit aproape 12 000 de aparta
mente, noi școli și grădinițe. S-au 
modernizat numeroase străzi și 
piețe ale orașului. In actualul cin
cinal. pentru dezvoltarea orașului 
»e vor aloca 6 miliarde forinti. din 
care aproape 5 miliarde pentru 
construcții de locuințe, avîndu-se 
în vedere că populația Debrecenu- 
lui urmează să ajungă în viitorii 
cinci ani la 200 000 locuitori.

Pentru reporterul român consti
tuie un motiv de vie satisfacție să 
consemneze pe meleagurile ungare

numeroase dovezi ale dezvoltării 
puternice a relațiilor de prietenie 
si colaborare dintre popoarele ro
mân și ungar in opera de construc
ție socialistă. Elocvent pentru 
cursul continuu ascendent al cola
borării româno-ungare este și fap
tul că în cincinalul precedent vo
lumul livrărilor reciproce s-a du
blat, iar în perioada actualului cin
cinal ele vor cunoaște o dezvoltare 
și mai mare, ceea ce reflectă po
tențialul economic în continuă creș-

Note de drum 
din R. P. Ungară

tere al celor două țări, dorința co
mună de a dezvolta și adinei con
lucrarea reciproc avantajoasă. As
tăzi, în Ungaria pot fi adesea întîl- 
nite autocamioane basculante de 
17 tone, tractoare, vagoane de mar
fă, autoturisme „Dacia 1300“. lo
comotive Diesel hidraulice, mașini- 
unelte. excavatoare hidraulice, e- 
chipamente ..energetice, aparate de 
radio, componente electronice, ma
șini de contabilizat și facturat, ma- 
șini-uneîte pentru prelucrarea lem
nului — care poartă marca diferi
telor întreprinderi românești. Sem
nificativ este faptul că o pondere 
mereu crescîndă în cadrul schim
burilor româno-ungare o au mași
nile și instalațiile industriale, pro
duse ale industriilor in plin avînt 
ale celor două țări.

O contribuție esențială la întări
rea prieteniei și la extinderea cola
borării multilaterale dintre parti
dele și popoarele celor două țări au 
avut, după cum se știe, întîlnirile 
și convorbirile dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și tovarășul Ja
nos Kâdăr. Este temeiul pentru 
care opinia publică din țările 
noastre așteaptă cu viu interes 
noua întîlnire prietenească dintre 
tovarășii Nicolae Ceaușescu și Jă- 
nos Kâdâr.

Iată ce ne-a declarat în acest 
sens Sikula GyOrgy, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Hajdu-Bihar al P.M.S.U. :

„Considerăm o mare cinste pen
tru județul nostru și orașul Debre
cen de a găzdui o parte a intilnirii 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Repu
blicii Socialiste România, sl Jănos 
Kâdâr. prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar. In orașul și 
județul nostru tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este așteptat cu mult 
respect și dragoste și avem convin
gerea fermă că noul dialog la ni
velul cel; mai înalt va marca un 
moment de insemnătate deosebită 
în relațiile de prietenie dintre cele 
două partide și țări".

Interlocutorul a subliniat în con
tinuare că, în contextul dezvoltării 
puternice a relațiilor multilaterale 
româno-ungare, intre județele 
Hajdu-Bihar și Bihor s-au stator
nicit legături de prietenie si cola
borare. Anual, au loc schimburi de 
delegații de activiști de partid, de 
stat, U.T.C., prilejuri pentru a se 
informa reciproc despre realizările 
obținute in diferite domenii de ac
tivitate. „Am învățat multe lucruri 
interesante. în special în indus
trie, de la vecinii români si cre
dem că, la rîndul lor, și ei au vă
zut multe lucruri bune si intere
sante Ia noi — arăta interlocutorul, 
între cele două județe au loc și 
numeroase schimburi culturale. 
Formații artistice și de teatru din 
Oradea vin în turneu Ia Debrecen 
și în județ, iar cele din Debrecen 
se deplasează la Oradea si în ju
dețul Bihor. Din doi în doi ani, ar
tiștii plastici din Eihor organizea
ză expoziții Ia Debrecen, iar cei 
de la noi își expun lucrările Ia 
Oradea. Bune relații există și între 
cadrele universitare, între colecti
vele unor unități industriale".

Relevind însemnătatea majoră a 
noii intilniri la nivel inalt pentru 
întărirea pe mai departe a priete
niei și colaborării frățești dintre 
România și Ungaria., interlocutorul 
a declarat: Noi, la Debrecen, ne 
pregătim cu bucurie să-l întîmpi- 
năm pe tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Jănos Kâdăr și ne exprimăm 
convingerea că dialogul ce va avea 
loc va fi încununat de deplin suc
ces, spre binele ambelor popoare, 
al socialismului si păcii".

Aurel POP

SOFIA : LA BELGRAD ÎNCEPE

Vizită de prietenie
SOFIA 14 (Agerpres). — Tovarășul 

Cornel Burtică, membru al Comite
tului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a sosit marți intr-o 
vizită de prietenie in R.P. Bulgaria, 
la invitația C.C. al P.C. Bulgar. Pe 
aeroportul din Sofia erau prezenți 
tovarășii Aleksandăr Lilov, membru

al Biroului Politic, secretar al . C.C. 
al P.C.B., Stoian Mihailov, șeful 
Secției agitație și propagandă a C.C. 
al P.C.B., adjuncți de șefi de secție, 
alți activiști ai C.C. al P.C.B. Au 
fost de fată ambasadorul României 
la Sofia. Trofin Simedrea, și membri 
ai ambasadei.

Congresul Frontului Patriei din R. P. Bulgaria
SOFIA 14 (Agerpres). — Marti au 

început Ia Sofia lucrările Congresului 
al VIII-lea al Frontului Patriei din 
R. P. Bulgaria, cea mai cuprinzătoa
re organizație politică și obștească a 
tării.

Cei 1 960 delegați din întreaga Bul
garie vor examina activitatea depusă 
de această organizație în perioada ce 
s-a scurs de Ia ultimul congres, vor 
elabora noile sarcini, care să ajute la 
sporirea contribuției frontului, la 
traducerea in viată a politicii P.C. 
Bulgar.

La ședința inaugurală au fost de 
fată Todor Jivkov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.B., președintele Consiliu

lui de Stat, precum si alti conducători 
de partid și de stat bulgari.

Raportul cu privire la activitatea 
frontului a fost prezentat de Pencio 
Kubadinski, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului National al Frontului 
Patriei.

La congres sînt prezente delegații 
din peste 20 de țări. Din România 
participă o delegație a Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. condusă de tovarășul Iosif 
Uglar. membru al Comitetului Poli
tic Executiv, secretar al C.C, al 
P.C.R.. secretar al Consiliului Na
tional al Frontului Unității Socialiste.

Dezbaterile din cadrul Conferinței la nivel înalt

a Commonwealthului evidențiază

IMPERATIVUL LICHIDĂRII 
DECALAJELOR ECONOMICE
LONDRA — în capitala Marii Bri

tanii continuă lucrările Conferinței 
la nivel înalt a Commonwealthului. 
Reprezentanții țărilor participante au 
decis crearea unui „Comitet special" 
însărcinat cu elaborarea propunerilor 
privind instituirea unor „fonduri co
mune" menite să asigure stabilizarea 
preturilor materiilor prime.

Crearea respectivelor „fonduri co
mune", discutată deja în cadrul re
centului „dialog Nord-Sud“ de la Pa
ris, urmează să figureze pe agenda 
reuniunii de la GeneVa din toamna 
viitoare a Conferinței Națiunilor U- 
nite pentru Comerț și Dezvoltare 
(UNCTAD). Se apreciază că pentru 
început, totalul „fondurilor comune" 
prevăzute va fi de trei miliarde do
lari, existînd posibilitatea atingerii, 
ulterior, a unui plafon de șase mi
liarde dolari.

Primul ministru al Indiei. Morarji 
Desai, care a luat cuvintul în ședința 
de marți, a cerut elaborarea unui 
program pe termen lung pentru so
luționarea problemelor sărăciei care 
afectează țările în curs de dezvolta
re. El a apreciat că întîrzierea unor

măsuri în acest domeniu reprezintă o 
amenințare la adresa stabilității și 
securității internaționale. Atrăgând a- 
tenția asupra faptului că, pînă în 
prezent, nu există planuri concrete pe 
termen lung care șă vizeze reducerea 
și, în final, eliminarea decalajelor 
economice, premierul indian a subli
niat că este necesar ca membrii co
munității internaționale, în special 
statele dezvoltate, să devină mai con- 
știenti de discrepantele uriașe care 
persistă intre nivelurile de trai al po
poarelor din țările bogate și al celor 
sărace și să adopte măsurile necesare 
pentru remedierea acestei situații 
grave.

★
Conferința la nivel înalt a Com

monwealthului a adoptat, marți, o 
declarație specială privind comba
terea rasismului în sport, respectiv 
a politicii de apartheid a Republicii 
Sud-Africane preconizînd sistarea tu
turor contactelor sportive cu această 
țară, atit țimp cît regimul rasist de 
la Pretoria va continua politica de 
apartheid.

In lume mai există aproape un miliard de analfaheți

Conferința O.N.U. asupra dreptului mării
Este necesară folosirea deplină a cuceririlor științei și tehnicii 
pentru exploatarea mărilor și oceanelor în folosul tuturor 

popoarelor
NAȚIUNILE UNITE 14 (Ager

pres). — în cursul dezbaterilor pri
vind modalitățile de valorificare a 
resurselor minerale ale teritoriilor 
submarine ale oceanului planetar, 
reprezentanții statelor participante 
la Conferința O.N.U. asupra dreptu
lui mării au relevat semnificația 
deosebită a utilizării mijloacelor 
tehnice șl științifice marine in folo
sul tuturor națiunilor.

Reprezentantul României, Dumi
tru Mazilu, a arătat că în concepția 
țării noastre noua ordine maritimă 
presupune realizarea imperativului 
transferului de tehnologii marine, pe 
baza unor programe concrete elabo

rate prin luarea în considerare 
a cerințelor noii ordini internațio
nale în sensul lichidării decalajelor 
existente pe planul exploatării și 
valorificării resurselor mărilor și 
oceanelor lumii. Vorbitorul a ară
tat că este necesară elaborarea unor 
reglementări care să asigure folosi; 
rea deplină a cuceririlor științei și 
tehnicii pentru exploatarea mărilor 
și oceanelor cu participarea tuturor 
statelor — inclusiv a celor mai puțin 
industrializate — așa încit rezultate
le obținute să fie puse in slujba 
dezvoltării generale. în primul rind 
a țărilor în curs de dezvoltare.

In amintirea victimelor 
represiunii rasiste 

de la Soweto
JOHANNESBURG. — Mai multe 

sute de tineri din Africa de Sud au 
boicotat luni școlile, marcind împli
nirea unui an de la represiunile sîn- 
geroase din Soweto, soldate cu nu
meroase victime. Ei au organizat, de 
asemenea, o demonstrație de . protest 
impotriva arestării, la sfîrșitul săo- 
tăminii trecute, a unui număr de 20 
de lideri ai studenților de culoare.

Consiliul reprezentanților studenți
lor din Soweto s-a întrunit luni și a 
ales pe Jabu Mazibuko ca președinte 
al consiliului. în locul lui Sechaba 
Montsisi. care a fost arestat de po
litia sud-africană la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute.

Intr-o alocuțiune 
rostită la Palatul Na
țiunilor din Geneva, 
in deschiderea celei 
de-a 24-a sesiuni a 
Consiliului de - Admi
nistrație a Programu
lui Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare

(P.N.U.D.), Bradford 
Morse, directorul ge
neral al acestui orga
nism, a arătat că pe 
parcursul ultimelor 
două decenii venitu
rile pe locuitor pentru 
două treimi din ome
nire au crescut anual 
cu mai puțin de un

dolar. El a relevat că. 
in prezent în lume 
mai există aproape un 
miliard de analfabeți 
Si că aproape 70 la 
sută din copiii ce tră
iesc in ansamblul ță
rilor in curs de dez
voltare suferă de sub
nutriție.

Spor de voturi al P. C. I. 
în alegerile parțiale

ROMA 14 (Agerpres). — La Roma 
au fost date publicității rezultatele 
oficiale ale alegerilor desfășurate 
duminică și luni în Italia pentru 
înnoirea a patru consilii comunale și 
a 36 de . consilii de circumscripții 
(administrații de cartier și orășe
nești), în cadrul cărora au fost che
mați la urne 312 249 de cetățeni.

în alegerile pentru consiliile de 
circumscripții Partidul Comunist Ita
lian a obținut 43,9 la sută voturi și 
249 de locuri, Partidul Democrat- 
Creștin — 31,6 la sută voturi și 188

locuri, iar Partidul Socialist Italian 
10,8 la sută voturi și 61 de locuri, 
în ce privește alegerile comunale, 
în comunele în care s-a votat pe 
baza sistemului proportional.. demo- 
crat-creștinii dețin 25 de locuri, co
muniștii 14 locuri, socialiștii — cinci.

Ziarul „l’Unitâ" apreciază că vo
tul a confirmat încrederea electora
tului față de politica dusă de comu
niști, arătînd că P.C.I. nu numai că 
și-a. întărit, ci a depășit rezultatele 
a'-gerilor politice deda 20 iunie 
1976.
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agențiile de presă transmits
întrevederi sovieto-vest- 

germane. Leonid Bre3nev> secre
tar general al C.C. al P.C.U.S., si mi
nistrul de externe al U.R.S.S.. An
drei Gromiko. au avut, marți, la 
Moscova o convorbire cu Hans-Die- 
trich Genscher, vicecancelar federal 
și ministru al afacerilor externe al 
R.F.G. Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la sta
rea si perspectivele dezvoltării si 
perfecționării relațiilor bilaterale, 
precum și la unele probleme ale si
tuației Internationale.

Consfătuirea mecanizato
rilor bulgari. In ora?ul Ruse * 
avut loc Consfătuirea națională a re
prezentanților mecanizatorilor frun
tași din agricultura Bulgariei. Luînd 
cuvîntul in cadrul lucrărilor. Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. 
Bulgar, președintele Consiliului de 
Stat al R.P. Bulgaria, a subliniat că 
Bulgaria dispune de o puternică bază 
tehnică agricolă, care se află în per
manentă Înnoire. Sarcina principală, 
a spus Todor Jivkov, este ca această 
bază să fie folosită la maximum și 
cît mai rațional.

întîlnire. Kim Ir Sen, secreta
rul general al C.C. al Partidu
lui Muncii din Coreea, președin
tele R.P.D. Coreene, s-a întilnit 
cu Kaisone Phomvihane, secretar ge
neral al Comitetului Executiv al C.C. 
al Partidului Popular Revoluționar 
Laoțian, prim-ministru al guvernului 
R.D.P. Laos, aflat într-o vizită ofi
cială de prietenie în R.P.D. Coreeană, 
In fruntea unei delegații de partid și 
de stat.

Sesiunea Comitetului eli
berării al O.U.fl. (Organizația 
Unității Africane) a început la Luan
da. Lucrările sesiunii se desfășoară 
sub președinția lui Agostinho Neto, 
președintele Republicii Populare An
gola. La lucrări participă reprezen
tanți ai unui număr de 40 de state 
din Africa și ai mișcărilor de elibe
rare națională de pe acest continent. 
La ordinea de zi se află probleme le
gate de eliberarea deplină si defi
nitivă a Africii de rasism, colonia
lism și neocolonialism.

Reuniune consacrată ro
lului femeii. Havana au in- 
ceput. marți, lucrările Conferinței re
gionale a Comisiei economice a 
O.N.U. pentru America Latină, con
sacrată rolului femeii în dezvoltarea 
economică și socială a țărilor conti
nentului. Delegații examinează 
proiectul planului de acțiune pen
tru lichidarea inegalității femeii 
și îmbunătățirea situației ei sociale.

Consultări sovieto-ame- 
rîCanO conf°rmitate cu înțele
gerea intervenită în cursul convorbi
rilor prilejuite de vizita la Moscova, 
în luna martie, a secretarului de stat. 
Cyrus Vance, la Washington se des
fășoară consultări între delegații ale 
U.R.S.S. și S.U.A. în problema inter
zicerii totale a experiențelor cu arma 
nucleară — transmite agenția T.A.S.S. 
Se vor desfășura, de asemenea, re
levă agenția, consultări' bilaterale în 
problemele legate de nediSeminarea 
armamentului nuclear.

Secretarul general al Par
tidului Comunist din Chile,

Luis Corvalan, aflat în vizită la Ca
racas, a avut întrevederi cu pre
ședinții Camerei Deputaților și Se
natului Venezuelan, Oswaldo Alva
rez Paz și. respectiv, Gonzalo Bar
rios — informează agenția Prensa 
Latina. Au fost abordate diverse pro
bleme de interes comun și aspecte 
ale actualei situații din Chile.

al armatei, precum si demisiile al
tor 16 generali. Acceptarea acestor 
demisii survine în contextul în care, 
răspunzând unei propuneri guverna
mentale. 18 generali și 51 de colonei 
și-au prezentat la 16 mai demisiile 
„cu anticipație", pentru a facilita re
organizarea armatei în situația crea
tă de războiul civil pe care l-a cu
noscut tara în anii 1975—1976.

In|skg@re. Primul ministru

Doschiderea Adunării Co- 
nerale a O.S.R. st- Georges- 
capitala Grenadei, s-au deschis marți 
lucrările Adunării Generale a Orga
nizației Statelor Americane (O.S.A.l, 
la care participă reprezentanții a 25 
de țări.

al Pakistanului. Zulfikar Aii Bhutto, 
a ajuns la o înțelegere cu Alianță 
națională pakistaneză (de opoziție) 
privind organizarea de noi alegeri 
generale în această tară, au anunțat 
surse oficiale din Rawalpindi, citate 
de agențiile U.P.I. si Reuter. Potri
vit unui purtător de cuvînt ’guverna
mental. viitorul scrutin va avea loc 
în toamnă. O rundă finală de consul
tări între cele două părți este pre
văzută pentru miercuri.

Refugiat! nomibieni în 
Zambia. ^ntr-un interviu acordat 
presei din Lusaka, ministrul de in
terne al Zambiei, Aaron Milner, a 
declarat că 200 de persoane refugiate 
din Namibia — teritoriu ocupat ile
gal de Republica Sud-Africană — au 
sosit la Maheba, în nord-vestul Zam
biei. Aceste persoane, a spus minis
trul zambian. vor beneficia de sta
tutul de „refugiati".

La Tirana au inceput lucrările 
celei de-a 6-a sesiuni a celei de-â 
8-a legislaturi a Adunării Populare 
a R P.S Albania, La lucrări parti
cipă Enver Hodini nrim-secret-’r M 
C.C. al Partidului Muncii din Alba
nia. alți conducători de partid și de 
stat. Pe ordinea de zi a sesiunii se 
află aprobarea proiectului de Cod 
Penal și a proiecbtlui ds lege asu
pra serviciului militar în cadrul for
țelor armate ale R.P.S. Albania.

Cârava cadrelor didactice 
din Ecuador. Autoritățile ecuado- 
riene au hotărît suspendarea cursu
rilor școlare primare pe ansamblul 
tării și au dispus arestarea a aproxi
mativ 100 de. institutori la Quito. 
Măsurile respective, informează a- 
genția France Presse. au fost luate 
în legătură cu: greva declanșată la 18 
mai de cadrele didactice, pentru îm
bunătățirea condițiilor lor de viată, 
în numeroase orașe ecuadoriene s-au 
înregistrat noi incidente între politie 
și grupuri de profesori sau studenti.

Dsmisie. Guvernul libanez a
acceptat demisia generalului Hanna 
Said, care a îndeplinit funcția de sef

CTutură. A fost prins D°nald
Ray Caylor, ultimul dintre deținuții 
evadați de la penitenciarul american 
„Brushy Mountain"; între care s-a 
aflat si James Earl Rav. condamnat 
pontru asasinarea lui Martin Luther 
King, cunoscut lider al populației de 
culoare din S.U.A. La operațiunea 
de prindere a evadaților, care a du
rat aproape trei zile, au luat parte 
aproximativ 200 de polițiști ajutați 
de cîini special dresați, precum și opt 
elicoptere.

AUSTRIA:

Vii proteste împotriva 
unei noi provocări fasciste

VIENA. — Opinia publică progre
sistă din Austria continuă să protes
teze împotriva proiectatei întruniri a 
unor foști membri ai S.S.. care ur
mează să se desfășoare la sfîrșitul 
acestei săptămîni la Braunau. la fron
tiera cu R.F.G. După cum s-a anun
țat oficial la Viena. întrunirea a pri
mit aprobarea Ministerului de Inter
ne austriac, la ea urmînd să participe 
si persoane din R.F.G.

Federația Internațională a Rezis- 
tenților (F.I.R.) și P.C. din Austria 
au protestat vehement impotriva 
unei asemenea întruniri îndreptate 
împotriva păcii și democrației.

TURCIA

Consultări în vederea 
formării noului guvern

ANKARA 14 (Agerpres). — Pre
ședintele Turciei. Fahri Korutiirk, 
l-a însărcinat mărfi pe Btîlent Ecevit. 
liderul Partidului Republican al Po
porului. cu formarea noului guvern 
al tării. într-o conferință de presă. 
Ecevit a dat citire textului scrisorii 
prin care este autorizat de șeful sta
tului cu formarea viitorului cabinet, 
relevind că i s-a cerut să constituie 
„un guvern capabil să rezolve gra
vele probleme interne si externe cu 
care este confruntată Turcia".

Ecevit si-a exprimat din nou spe
ranța că va putea constitui un gu
vern exclusiv din reprezentant),, ai 
partidului său.

Intilnirea pregătitoare 
a reuniunii general-europene

Pentru dezbateri în spirit constructiv, 
pentru măsuri efective in direcția întăririi securității 

și dezvoltării colaborării pe continent
Astăzi încep la Belgrad lucrările 

Intilnirii pregătitoare a reuniunii re
prezentanților celor 35 de state parti
cipante la Conferința pentru secu
ritate si cooperare in Europa. Opinia 
publică din tara noastră. întregul 
nostru popor salută cu satisfacție 
deschiderea intilnirii de la Belgrad, 
prima reuniune paneuropeană după 
cea de la Helsinki, chemată să dea 
un nou si puternic impuls transpu
nerii in viată a prevederilor Actului 
final — care reprezintă un tot uni
tar — întăririi si dezvoltării secu
rității si cooperării pe continentul 
nostru.

România socialistă situează, asa 
cum se știe, problema securității eu
ropene între preocupările de prim 
ordin ale politicii sale externe. 
„România — sublinia în acest sens 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — acordă 
o însemnătate deosebită reuniunii de 
la Belgrad consacrată securității si 
cooperării europene. Noi dorim ca 
la reuniunea de la Belgrad să se 
evite orice confruntare, actionindu-se 
cu fermitate in direcția unei cît mai 
bune colaborări în toate domeniile, 
a stabilirii unor măsuri concrete care 
să dea un nou impuls aplicării in 
viață a documentelor de la Helsinki, 
înfăptuirii securității si cooperării în 
Europa".

în concepția tării noastre reuniu
nea de la Belgrad are drept scop să 
continue procesul inițiat de Confe
rința gcneral-europeană. să adopte 
măsuri pentru aprofundarea si inten
sificarea aplicării Actului final, să 
stabilească noi inițiative și direcții de 
acțiune pe calea înfăptuirii secu
rității europene. Un rol important în 
această privință revine, desigur, in
tilnirii pregătitoare, care are drept 
scop să stabilească data, durata, or
dinea de zi și modalitățile de des
fășurare ale reuniunii prooriu-zise 
programate pentru toamna acestui 
an. Este clar că pentru a-si atinge 
obiectivele, reuniunea de la Belgrad 
trebuie să se axeze pe aspectele fun
damentale ale securității europene, 
aspecte care vizează extinderea 
cooperării economice si tehnico-stiin- 
tifice înitre statele europene, adop
tarea unor măsuri eficiente de dezan
gajare militară si dezarmare pe con
tinent. dezvoltarea colaborării în do
meniul cultural si în probleme uma
nitare. în legătură cu toate aceste 
aspecte. România a avansat, asa cum 
este știut, un șir de importante pro
puneri. care sînt de natură să stimu

leze efectiv negocierile. angailndu-le 
pe un făgaș constructiv, corespunză
tor cerințelor si așteptărilor po
poarelor europene.

Concentrarea eforturilor asupra 
aspectelor reale, esențiale ale secu
rității si cooperării face necesară, in 
același timp, participarea cu drepturi 
depline si in egalitate deplină a tutu
ror statelor participante la dezbateri, 
depășirea oricăror tentative de imix
tiune sau presiuni, a opticii înguste 
de bloc sau a intereselor de grup, ca 
și respingerea încercărilor de a 
transforma reuniunea într-un simplu 
club de discuții sau polemici sterile. 
Este important ca la Belgrad să se 
acționeze in mod constructiv, să nu 
se facă doar o simplă inventariere a 
sarcinilor si problemelor, ci — în 
spiritul respectului reciproc. al 
neamestecului în treburile interne — 
6â se contureze măsuri concrete ce 
pot fi întreprinse pentru întărirea 
securității si cooperării europene.

După opinia tării noastre si 
reuniunea de la Belgrad, la fel ca si 
în întreaga perioadă de pregătire si 
desfășurare a Conferinței pentru 
securitate si cooperare, vor trebui 
să-și găsească o deplină aplicare 
normele si regulile democratice, 
precum sl acel spirit de conlucrare șl 
căutări, prin respectarea punctelor 
de vedere ale celorlalți, a deplinei lor 
egalități, singura modalitate de depă
șire a deosebirilor de vederi, de 
elaborare a unor documente clare și 
unanim acceptabile.

România care. în spiritul întregii 
sale politici constructive si princi
piale, a desfășurat de-a lungul anilor 
o activitate perseverentă pentru pro
movarea ideilor securității europene, 
activitate încununată din plin prin 
aportul pozitiv, larg recunoscut, la 
pregătirea și desfășurarea cu succes 
a Conferinței general-europene, la 
elaborarea Actului final si la tradu
cerea sa în fapte, este hotărită să-și 
aducă o contribuție activă la buna 
desfășurare a reuniunii de la Bel
grad. Opinia publică din tara noastră, 
poporul român își exprimă convin
gerea că prin hotăririle pe care le va 
adopta, rod al mobilizării voinței po
litice a statelor participante, al do
rinței și acțiunii popoarelor, reuniu
nea de la Belgrad va putea marca o 
contribuție deosebit de importantă la 
stimularea procesului de destindere, 
la înfăptuirea securității, corespun
zător intereselor și năzuințelor tutu
ror popoarelor europene.

Cresc rînduriEe P.C.F.
PARIS. — După cum anunță zia

rul „l’Humanite". în ultima săptămî- 
nă în rindul Partidului Comunist 
Francez au intrat alți 2 000 membri. 
Ziarul precizează că in primele cinci 
luni ale acestui an 82 000 francezi 
au devenit membri ai P.C.F,. La sfîr
șitul lunii mai. Partidul Comunist 
Francez număra 543 000 meniri.

P.C. din Chile : 
Apel la crearea 
unui front unitar 

al forțelor democratice 
ROMA. — într-un Manifest al P.C. 

din Chile, dat publicității la Roma,

se arată că „In Chile se configurează 
o nouă situație politică" ce favori
zează acțiunea comună a tuturor for
țelor democratice din tară. Manifestul 
reafirmă chemarea comuniștilor chi
lieni adresată în martie celor sase ( 
partide ale Unității Populare si de
mocrat creștinilor de a forma un 
front al tuturor forțelor antifasciste.

Relevind similitudinea unor poziții 
exprimate în documentele diferitelor 
partide și organizații chiliene, mani
festul menționează că un asemenea 
consens ar fi de dorit să fie mate
rializat într-un acord politic care să 
marcheze începutul procesului de li
chidare a dictaturii.

Azi, alegeri generale în Spania
— DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA MADRID —

La capătul unei intense campanii 
electorale, cei 23 532 148 de alegători 
spanioli în vîrstă de peste 21 de 
ani, înscriși pe liste, sînt chemați 
azi la urne spre a-și alege, pentru 
prima oară în patru decenii, repre
zentanții in noile Cortesuri : 350
de membri ai Congresului deputa
ților și 207 ai Senatului, urmind 
ca ulterior Senatul să fie comple
tat cu 41 de membri desemnați de 
rege.

Din cele 115 grupări politice le
gale care — separat ori alcătuind 
coaliții — îsi dispută întîietatea la 
urne, doar nouă prezintă candida
turi în peste jumătate din cele 50 
de provincii ale Soaniei.

în ciuda ploii abundente, a vîn- 
tulul și frigului neobișnuit ce s-au 
abătut, pe neașteptate, peste Ma
drid și o mare parte din țară, mo
bilizarea populară, departe de a 
scădea, a înregistrat momentele de 
vîrf simbătă și duminică. în aceste 
două zile au avut loc circa 4 000 
de mitinguri, unele reunind un nu- 
măf impresionant de simpatizanți, 
cum a fost cel organizat de Parti
dul Comunist din Spania, la Torre- 
lodones, în apropierea capitalei, la 
care au luat parte 250 000 de per
soane, sau cele organizate de Par
tidul Socialist Muncitoresc și de 
celelalte grupări politice de stingă. 
Luând cuvîntul la mitingul de la 
Torrelodones, secretarul general al 
P.C.S., Santiago Carrillo, a trecut 
in revistă principalele poziții ex
puse în platforma partidului ; tot
odată, el a adăugat că „40 de zile 
de campanie reprezintă foarte pu
țin pentru a face față unei campa
nii ostile care a durat 40 de ani".

Pe de altă parte, secretarul 
general' al P.C.S. a relevat, intr-un 
interviu acordat cotidianului fran
cez „Le Matin", că partidul său 
este „favorabil constituirii unui 
guvern de uniune națională", care 
să contribuie la redresarea situa
ției moștenite după aproape 40 de 
ani de franchism. El a exprimat 
speranța că în viitorul parlament 
al Spapiei vor fi incluși „cît mai 
mulți oameni politici de stingă, 
care să se pronunțe pentru o pro
fundă reformă constituțională".

O mare afluență de public au în
registrat, de asemenea, o serie de 
adunări electorale convocate de

Uniunea Centrului Democratic, for
mație politică condusă de premie
rul Adolfo Suarez, care, după cum 
se știe, a acționat, în perioada de 
cînd se află în fruntea guvernului, 
in direcția dezvoltării noului curs 
democratic în viața țării.

In linii mari, mersul campaniei 
nu a confirmat prevestirile sumbre 
ale celor interesați in eșecul alege
rilor. Incidente izolate, inclusiv ex
plozii ale căror autori au rămas ne- 
identificati. au continuat însă să se 
producă. Politia a arestat luni, mai 
multi membri ai partidului neo-f 
franchist. „Alianța populară", si ai 
grupării de extremă dreaptă. învi
nuit! de acte de terorism si atacuri 
împotriva grupărilor politice demo
cratice. Pentru a preveni eventuale 
tentative de sabotare a scrutinului, 
se află în curs de aplicare așa-nu- 
mita „Operație Ariete". un plan ex
ceptional de siguranță, la care iau 
parte toate efectivele ■ politiei, jan
darmeriei si armatei, puse in stare 
de alertă pină după alegeri, in 
scopul de a asigura paza centrelor 
de vot, a localurilor publice si a li
derilor politici. ■

La încheierea campaniei, liderii 
principalelor grupări’ au adresat a- 
legătorilor mesaje televizate, de 
cite zece minute; în timp ce condu
cătorii partidelor de st.înga si. într-o 
anumită măsură, ai celor de centru 
au înfățișat în mod realist panora
ma problemelor economice si socia
le cu care este confruntată tara, 
apreciind că dezvoltarea procesului 
de democratizare este o cerință o‘- 
biectivă pentru redresare și înlă
turarea gravelor injustiții existen
te. reprezentanții „Alianței popu
lare" au recurs la vechile formule 
ale „continuității" franchismului și 
„statului forte", cu adăugirea de 
circumstanță că ei ar admite unele 
„renovări", fără a aduce insă pre
cizări în această direcție.

în ce privește sansele electorale, 
sondajele continuă să prevadă că 
nibi una din grupările politice nu ar 
putea obține majoritatea absolută 
a voturilor, anreciindu-se că o ma
joritate relativă ar putea întruni 
Uniunea Centrului Democratic — 
ceea ce ar putea determina forma
rea- unui guvern de coaliție.

V. OROS
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