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Datele recensămintului reliefează profunde transformări economice și sociale

INTENSIFICAREA PROCESULUI DE URBANIZARE
componentă a civilizației socialiste

DEZVOLTAREA CLASEI MUNCITOARE
clasă conducătoare a societății

înfăptuirea cu consecvență a po
liticii partidului și statului nostru 
de industrializare și de transfor
mare socialistă a agriculturii a 
smuls pentru totdeauna Româ
nia din înapoierea seculară, 
propulsînd-o pe traiectoria progre
sului economic și social necontenit. 
Chipul țării s-a schimbat funda
mental în anii edificării socialiste.

După cum este cunoscut, din pe
rioada ce a urmat Congresului al 
IX-lea al partidului, înfăptuirea 
politicii partidului de industriali
zare a țării a cunoscut o elaborare 
superioară, prin concepția științifi
că, prin accentele puse pe dezvol
tarea prioritară a ramurilor moder
ne, amplasarea teritorială consec
vent rațională, urmărirea criterii
lor de eficiență economică, în 
strînsă concordanță cu cerințele 
dezvoltării sociale generale. Oricine 
poate constata marile schimbări 
Înnoitoare petrecute îndeosebi în 
acest deceniu în țara noastră — 
concretizate în mii și mii de uni
tăți industriale și agricole, care fac 
să pulseze din plin o viață econo
mică și socială dinamică pe întreg 
cuprinsul ei.

Parte integrantă a politicii parti
dului nostru privind amplasarea 
armonioasă a forțelor de pro
ducție pe întreg cuprinsul pa
triei, dezvoltarea echilibrată a tu
turor Județelor și zonelor țării se 
oglindește pregnant in modificările 
intervenite, cu deosebire in ultimul 
deceniu, in structura și repartiza
rea teritorială a populației și a 
forței de muncă, în ridicarea gra
dului de urbanizare, In profundele 
transformări economice și sociale 
Înfăptuite In toate localitățile.

Rezultatele recensămintului popu
lației și al locuințelor din 5 ianua
rie 1977 se constituie lntr-un amplu 
și însuflețitor tablou al succeselor 
deosebit de importante obținute în 
cei 11 ani care au trecut de la pre
cedentul recensămînt, In dezvolta
rea și transformarea localităților, 
in ridicarea nivelului de urbaniza
re a țării, factori fundamentali ai 
progresului social. în această pe
rioadă s-au dezvoltat din punct de 

\ vedere economic și urbanistic ora-
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șele existente, unele și-au extins 
limitele teritoriale prin încorpora
rea de localități limitrofe, au apă
rut noi orașe pe harta țării. Cîteva 
date sînt elocvente : de la recen- 
sămintul din 1966 pină la 5 ianua
rie 1971. populația din mediul ur
ban a crescut cu 2 931 mii persoa
ne, respectiv cu 40,1 la sută. La 
recensămîntul din 1977, populația 
urbană s-a ridicat la 10 236 846 de 
cetățeni, ponderea locuitorilor ur
bani in totalul populației ajungind 
la 47,5 la sută. Desigur, ar fi mul-

pozitivete de spus despre efectele 
ale acestor schimbări, produse în 
structura populației. Sînt modifi
cări calitative profunde, realizate 
în procesul de făurire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
ele reflectîndu-se nemijlocit în 
viața socială a României, a tuturor 
localităților și județelor patriei.

Remarcabile ni se par, în acest 
sens, modificările care au survenit 
în structura și utilizarea forței de 
muncă a țării. Așa cum se subli
niază în comunicat, în perioada

1966—1976 s-au creat 2 253,5 mii noi 
locuri de muncă. în același timp, 
ponderea populației rurale a scăzut 
la 52.5 la sută. Toate acestea au 
dus, în mod firesc, la schimbări ca
litative în structura populației pe
ocupații și ramuri de activitate, la 
creșterea ponderii populației din 
ramurile neagricole și, în special, 
a celei ocupate în industrie, la 
creșterea rândurilor clasei munci
toare — clasa conducătoare a so
cietății — atît pe ansamblul țării, 
cit si la nivelul fiecărui județ, cu 
implicații profunde asupra produc
tivității muncii sociale, a venitului 
național 
popor.

Astfel, 
tente pe 
structura 
a fondului de locuințe, intensifica
rea procesului de urbanizare s-a 
împletit cu importante progrese in 
ce privește satisfacerea cerințe
lor de spațiu locativ ale popu
lației. Creșterea cu 39,6 milioa
ne mp a fondului locativ, îndeo
sebi în cadrul unor ansambluri 
urbanistice moderne, prevăzute cu 
dotări sporite de confort și com
plexe social-culturale necesare 
populației, constituie o dovadă 
concludentă în acest sens.

România a moștenit, după cum 
șe știe, de la vechea orânduire o 
rețea de localități dispusă in mod 
anarhic, cuprinzînd un număr foar
te mare de așezări mici, răzlețe, 
excesiv de întinse din punct de 
vedere teritorial. Iată de ce, apli- 
cînd politica industrializării so
cialiste, partidul nostru a stabilit, 
ca un criteriu important al ampla
sării în teritoriu a noilor obiective 
industriale, înlăturarea treptată a 
inegalităților moștenite din trecut 
între diversele zone și dezvoltarea 
echilibrată a tuturor județelor ță
rii. în perioada primelor planuri 
cincinale, dar mai ales după Con
gresul al IX-lea, această politică 
de amplasare rațională a forțelor 
de producție pe întreg teritoriul 
țării a determinat dezvoltarea ade-

și bunăstării întregului

prin modificările imipor- 
care le-a determinat in 
și distribuirea teritorială

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, s-a întîlnit, luni la a- 
miază. cu tovarășul Jorge del Prado, 
secretar 
munist 
în tara 
P.C.R.

La întrevedere a luat parte tovară
șul Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R.

Oaspetele a mulțumit tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru invitația 
de a vizita tara noastră și de a cu
noaște viata si activitatea poporului 
român pe calea construcției societății 
socialiste multilateral dezvoltate în 
România. Totodată, el a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu un sa
lut cordial din partea conducerii 
Partidului Comunist Peruan, a co
muniștilor peruani.

Mulțumind, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a transmis un cald salut 
conducerii Partidului Comunist Pe
ruan, tuturor comuniștilor peruani, 
adresîndu-le cele mai bune urări.

în timpul întrevederii a avut loc 
un schimb de păreri privind activita
tea si preocupările celor două par
tide. evidențiindu-se hotărârea comu-

general al Partidului Co- 
Peruan, care face o vizită 

noastră la invitația C.C. al

nă de a se acționa în continuare 
pentru dezvoltarea raporturilor de 
colaborare și solidaritate statornicite 
între Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist Peruan, în inte
resul întăririi prieteniei si conlucră
rii dintre cele două țări si ponoare, 
al cauzei socialismului și păcii. A- 
preciindu-se cursul ascendent al re
lațiilor de colaborare si cooperare ro- 
mâno-peruiane. impulsionate îndeo
sebi după vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în Peru. în toam
na anului 1973, a fost exprimată ho
tărârea de a se dezvolta în continuare 
aceste relații. în domeniul politic, al 
schimburilor comerciale si cooperă
rii economice, corespunzător intere
selor și aspirațiilor popoarelor ro
mân și peruan, cauzei păcii si cola
borării internaționale.

S-a subliniat, totodată, importanta 
lărgirii relațiilor dintre organizațiile 
sindicale, țărănești si obștești din cele 
două țări, a schimburilor culturale si 
artistice pentru mai buna cunoaștere 
reciprocă și întărirea relațiilor de 
prietenie dintre popoarele român și 
peruan.

Schimbul de vederi a evidențiat, de 
asemenea. transformările pozitive 
care au loc în lume în favoarea for
țelor socialismului, democrației si

păcii, subliniindu-se în acest cadru 
necesitatea unei largi unități si soli
darități, atît pe plan național, cît si 
internațional. între toate forțele pro
gresiste. antiimperialiste, în lupta 
pentru dezvoltarea independentă si 
suverană a tuturor statelor oe calea 
progresului economic si social, pen
tru asigurarea dreptului fiecărui po
por de a fi stăpîn pe bogățiile sale 
naționale, de a-si hotărî singur soar
ta, așa cum dorește, împotriva orică
rui amestec din afară.

A fost relevată necesitatea intensi
ficării eforturilor în direcția instau
rării unei noi ordini economice inter
naționale. a unui climat de pace si 
securitate, de înțelegere și colaborare 
internațională, pentru realizarea de 
măsuri concrete de dezangajare mili
tară si dezarmare șl în primul rând 
de dezarmare nucleară.

S-a evidențiat însemnătatea deose
bită a întăririi unității țărilor socia
liste. a partidelor comuniste si mun
citorești, în lupta împotriva cercu
rilor reacționare, imperialiste, pentru 
promovarea intereselor vitalei 
popoarelor, pentru triumful 
păcii în întreaga lume.

întrevederea s-a desfășurat 
atmosferă 
tenie.

cordială, de caldă

PENTRU GRĂBIREA REFACERII FONDULUI LOCATIV AVARIAT,

RIDICAREA NOILOR LOCUINȚE ȘI EDIFICII SOCIAL-CULTURALE

> Constructori,
cît mai mulți constructori

pe schelele Capitalei!

ale 
cauzei

tn.tr-o 
prie-

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
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Un nou succes al construc
torilor de pe șantierele Com
plexului hidrotehnic și ener
getic Cema-Motru-Tismana : 

Străpungerea galeriei
de aducțiune 
Motru-Pocruia

din

Conducătorul delegației guvernamentale economice
Populare Democrate Coreene

Un apel al 
meseriașilor

Consiliului popular al 
sau celor necalificați 

apropiate sau din

municipiului adresat deopotrivă 
din București, cît și din localitățile 
alte zone ale țării

construcție si reconstrucție a fon-Vasta activitate de
dului locativ al Capitalei, al unor edificii sociale și cul
turale cunoaște. în. această perioadă, momente de „vîrf“, 
o intensă concentrare a tuturor forțelor umane si a mijloa
celor tehnice de care dispun constructorii bucureșteni. în 
lunile care au trecut de la seism, pe baza unor progra
me — defalcate pe etape. în funcție de lucrările cele mai 
urgente — au fost mobilizate puternice forte ale Centralei 
de constauctii-montaj. ale tuturor întreprinderilor si uni
tăților de construcții din București, forțe cărora li s-au 
alăturat, după cum se știe, un important număr de con
structori din 19 județe ale țării. Aceștia construiesc cu 
forte proprii peste 5 000 de apartamente noi și. totodată, 
unii dintre ei. organizați în echipe si brigăzi, participă îa 
lucrările de consolidare și reparație de la o serie de imo
bile si edificii social-culturale avariate de seism. De un 
real folos se dovedește si aportul cetățenilor care reali
zează acele lucrări ce nu reclamă o calificare deosebită,

dar care sînt absolut necesare pentru pregătirea condi
țiilor de începere a lucrărilor de consolidare propriu-zisă. 

Volumul de lucrări este însă deosebit de mare. Pentru 
executarea lor la termenele stabilite prin programele 
adoptate, pentru sporirea considerabilă a ritmului de 
muncă actual, concomitent cu respectarea riguroasă a ca
lității ireproșabile a lucrărilor, trebuie rezolvate cu ma
ximă operativitate un număr de probleme esențiale. Este 
vorba de predarea fără întîrziere a proiectelor, completa
rea utilajelor de execuție si a celorlalte mijloace tehnice, 
livrarea ritmică. în flux neîntrerupt, a materialelor de 
construcții, precum si de asigurarea întregului necesar de 
forță de muncă, cerută de înfăptuirea unor asemenea 
lucrări.

Dintre acestea, ne vom opri astăzi la aspectele pe care 
le comportă
STRUCTORI

ASIGURAREA EFECTIVELOR DE CON- 
LA NIVELUL CERINȚELOR.

Pe șantierul Motru-Pocruia. 
cadrul Complexului hidrotehnic și 
energetic Cerna-Motru-Tismana. s-a 
înregistrat, 'la sfîrșitul săptămînii 
trecute, un nou și prestigios succes: 
străpungerea, cu 75 de zile înainte 
de termenul prevăzut, a aducțiunii 
principale Motru-Pocruia. Eroii a- 
cestei importante și dificile lucrări 
sînt formațiile de mineri conduse de 
comuniștii Constantin Prisăcaru și 
Rus Gherasim. Evenimentul stră
pungerii și întîlnirea formațiilor de 
excavare au avut loc sîmbătă, 
18 iunie a.c.. ora 13,00. la 3 630 metri 
de la gura galeriei. în direcția de 
curgere a râului Motru. întîlnirea. 
aproape milimetrică, a celor două 
formații după mai bine de 4 ani 
de excavații în inima muntelui. în 
condiții de lucru dintre cele mai 
dificile atestă, odată cu dîrzenia și 
abnegația harnicilor mineri-construc- 
tori. priceperea si măiestria de care 
a dat dovadă colectivul de topome- 
tristi în frunte cu ing. Gheorghe 
Zaharia. „creierul tehnic" al acestei 
spectaculoase lucrări. (D. Prună).

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, a primit, la 20 
iunie, pe tovarășul Kong Jin Tae, 
vicepremier al Consiliului Adminis
trativ, conducătorul delegației guver
namentale economice a R.P.D. Core
ene, care a participat, la București, 
la lucrările celei de-a Vil-a sesiuni 
a Comisiei interguvernamentale con
sultative de colaborare și cooperare 
economică și tehnico-științifică din
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Democrată Co
reeană.

La primire a participat tovarășul 
Paul Niculescu, viceprim-ministru al 
guvernului,_ președintele părții 
mâne în 
tală.

A luat 
basadorul 
rești.

ro-
Comisia interguvernamen-

parte Pak Zung Guc. am- 
R.P.D. Coreene la Bucu-

Conducătorul delegației a transmis 
tovarășului Nicolae Ceaușescu cele 
mai călduroase salutări și urări de 
sănătate și succes din partea tova
rășului Kim Ir Sen, secretar gene
ral al Comitetului Central al Partidu
lui Muncii din Coreea, președintele 
Republicii Populare Democrate Co
reene.

Vicepremierul Consiliului Adminis
trativ a evocat bunele relații dintre 
România și R.P.D. Coreeană și a 
exprimat vii mulțumiri pentru spri
jinul pe care țara noastră l-a acor
dat permanent R.P.D. Coreene în 
eforturile sale de unificare pașnică 
a patriei.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
adresat, la rîndul său, tovarășului 
Kim Ir Sen un cald salut și cele mai 
bune urări de sănătate și succese tot 
mai mari în lupta pentru propășirea 
continuă a Coreei socialiste.

Secretarul general al partidului a 
reafirmat poziția statornică a P.C.R.,

guvernului și poporului român 
sprijinire a eforturilor pe care 
depune R.P.D. Coreeană pentru 
nificarea pașnică și independentă a 
patriei.

în cursul convorbirii s-a relevat cu 
satisfacție că in spiritul înțelegerilor 
convenite între tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășul Kim Ir Sen, 
relațiile de colaborare multilatera
lă dintre cele două partide și țări 
cunosc o dezvoltare continuă in in
teresul ambelor popoare, al cauzei 
păcii și socialismului. în acest sens, 
s-a subliniat că în cadrul celei de-a 
Vil-a sesiuni a Comisiei interguver- 
namentale, ale cărei lucrări s-au în
cheiat recent, s-au stabilit noi dome
nii de cooperare economică menite 
să contribuie la amplificarea rapor
turilor de colaborare multilaterală 
româno-coreene.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de caldă prietenie.

de 
le 

reu-

Directorul executiv al Fondului Monetar Internațional
Președintele Republicii Socialiste 

România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, luni după-amia- 
ză, pe H. O. Ruding, director execu
tiv al Fondului Monetar Internațio
nal, care face o vizită de lucru în 
țara noastră.

La primire a participat tovarășul 
Florea Dumitrescu, ministrul finan
țelor.

în cursul convorbirii au fost dis
cutate aspecte ale colaborării dintre 
.România, și Fondul Monetar Inter-

și ale dezvoltării acesteia 
Totodată, au fost abordate 
actuale ale relațiilor finan-

național 
în viitor, 
probleme 
ciar-monetare internaționale.

Primirea a decurs într-o ambianță 
cordială.

de o săptămînă am ascultat la București

Glasurile popoarelor în cîntec
Primul vicepreședinte al Consiliu

lui popular al municipiului București, 
tovarășul Constantin Dumitrescu, 
ne-a înfățișat un tablou concret al 
măsurilor stabilite în acest scop, al 
intențiilor pe care le are municipa
litatea și, ceea ce este foarte impor
tant, ne-a vorbit despre sprijinul de 
care Capitala are nevoie pentru solu
ționarea corespunzătoare și neîntir- 
ziată a acestei importante probleme. 
Astfel, în momentul de față, în ca
drul Centralei de construcții-mon- 
taj, al unităților I.C.R.A.L. și ale coo
perației meșteșugărești muncesc la 
consolidarea și repararea clădirilor 
avariate peste 7 000 de constructori, 
efectiv de oameni care urmează, bi
neînțeles, să fie sporit. De aseme
nea, în perioada de vară vor mai 
lucra, după puteri și pricepere și in 
funcție de programele stabilite, echi
pe și brigăzi ale tineretului din li
ceele de specialitate, studenți ai In
stitutului de construcții, precum și 
numeroși cetățeni.

Această concentrare de forțe are 
loc în spiritul aceleiași înalte res
ponsabilități și solidarități pe care 
populația Capitalei și numeroși cetă
țeni din județe le-au dovedit în mo

mentele de grea încercare după cu
tremurul din această primăvară. Cu 
alte cuvinte, întreaga lor activitate 
este subordonată unei munci serioa
se și ordonate, angajate cu toate for
țele, ce se desfășoară tot mai,eficient 
pe șantiere.

Este însă nevoie în continuare de 
forță de muncă pentru completarea 
acestor efective la nivelul cerut de 
frontul construcției și reconstrucției.

In acest sens, Consiliul 
popular al municipiului 
București a stabilit măsuri 
de ordin tehnic, organizato
ric și administrativ, care să 
permită unui număr cît mai 
mare de oameni, atît din 
București, din zonele înve
cinate, cît și din județele ță
rii să se angajeze pe șantie
rele construcției și recon
strucției din Capitală,

Mai întîi să precizăm CINE SE 
POATE ANGAJA, IN CE CONDIȚII 
SI CUI TREBUIE SA I SE ADRE
SEZE ÎN ACEST SCOP. Centrala de

cbnstrucții-montaj București și Di
recția generală pentru dezvoltarea 
construcțiilor de locuințe social-cul
turale si administrație locativă Bucu
rești ne-au informat, iar tovarășul 
prim-vicepreședinte a subliniat că 
vor fi imediat angajați, tineri și 
virstnici. pentru meseriile de dul- 
gheri-tîmplari, fierari-betoniști. zi
dari. tencuitori-mozaicari. linoliști, 
tinichigii, geamgii, sudori, lăcătuși, 
macaragii, șoferi, instalatori si izo
latori. drenori-canaliști. tractoriști- 
rutieristi. excavatoristi. pavatori, ce- 
ramisti. macaragii. în afară de mun
citorii calificați in aceste meserii, 
sînt angajați și muncitori necalifi- 
cati care pot. la dorință, să-și însu
șească una din meseriile amintite, 
avind asigurate condiții necesare 
pregătirii lor.

Trebuie menționat și faptul de 
larg interes că angajarea muncitori
lor calificați, cît și a celor necali- 
ficati se face nu numai pentru pe
rioade mai scurte de timp, ci și 
pentru perioade mai îndelungate.
(Continuare în pag. a Il-a)

îmi place să citez ade
sea un fragment de proză 
eminesciană care mi se 
pare deosebit de semnifi
cativ atît pentru autorul 
său. cît și pentru poporul 
pe care acesta il repre
zintă. E vorba de un 
fragment din romanul 
postum Geniu pustiu, în 
care eroul. Toma Nour, 
descrie in imagini înflo
rite viziunea sa despre o 
lume ideală, strălucind 
de ideea egalității și fra
ternității universale. „Aș 
vrea — zice el — ca ome
nirea să fie ca prisma, 
una singură, strălucită, 
pătrunsă de lumină, care 
are însă atîtea colori. O 
prismă cu mii de colori, 
un curcubeu cu mii de 
nuanțe. Națiunile nu sînt 
decît nuanțele prismatice 
ale Omenirei, și deosebirea 
dintre ele e atît de natu
rală. atît de explicabilă, 
cum putem explica din 
împrejurări anume dife

rența dintre individ si in
divid. Faceți ca toate 
aceste colori să fie egal 
de strălucite, egal de po
leite. egal de favorizate 
de Lumina oe le formează 
și fără care ele ar fi pier

Și dacă vorbitorul în
țelegea prin Lumină 
(scrisă cu majusculă) „li
bertatea. civilizațiunea", 
recunoaștem și noi. în 
ele, semințele propriilor 
noastre ginduri și fapte

mân unul din punctele 
de onoare ale vastului 
program de acțiune pe 
care-1 desfășoară în are
na politicii internaționa
le. Sîntem aci de milenii 
și am vorbit necontenit

însemnări la încheierea Festivalului european 
al prieteniei

_______________ de ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA________________
dute în nimicul neexis
tentei..."

Recunoaștem în rându
rile acestea (și în cele 
care urmează în textul 
complet) ecourile unor 
idei susținute de enciclo- 
pediștii francezi, ca si ale 
unor idei herderiene. ale 
gîndurilor generoase puse 
în circulație de secolul 
XVIII, de secolul lumini
lor. și reluate de unii 
socialiști utopici de la 
începutul secolului XIX.

de azi. Căci ceea ce pă
rea, acum mai bine de o 
sută de ani, un himeric 
vis de aur multora dintre 
gînditorii lumii. devine 
pentru noi un tel apro
piat și o misiune de în
făptuit.

Egalitatea tuturor po
poarelor lumii în condi
țiile libertății si civiliza
ției. așa cum o concepea 
eroul eminescian, consti
tuie pentru poporul ro

limba păcii. înțelegerii și 
colaborării cu toate po
poarele lumii. Dorim să 
le cunoaștem pe toate și 
să ne facem cunoscuți 
tuturora, cu produsele 
specifice ale creativității 
fiecăruia.

Și iată. prilejul cel 
mai nimerit s-a ivit, dînd 
unei frumoase manifes
tări internaționale pe pă- 
mînt românesc, un carac
ter înalt simbolic.

Timp de o săptămînă, 
Bucureștii au găzduit 
Festivalul european al 
prieteniei, inițiativă ro
mânească în spiritul po
liticii de participare ac
tivă la schimbul mondial 
de valori. Și în săli de 
concert și la Radio și Te
leviziune, pretutindeni, 
am asistat la un adevărat 
asalt al frumuseții. Arta 
popoarelor din Danemar
ca și Italia, U.R.S.S. șl 
Grecia, S.U.A. și Finlanda, 
Belgia și Canada, din toate 
cele 25 de țări participante, 
a strălucit într-adevăr în 
văzul și auzul nostru, va
riată și bogată precum 
culorile prismei. Au venit 
înspre noi soliile culturii 
acestui continent, de cele 
mai vechi tradiții ale u- 
manismului, floare nobilă 
a gîndirii europene. Fol-
(Continuare 
în pag. a IlI-a) J
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O PRĂȘILĂ FACE CÎT O PLOAIE BUNĂ

Dar după atîtea ploi,
t

I
I prașila este vitală pentru recoltă

PROGRAMUL I
9,00 Teleșcoală

10,00 Antologia filmului pentru copil și 
tineret

11,15 Cărți șl idei. Mica enciclopedie de 
politologie 
Telex
Telex
Teleșcoală : Resursele matematicii 
Curs de limbă engleză

Aripile fanteziei 
și optimismului

I
I
I
I
I
I
I
I

Trei coronițe
Sărbătoarea incheierii anului 

școlar a adus mare bucurie și 
in familia muncitorului Ion Ra
du din Vaslui. Mai bine-zis nu 
una, ci trei bucurii. Copiii săi 
— Gabriel, Florin și Cristian, 
toți elevi ai școlii generale nr. 
1 din localitate — au fost dis
tinși cu premiul I pentru învă
țătură, bună purtare si destoi
nicie la activitățile pionierești- 
In plus, Florin — care a trecut 
in clasa a V-a — a fost desem
nat ca reprezentantul unității 
la Forumul pionierilor, care se 
desfășoară in aceste zile in ta
băra interjudețeană Poiana Că
prioarei, situată intr-un pitoresc 
cadru natural de pe meleaguri
le Vasluiului. După cum ne a- 
sigură tatăl lor, cele trei coro
nițe de premianți, una mai fru
moasă decit alta, „ne-au înflo
rit casa și ne-au bucurat inima".

I
I
I
I
I
I
I
I

I
Dragu’ 
mamei

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Nu de mult, relatam în rubrica 
noastră despre descoperirea și 
salvarea, după trei ore de la 
naștere, a unui copil abandonat la 
marginea orașului Negrești-Oaș. 
Procurorul Aurel Sas. care a an
chetat cazul, ne-a adresat rugă
mintea de a reveni cu urmă
toarea completare : ..în prezent, 
copilul este sănătos și se 
află în îngrijirea tinerei sale 
mame, care regretă sincer mo
mentul de rătăcire și disperare 
care o determinase să-și abando
neze copilul. Acum nu-1 mai 
scoate din „dragul și frumosul 
mamei". în același timp, merită 
să fie cunoscuți salvatorii copi
lului. pentru intervenția lor pli
nă de omenie : topografii Carol 
Dereczki și Ionică Pop din Satu 
Mare, care l-au descoperit și au 
anuntat militia, precum și cele 
două 
tasia 
care 
pînă

femei din Negrești — Anas- 
Hotca și Domnica Cosma — 
i-au dat primele îngrijiri 
a venit mașina „Salvării".

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
Cu cărțile 
pe masă

I

I de-

I
de cărți începuse 
Seara trecuse. Venise și 
nopții. Trecuse și aces- 
„combatanții" erau tot

I
I
I
I
I
I

Jocul 
vreme, 
miezul 
ta, dar 
mai absorbiți de decari, șeptari. 
ași... La ora două și un sfert, 
unui echipaj al miliției i s-a 
părut suspectă „petrecerea" din 
imobilul de pe strada Eminescu 
nr. 2 din Satu Mare. Au intrat 
înăuntru și cei din jurul mesei 
ău achitat, fiecare, cîte 1 000 lei 
amendă. La sfârșit, un gest care 
n-a scăpat lucrătorului de mi
liție: după ce au plătit amen
zile, respectivii au început 
ascundă procesele verbale 
prin căptușeala hainelor, 
prin buzunarele numai de 
știute. Explicația: să nu afle cei 
de acasă unde își „toacă" banii. 
De teamă, de rușine. Nu le dăm 
nici noi numele. în credința că 
n-a fost decît un accident. Dacă 
se mai întîmplă...

să 
care 
care 

ei

I
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I Aurica
era...

I

I
I

I
I
I
I
I
I
I

Reproducem textual relatarea 
unui martor ocular la un dialog 
nocturn pe una din străzile co
munei Rodna, județul Bistrita- 
Năsâud :

— Cit zid că vrei să cum
peri ?

— Eu n-am zis că vreau. Eu 
vreau să știu numai de unde ai 
cimentul 1

— Dacă mai pui o dată o a- 
semenea întrebare, te fac beton 
armat. Că sînt zidar de mese
rie, chiar aid, pe șantier. Ce, 
crezi că dacă mă vezi îmbrăcat 
femeie și zic că mă cheamă 
Aurica, sînt femeie ?

Nu era Aurica. Era Aurel Lă
cătuș.

— Și căruțul e tot de pe 
tier ?

— Tadm complet. Car 
saci de ciment o dată. Mă 
tă și Crișan, aici de fată,
nu i-am găsit rochie pe măsură.

Degeaba și-a pus Lăcătuș 
broboadă pe cap, pentru că n-a 
ieșit basma curată. Nici el, nici 
„ajutorul" lui. care răspund a- 
cum la întrebările anchetatori
lor.

șase

șan-
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„Scaiete 
fără stapîn

într-una din nopțile trecute, 
doi sătmăreni — pensionarul de 
boală B. Vasile și croitorul Ște
fan Dioseghi — s-au furișat la 
depozitul fabricii de mobilă „1 
Mai". Însoțiți de Scaiete. credin
ciosul cîine al lui V.B. (botezat 
astfel, pentru că se ținea me
reu scai de stăpînul său). Esca- 
ladînd acoperișul depozitului, 
cei doi au „croit" în el o breșă, 
prin care au sustras baloturi de 
stofă în valoare de vreo 19 000 
lei. în timp oe le transportau a- 
șezate pe biciclete, cei doi au 
fost surprinși de un echipaj al 
miliției, chiar în momentul cind 
se aflau pe vechiul pod de peste 
rîul Someș. V.B., cit era el de 
pensionat de boală, s-a aruncat 
cit ai zice pește în valurile rîu- 
lui, în care a înotat. îmbrăcat 
cum era, un kilometru și jumă
tate, să i se piardă urma. Celă
lalt a rupt-o la „sănătoasa" pe 
uscat. Scaiete a rămas credin
cios lîngă bicicletă pină la în
toarcerea stăpinului. Dar stăpî
nul și prietenul lui vor răspun
de în fața legii pentru fapta lor.

...De-ar fi știut Scaiete cui i-a 
fost credincios...

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Rubricd realizată de
Petre POPA
cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii"

I
I

Cantitățile mari de apă căzute în primăvară și în această lună 
au creat rezerve importante de umiditate in sol, ceea ce favorizează 
o bună dezvoltare a plantelor, dar și a buruienilor. Iată, deci, un 
motiv pentru a sublinia că momentul actual al lucrărilor agricole re
clamă, mai mult ca in alți ani, o activitate cu totul specială la exe
cutarea prășitului, și, ceea ce decurge din aceasta, o participare a 
tuturor locuitorilor de la sate la această lucrare. Se știe că la prășit, 
concomitent cu forțele mecanice, trebuie să participe un mare număr 
de oameni. Tocmai de aceea consacrăm rîndurile care urmează mo
dului in care înțeleg conducerile din unitățile agricole, primăriile 
comunale să asigure în aceste zile participarea efectivă a tuturor 
locuitorilor de la sate la executarea lucrărilor de prășit.

în . _ .__  .
locuri a grindinei care a cuprins în 
ultimele săptămini județul BUZĂU, 
prașila a Il-a mecanică la porumb 
s-a efectuat pină acum pe 94 la sută 
din suprafață, iar cea manuală pe 
74 la sută. Formațiile de muncă au 
încheiat, în majoritatea cooperative
lor agricole, cea de-a treia prașila 
la sfecla de zahăr și cartofi, iar la 
floarea-soarelui- prășitul s-a efec
tuat pe mai bine de 52 
suprafață.

Zilnic, peste 57 000 de 
și mecanizatori muncesc 
sabilitate și dăruire.

în cooperativa agricolă Smîrdanu, 
unitate care cu 2 ani în urmă era 
înscrisă in rîndul celor cu rezultate 
economice slabe, toti cei 810 coo
peratori sînt repartizați pe trei 
ferme de cîmp, iar în cadrul a- 
cestora s-au constituit echipe perma
nente. Reducerea numărului de oa
meni dintr-o formație — maximum 
26 — s-a dovedit eficientă, permite 
o mai mare mobilizare și un control 
operativ și exigent al calității lucră
rilor. Alături de cei 810 cooperatori, 
muncesc și numeroși pensionari care 
prin munca și experiența lor contri
buie la obținerea unor recolte mari.

„Forța mobilizatoare a comuniș
tilor — spunea Ion Tigău. secretarul 
comitetului de partid al cooperativei 
agricole Brădeanu — se confirmă 
in cimp. Lucrările de întreținere sînt 
avansate și de bună calitate". Notăm 
din însemnările făcute la fata locu
lui: la cea de-a doua prașila manua
lă la porumb lucrează 10 echipe, 
fiecare formație realizează într-o zi 
25 hectare ; la floarea-soarelui. brăz- 
darele trase de cai prășesc a treia 
oară; 8 echipe efectuează a patra pra- 
șilă la sfecla de zahăr; pe lîngă cei 
603 oameni repartizați la grădina de 
legume, participă la recoltat tomate 
și 100 elevi...

Creșterea răspunderii fiecărui om 
pentru rezultatele unității reliefează 
maturizarea colectivelor de muncă din 
cooperative si secții de mecanizare. 
„In cooperativa agricolă Udați, unde 
pînă în anul 1975 se vorbea doar de 
rezultate slabe, de participare neco
respunzătoare la muncă a oamenilor, 
de indisciplina mecanizatorilor și de 
lucrări făcute in dorul lelii — spu
nea Georgeta Gheorghe, șefă de 
echipă numită în acest an — acum 
lucrurile stau altfel. Formațiile 
complete sînt ca si o familie mai 
mare". Din cele 17 formații de muncă 
fac parte 300 oameni care participă 
cu tragere de inimă, fără „absențe 

.nemotivate", la execuția lucrărilor. 
Ca urmare, a doua prașila a porum
bului s-a executat pe 580 hectare din

ciuda valului de ploi și pe a-

la sută din

cooperatori 
cu respon-

cele 864 ha cultivate, la floarea-soa- 
relui s-au încheiat două prașile me
canice și manuale, iar la sfecla de 
zahăr s-a prășit a 4-a oară 100 hec
tare din suprafața de 120 hectare.

Oricine parcurge acum ogoarele 
județului Buzău are în față imaginea 
tonică a muncii harnice 
angajați cu toate forțele 
peratori, mecanizatorii 
frunte cu comuniștii.

Porumbul, floarea-soarelui si 
tofii de pe cele 48 000 
aparținând cooperativelor .... . . 
din județul ARGEȘ sînt frumoase si 
viguroase pentru că. după cum s-a 
constatat la fata locului, lucrările de 
întreținere se execută la timp si de 
bună calitate. Datele înregistrate la 
direcția agricolă arată că a doua pra- 
șilă mecanică si manuală la porumb 
a fost executată pe 38 000 hectare și, 
respectiv, pe 20 000 hectare. La floa
rea-soarelui se execută a treia pra- 
șilă. Viteza zilnică de lucru la în
treținerea culturilor este in creștere, 
ajungînd în ultimele zile la 3 000 
hectare. Cooperatorii si mecanizato
rii sînt organizați în 815 echipe 
mixte care au la dispoziție circa 300

la care sînt 
țăranii 
satelor.

coo- 
în

car- 
hectare 
agricole

de cultivatoare : fiecare echipă mix
tă. formată din 30—40 de oameni, are 
în primire o tarla de circa 100 hec
tare cu porumb și un cultivator pen
tru prașila mecanică. Mecanizatori
lor li s-au repartizat separat, pentru 
a le lucra în acord global, 12 000 
hectare cu porumb.

„In cele 5 cooperative agricole din 
cadrul consiliului intercooperătist Iz- 
voru — ne spunea președintele San
du Radu — participă zilnic la lucru 
4 000—5 000 cooperatori si mecaniza
tori. Se muncește cu răspundere pen
tru a se traduce în fapte angaja
mentul luat în fiecare dintre coope
rative de a depăși cu 800—1 000 kg 
producțiile de porumb planificate", 
într-adevăr. in cooperativele agricole 
Popești. Izvoru. Rîca. Recea si Dea- 
gurile se aflau la lucru între 800 și 
1 200 de oameni. La cooperativa agri
colă din Popești, repartizați în 19 
echipe mixte, cooperatorii si meca
nizatorii au încheiat a doua pra- 
șilă la porumb pe 840 hectare.

întrucît timpul u-med permite o 
dezvoltare și mai viguroasă a plan
telor. dar și a buruienilor, biroul ju
dețean de partid Argeș a cerut, or
ganizațiilor de bază din unitățile a- 
gricole să asigure, peste tot. o mobi
lizare masivă a forțelor pentru exe
cutarea neîntîrziată a lucrărilor de 
întreținere a culturilor, să insufle 
tuturor lucrătorilor ogoarelor. în 
frunte cu comuniștii, o înaltă răs
pundere fată de recolta acestui an.

11.40 
16,00 
16,05 
16.35
17,05 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
17.20 Praga — (reportaj)

17.40 Lecții TV pentru lucrătorii din a- 
gricultură

10.10 Șapte arte
18.50 întrebări șl răspunsuri. Emisiune 

în ajutorul lectorilor, propagandiș
tilor și cursanțllor din învățâmîn- 
tul politico-ideologic de

19.20 1001 de seri
19.30 Telejurnal
19.50 Imaginea de azi a patriei 

Structura populației pe 
tăți

20,00 Reflector
20.20 Seară de teatru : „Moartea unui 

comls-volajor" de Arthur Miller. 
Premieră TV

22.10 „Cîntarea României". Laureați al 
Festivalului național

22.30 Telejurnal
PROGRAMUL II

20,00 Film serial pentru copii : Prinț și 
cerșetor — episodul II

20.30 Viața economică a Capitalei 
21,00. Tineretul Capitalei
21,25 Telex
21.30 De la Bach la Enescu — o istorie 

a capodoperelor muzicii de cameră
22,00 Inscripții pe celuloid : O expediție 

românească în Sahel ; Brazi și pal
mieri. (Specialiști români în Repu
blica Sri Lanka)

partid

socialiste. 
naționali-

(Urmare din pag. I>
vărat explozivă a unui număr mare 
de orașe, creîndu-se premise trai
nice pentru înscrierea unor noi lo
calități in categoria mediului ur
ban. Astfel, de la data recensă
mântului din anul 1966, numărul 
orașelor a crescut cu 53, iar un 
măr important de orașe s-au 
tins.

Ce reprezintă în fapt aceste

nu- 
ex-

noi 
orașe? O realitate socială cu totul 
nouă, revoluționară și tiu doar 
schimbarea unei denumiri în ie
rarhia administrativă a țării. S-a 
creat practic o rețea de orașe 
cu trăsături multiple, cu însem
nate dotări sociale și de ser
vire. care au atins un grad ri
dicat de organizare a întregii vieți 
economice si sociale, cu un rol 
sjXM'it în teritoriul din care fac 
parte, în creșterea nivelului de trai 
al populației din zonele înconjură
toare și intensificarea legăturilor 
dintre sat și oraș in cele 39 de 
județe ale tării. în același timp, 
criteriile de organizare urbană, di
recțiile principale ale sistematizării 
teritoriului și localităților, stabilite 
cu claritate de conducerea partidu
lui și statului nostru, vizează in 
mod stăruitor îmbinarea organică 
a criteriilor de eficiență economică 
cu cele de ordin social, asigurînd 
organizarea și amenajarea pe bază 
de plan a orașelor și satelor, in 
concordanță cu cerințele progresu
lui economic și social general, ale 
ridicării întregii activități econo
mice, sociale și culturale a tuturor 
localităților și apropierea treptată

Mihai BĂZU 
Gheorqhe CÎRSTEA 
corespondenții „Scinteii

„Lozul vacanței44
Lansat de curînd, în toate ora

șele tării, „Lozul vacantei" — 
emisiune specială limitată — o- 
feră cîștiguri în autoturisme 
„Dacia 1300", ,.Skoda S 100",
precum și peste 825 000 cîștiguri 
în bani. Se acordă — din fond 
special — cîștiguri suplimentare 
în valoare de 1 670 000 lei.

Foto : Gh. VințilăPe lacul Ciucaș de la Tușnad

a condițiilor de viată de la sate de 
cele din orașe.

Analiza datelor cuprinse în Co
municat sugerează și alte aspecte 
ale procesului de urbanizare din 
țara noastră. în ultimii zece ani 
s-au produs schimbări semnifica
tive în ceea ce privește gruparea 
orașelor după mărime, fenomen 
care are o mare însemnătate în 
procesul de creștere a urbanizării.

cială, este astăzi de peste două ori 
mai mare decit in anul 1966 : Bă
lan — de 2,6 ori ; Slobozia si Rîm- 
nicu Vîlcea — de 2.4 ori ; Motru, 
Slatina, Vaslui și Plopeni 
ori ; Mangalia, Zalău, 
Pitești și Miercurea Ciuc — 
2—2,1 ori. Se remarcă faptul 
între acestea se găsesc 8 orașe 
ședință de județ. în proporții 
semnate a crescut și populația

de 2.2 
Tirgoviște, 

de 
că

re- 
în- 
din

După cum est" cunoscut, proce
sul de urbanizare a tării constituie 
un proces de lungă durată. Așa 
cum se subliniază în Programul 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multila
teral dezvoltate 
comunism. România este 
jată într-o vastă acțiune de 
voltare și modernizare 
de producție.

Datele recensământului
Ca urmare a sporului natural al 
populației și, într-o măsură im
portantă, prin atragerea unui nu
măr tot mai mare de locuitori de 
la sate — evidențiază datele re- 
censămîntului — a crescut popu
lația municipiilor și orașelor exis
tente, cu deosebire a orașelor mari 
și mijlocii. Un număr de 8 muni
cipii — București, Timișoara, Iași, 
Cluj-Napoca, Brașov, Constanța, 
Galați și Craiova — au astăzi peste 
200 mii locuitori, în timp ce in anul 
1966, in afară de București, nici un 
municipiu nu depășea acest număr 
de locuitori. De asemenea, un nu
măr de 5 -municipii au o populație 
cuprinsă între 150—200 mii locui
tori, iar alte 5 municipii au între 
100—150 mii locuitori.

Concomitent, populația unui nu
măr de 12 municipii și orașe, care 
in ultimul deceniu au cunoscut o 
puternică dezvoltare economico-so-

municipiile Constanța și Bacău — 
de 1.7 ori, Iași, Galati. Baia Mare 
și Brașov — de 1,6 ori.

Asemenea cifre atestă cu preg
nanță roadele politicii științifice a 
partidului și statului nostru în do
meniul demografic, stăruința cu 
care s-a acționjat pentru realizarea 
unei structuri echilibrate atît în ca
drul fiecărei localități, cit si al tu
turor orașelor și satelor în ansam
blul rețelei localităților. O atare 
orientare a asigurat concentrarea 
populației pe o suprafață mai re- 
strinsă, creînd implicit condiții mai 
bune pentru dezvoltarea complexă 
și echiparea edilitar-gospodărească 
eficientă a fiecărei localități. S-a 
dat astfel posibilitatea orașelor 
să-și lărgească sfera de activitate, 
transformîndu-se treptat în puter
nice centre de gravitație, de apro
piere a așezărilor rurale de mediul 
urban.

tn succesiunea de 
rodnice anotimpuri ale 
României cunoaștem o 
zi a primăverii și a 
roadelor deopotrivă, o 
zi in care milioanele 
de pionieri și școlari 
trăiesc bucuria pași
lor împliniți intru pre
gătirea pentru muncă 
și viață și deopotrivă 
deschid ochi avizi, ne
răbdători către frumu
sețile țării, către bo
găția de impresii a 
vacanței care îi aș
teaptă pretutindeni.
In acest an, manifestă

rile Zilei pionierilor au 
fost deschise printr-o 
fremătătoare, exube
rantă serbare cultural- 
sportivă, desfășurată 
în prezenta celui mai 
drag prieten si îndru
mător al tinerei gene
rații, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a tovarășei 
Elena Ceaușescu, a ce
lorlalți tovarăși din 
conducerea de partid 
și de stat.

tn lumina frumoa
sei zile de iunie, in 
amfiteatrul de pros
pețime al parcului 
sportiv „Dinamo", in 
graiul limpede al co
pilăriei, in cintecele 
entuziaste, în dansuri 
tematice, în demon
strații sportive poli
crome au prins viață 
înaintea ochilor noștri 
tablouri deosebit de 
sugestive, exprimând— 
intr-un buchet de ale
se simțiri — recunoș
tința celei mai tinere 
generații pentru condi

țiile de învățătură, de 
viață, pentru viitorul 
lor bogat in certitu
dini.

Prin vers și cintec, 
prin unduirea armo
nioasă a culorilor, prin 
ritmurile vii ale jocu
rilor folclorice și spor
tive au prins aripi ta
lentul și fantezia, sin
ceritatea și optimismul 
— roade ale educației 
pe care o primesc toți 
copiii patriei, români, 
maghiari, germani, u- 
niți sub aceeași căldu
ră părintească a par
tidului, uniți prin ace
leași idealuri.

In tablouri precum 
„Ai țării fii mai har
nici, an de an", 
„Daciada", „Cîntarea 
României", „Omagiu 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu", miile de 
pionieri-interpreți au 
adus în acest specta
col gindurile, recu
noștința și angajamen
tul fiecărui copil al a- 
cestor plaiuri de a face 
totul pentru a răspun
de prin fapte dragostei 
nețărmurite, îndemnu
rilor părintești ce le 
sint adresate.

Expresia legăturii 
dintre generațiile tine
re a constituit-o fap
tul că alături de pio
nieri au evoluat, în 
largul amfiteatru, cele 
mai fragede mlădițe 
ale țării, membri ai 
organizației „Șoimii 
patriei", cit si pio
nieri de ieri, astăzi

uteciștl, membri ai 
formațiunilor de pre
gătire a tineretului 
pentru apărarea patri
ei, sportivi, instruc
tori, uteciști și ostași.

Exprimând simbolic 
gindurile tinerelor ge
nerații către patrie, 
către partid. către 
conducătorul iubit, 
tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, momentul 
final s-a constituit in
tr-un vibrant omagiu, 
însoțit de urale și ova
ții, in timp ce solii 
cravatelor roșii cu tri
color au urcat la tri
buna oficială oferind 
oaspeților dragi flori
le acestei minunate 
primăveri a tării, flo
rile dragostei și recu
noștinței lor.

Amploarea acestei 
serbări, cit și nota de 
puternică angajare pa
triotică ce a caracteri
zat in toată țara ma
nifestările prilejuite de 
Ziua pionierilor expri
mă în graiul faptului 
nemijlocit marea în
credere si dragoste pe 
care partidul, patria le 
învestesc în cei ce se 
pregătesc să intre în 
viață cu fruntea sus, 
ca tineri patrioți, ca 
tineri revoluționari, 
spre a duce mai de
parte izbinzile înain
tașilor într-o minunată 
ștafetă a cutezanței, a 
generațiilor.

Mihal NEGULESCU

Constructori, 
cit mai mulți constructori

(Urmare din pag. I)

Desigur, sînt o serie de întrebări 
firești, pe care si le pun cei care 
doresc să se angajeze, să parti
cipe la această acțiune : UNDE VOR 
LOCUI. CE ALTE CONDIȚII LI SE 
OFERĂ I’ENTRU A-ȘI DESFĂȘURA 
ÎN BUNE CONDIȚII ACTIVITATEA. 
S-au luat toate măsurile — am fost 
informați — pentru ca muncitorii să 
aibă asigurate, imediat după anga
jare. locuri de cazare in cămine 
special amenajate, care oferă condi
ții civilizate de locuit, cu dotări co
respunzătoare. Există, totodată, po
sibilitatea ca aceștia să servească 
masa Ia cantinele organizate fie 
în cămine, fie pe șantiere, în 
apropierea locurilor de muncă. A- 
cestea se constituie într-un ajutor di
rect oferit muncitorilor, astfel încît 
să-și gospodărească în condiții de e- 
conomicitate Câștigurile realizate din 
retribuție — care se face conform 
normelor legale în vigoare — și să 
beneficieze de condiții corespunză
toare de odihnă. Să mai notăm și 
ADRESA LA CARE CEI INTERE
SAȚI POT APELA : Centrala de con- 
structii-montaj București. strada 
Lipscani nr. 33 — compartimentul 
personal — telefon 15 92 11 si 15 77 «2, 
sau Direcția generală pentru dezvol
tarea construcțiilor de locuințe social- 
culturale șl administrație locativă — 
compartimentul personal — strada 
Gutemberg nr. 3, telefon 16 73 71, 
15 04 00.

În mod sigur, se vor arăta intere
sați pentru aceasta un mare număr 
de oameni, animați de dorința de a 
participa din plin la activitatea de 
construcție și reconstrucție, pentru a 
urgenta, prin contribuția lor. realiza
rea planurilor stabilite și de a-si a- 
sigura cîștiguri corespunzătoare 
muncii pe care o desfășoară, de a se 
califica într-o meserie atît de fru
moasă, devenind constructori stator
nici.

Tinînd seama de importanta deo
sebită a înfăptuirii exemplare a a- 
cestui vast program de muncă, ce îl 
privește nu numai pe locuitorii Ca
pitalei. ci si pe toti cetățenii tării, 
organele și organizațiile de partid, con
siliile populare. organizațiile de 
tineret trebuie să sprijine întreaga 
acțiune prin popularizarea ei. a 
condițiilor ce se oferă și să îndrume 
spre întreprinderile de construcții din 
București un mare număr de tineri, 
de oameni de toate vînstele, califi
cați sau necalificați. Desigur, o răs
pundere deosebită revine consiliilor 
populare ale sectoarelor Capitalei, 
organizațiilor U.T.C. din sectoare și 
cartiere unde, trebuie spus, există 
forță de muncă ce trebuie atrasa, 
îndrumată spre șantierele de con
strucții.

Fără îndoială, sprijinul organelor 
locale de partid, consiliilor populare, 
atît din zonele limitrofe Capitalei, 
cit si din întreaga tară, este esențial 
pentru îndeplinirea programului de 
construcție și reconstrucție a capita
lei noastre. Popularizării acestui pro
gram. a cerințelor ce decurg din 
realizarea lui exemplară trebuie să-i 
servească activitatea organelor locale, 
precum și propaganda ziarelor lo
cale, a celorlalte mijloace de infor
mare în masă din localitățile tării.

La realizarea unei acțiuni de ase
menea proporții trebuie să-si spună 
cuvîntul puternicul spirit de solidari
tate al oamenilor muncii din în
treaga tară, spiritul revoluționar al 
tineretului, al tuturor cetățenilor 
animați de dragoste fată de capitala 
patriei noastre.

Construcția si reconstrucția fondu
lui locativ al Capitalei, a unor edi
ficii sociale si culturale ridică ei alte 
probleme, asupra cărora ne vom opri 
în numere viitoare ale ziarului.

Cristian ANTONESCU 
Dan CONSTANTIN

si înaintare spre 
România este anga- 

dez- 
a forțelor 

înseamnă 
întreprinderi

Aceasta 
amplasarea de noi 

toate județele și 
centrele importante, 
mari unități agricole, dotări social- 
culturale într-o gamă diversă. Ca 
urmare, va continua să se desfășoa
re în ritm rapid procesul de urba
nizare. atît prin dezvoltarea orașe
lor existente, cit si -prin ridicarea 
la nivelul de orașe a noi si noi lo
calități; pentru actualul cincinal se 
prevede ca 120 de localități rurale 
să devină orașe. Intensitatea dez
voltării economiei noastre 
rioada 1976—1980 este
reliefată de amploarea 
mului de investiții. dimensio
nat la aproape 1 000 miliarde lei 
— sumă egală cu fondurile alocate 
în 15 ani anteriori — prin înfăp
tuirea acestuia asigurindu-se dez
voltarea puternică a bazei tehhico- 
materiale. în acest cadru se vor a- 
sigura, în. continuare, repartizarea 
rațională si dezvoltarea armonioasă 
a forțelor de producție pe teritoriul 
țării, ridicarea economico-socială 
a tuturor județelor, ceea ce va re
prezenta o puternică bază econo
mică și socială pentru întreaga ac
tivitate de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate și 
înaintare a României spre oomunism.

industriale în
crearea de

în pe- 
puternic 
progra- TRAGERE EXCEPȚIONALĂ „LOTO“

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează la 28 iu
nie 1977 o nouă tragere excep
țională LOTO. Și această tra
gere oferă o bogată listă de 
cîștiguri, constând din autoturis
me „Dacia 1 300“ și „Skoda S 
100", excursii în U.R.S.S., Gre
cia — Turcia — Bulgaria. R.D. 
Germană, precum si ce litora
lul românesc. Se atribuie, tot
odată, numeroase cîștiguri în 
bani — fixe și variabile. Se vor 
efectua 5 extrageri repartizate 
pe 2 faze : prima de 2 extra

geri, fiecare de cîte 12 numere 
(în continuare din totalul de 
90) și, a doua, de 3 extrageri, 
fiecare de cîte 6 numere (în 
continuare din 90). De reținut 
că se acordă premii și variante
lor cu numai 3 numere cîștigă- 
toare din cele 24 ale fazei I. ca 
și din cele 18 ale fazei a Il-a.

Participarea cu bilete de 5 șl 
15 lei varianta simplă ; biletele 
de 15 lei iau parte la toate ex
tragerile.

Vreme de aproape un 
an, A. P. din Suceava a 
fost invitat, cam o dată 
pe lună, la oficiul for
țelor de muncă din locali
tate. Motivul ? Deși califi
cat într-o meserie frumoasă 
— șofer — deși căsătorit și 
tată a doi copii, tînărul de 
29 ani se lăsase de me
serie. Așa că. sesizați de 
vecinii și cunoscutii aces
tuia, factorii de răspundere 
din localitate l-au chemat 
pe A.P. și i-au oferit un loc 
de muncă potrivit califică
rii și preferințelor — legi
time — ale acestuia : „un
deva. să nu fiu departe de 
familie". Firesc. Nefirească 
a fost însă comportarea lui 
A.P. Orice i s-a oferit, a- 
cesta a refuzat categoric, 
solicitind „altceva". Așa a 
refuzat pe rînd zece locuri 
de muncă.

In fata acestei comportări 
străine modului nostru de 
viată, eticii noastre, priete
nii și vecinii lui A.P., foștii 
lui tovarăși de muncă nu 
au rămas indiferenți. în- 
cercînd să-l readucă pe 
drumul muncii, al demni
tății. Iar atunci cind tînă
rul s-a dovedit a persista 
in greșeală, a intervenit a- 
dunarea cetățenească din 
cartier. Potrivit legii, po

trivit imperativelor noastre 
sociale. Oamenii și-au ex
primat dezaprobarea față 
de atitudinea lui și i-au 
arătat deschis pericolele 
care îl pândesc. Dâscutiâ in 
urma cărora el a promis că 
se va incadra in noul loc de 
muncă oferit : șofer la Sta
ția utilaj-transport din lo
calitate. (Cum însă A.P. se 
dovedise de atîtea ori re
calcitrant. cazul a fost 
înaintat și judecătoriei care, 
prin hotărârea dată, l-a o- 
bligat la același lucru).

S-a dovedit și cu acest 
prilej că, actionind ferm 
pentru aplicarea in viață a 
spiritului și literei legii, o- 
pinia publică, societatea ex
primă și înfăptuiește cu un 
înalt simț de răspundere, 
potrivit atribuțiilor sale de
mocratice, comandamentele 
morale care guvernează 
viata noastră socială, prin
cipiile codului etic. In spi
ritul umanismului revolu
ționar, colectivității nu-i 
poate fi indiferent destinul 
nimănui, ea fiind îndrep
tățită să se manifeste in
transigent fa(ă de eei ce 
rătăcesc drumul muncii, al 
traiului onest,

A.P. și-a început lucrul 
în chiar ziua primirii de
ciziei de încadrare în mun

că... Am dorit să stăm cu el 
de vorbă, să vedem cum 
privește acum cele întâm
plate, cum se răsfrânge în 
noua sa existență ajutorul

Cum se explică eșecul ? 
Să nu fi avut oare destulă 
putere să-și învingă vechile 
slăbiciuni ? în fața noastră 
a încercat tot felul de „ar-

tatia vieții ușoare, a traiu
lui din expediente. în. ace
lași timp, această derută 
sublinia, cu și mai multă 
tărie, necesitatea unei ați

nu maj mică surprindere, 
că in afara conducerii uni
tății — șef de stație. Iulian 
Papuc, și a responsabilei 
cu problemele de personal.

Un „secret" al muncii de educație: 
să nu se facă... in secret

Ce știa, ce trebuia să știe colectivul de muncă 
despre un tinăr nou angajat

------------ ----------------- anchetă socială ------------------------------
primit. Stupoare, însă ! 
După numai o săptămînă 
de muncă, omul care se 
părea că își regăsise dru
mul în viață l-a rătăcit iar. 
A.P. s-a lăsat din nou de 
lucru. (Cind i-am bătut la 
ușa locuinței, pe la amiază, 
era acasă ; ne-a deschis, 
ștergindu-se somnoros la 
ochi).

gumente". vrând să justifice 
ceea ce, de fapt, nu putea 
justifica : fuga lui de mun
că. Dincolo de toate, răz
batea însă cu puterea unei 
raze de lumină adevărul : 
vechile sale deprinderi pa
razitare erau încă foarte 
puternice, „tentația" muncii 
— firească oricărui om — 
era adumbrită la el de ten-

tudini active, responsabile 
din partea colectivului în 
care intră un asemenea om, 
a grijii permanente, a preo
cupării neslăbite pentru e- 
ducarea noilor sosiți pe 
poarta întreprinderii, și 
încă nedeprinși cu munca.

Cum s-au intîmplat în a- 
cest caz lucrurile ?

Aflăm în continuare, cu

Elvira Mocanu — nimeni 
din colectiv nu a avut cu
noștință despre „statutul" 
lui A.P. Cei doi, în loc să-1 
încredințeze colectivului 
muncitoresc pentru a-1 a- 
juta să se încadreze din 
plin în munca și viata nor
mală. au păstrat totul „in 
secret", multumindu-se doar 
să-i atragă atenția să-și

„vadă de treabă". Or, ceea 
ce se impune în asemenea 
cazuri este tocmai folosirea 
capacității educative a co
lectivului, astfel încît aces
ta să-și poată efectiv exer
cita influenta sa binefăcă
toare, menită să ducă la 
formarea omului adevărat, 
conștient dc rosturile sale 
în viată. Cel venit în co
lectiv in această situație 
nu este un oarecare mem
bru al colectivului, ci unul 
încă nedeprins cu munca și 
asupra căruia trebuie ac
ționat stăruitor. Lucru de 
care trebuie să se tină sea
ma încă de la primul său 
pas in întreprindere, de la 
repartizarea și supraveghe
rea sa exigentă la locul de 
muncă. Practic însă, de 
A.P. nu s-a ocupat nimeni. 
Iar în aceste condiții...

— Numai după ce a în
ceput să absenteze am aflat 
în ce condiții venise la noi 
— ne declară contrariat 
maistrul Tudor Costan, 
președintele comitetului 
sindicatului din întreprin
dere.

— Și atunci cum ati ac
ționat ?

întrebarea rămîne fără 
răspuns. în asemenea cir
cumstanțe de neînțeles, nici 
sindicatul, nici ceilalți fac

tori educativi din unitate 
(care au aflat de existența 
lui A.P., de obligațiile ce 
le revin în astfel de cazuri, 
doar acum. în discuția pur
tată cu noi !) nu au ac
ționat în nici un fel în ve
derea exercitării atribuții
lor ce le revin în acest 
sens. Și nici măcar nu 
și-au pus problema ce se 
întîmplă cu tînărul care, 
abia angajat, și-a abando
nat locul de muncă... Lucru 
cu atît mai de neacceptat 
acum, cind, potrivit recen
telor măsuri stabilite de 
conducerea partidului și 
statului, rolul educativ ai 
colectivelor de muncă spo
rește substanțial, participa
rea acestora la opera de e- 
ducare și reeducare a tine
rilor, a tuturor celor care 
comit anumite incălcări de 
lege fiind hotăritoare. Ori- 
cit de bun educator ar fi 
un colectiv de muncă, el 
nu-și poate dovedi această 
calitate fundamentală decît 
atunci cind este antrenat e- 
fectiv, cu toate forțele, în 
opera de formare a omului 
nou. Procesul de educare 
și reeducare prin muncă nu 
se sfirșește odată cu emite
rea deciziei de încadrare ; 
de-abia atunci începe.

Titus ANDREI
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Cum vor fi repartizați în producție absolvenții Ministrul de externe al Iranului

invățămintului superior din acest an
Recent a fost aprobată Hotărirea 

Consiliului de Miniștri prin care, în 
lumina prevederilor Decretului nr. 
54 din 1975, se reglementează repar
tizarea in producție a absolvenților 
din acest an ai instituțiilor de învă
țământ superior — cursuri de zi. Do
cumentul are o însemnătate deose
bită pentru încadrarea în muncă a 
întregii promoții de noi specialiști, 
potrivit obiectivelor dezvoltării ar
monioase a tuturor zonelor tării și 
profilului pentru care tinerii au fost 
pregătit! î ei ilustrează preocuparea 
consecventă a conducerii partidului 
și statului nostru pentru asigurarea 
condițiilor ca fiecare specialist să-și 
poată valorifica întreaga capacitate 
de creație. în legătură cu principiile 
și modul de organizare a repartizării 
din acest an a făcut câteva precizări 
tovarășul AURELIAN BONDREA, 
secretarul Comisiei guvernamentale 
de coordonare a repartizării în pro
ducție a absolvenților învățământului 
superior.

— Mai întâi subliniez faptul că 
toti absolvenții din acest an au asi
gurate locuri de muncă potrivit spe
cialității pentru care au fost pregă
tiți. în acest scop, analizele des
fășurate sub conducerea comite
telor județene de partid și cu 
participarea ministerelor coordona
toare de ramură. întreprinderilor, 
centralelor, institutelor de cercetări 
și proiectări, unităților de învăță
mânt. cultură șl artă, au oferit posi
bilitatea unei strînse corelări între 
nevoile de cadre ale economiei și 
«Umărul de absolvenți pe profile și 

oecialităti. Practic, aceste analize 
s-au concentrat pe următoarele o- 
biective: asigurarea necesarului de 
specialiști pentru toate unitățile de 
producție si pentru celelalte domenii 
de activitate in concordantă cu 
obiectivele dezvoltării economice și 
sociale, urmărindu-se satisfacerea cu 
prioritate a cerințelor de cadre în 
ramurile care cunosc un ritm înalt 
de dezvoltare, in județele si zonele 
deficitare în astfel de specialiști ; 
încadrarea obiectivelor noi. cu prio
ritate. din rândul specialiștilor cu 
experiență în producție, urmând ca 
posturile devenite vacante să fie 
ocupate de absolvenții promoției 
1977 ; completarea necesarului de 
cadre pentru cercetare, proiectare și 
învățământ superior cu specialiști 
care îndeplinesc condițiile prevăzute 
de lege, rerpartizindu-se în locul lor 
absolvenți din promoția curentă.

— în această perspectivă, ce pre
vederi mai importante sînt incluse 
în recenta hotărire ?

— Repartizarea tuturor absolven
ților instituțiilor de invătămint supe
rior se face în activități direct pro
ductive. așadar. în unități industria
le. agricole, de transporturi, de în
vățământ si culturale, pe șantiere de 
construcții, in întreprinderi econo
mice etc., urmărindu-se satisfacerea 
cu prioritate a cerințelor de specia
liști din domeniile, unitățile, jude
țele si zonele deficitare de cadre. în 
scopul sporirii competentei, a eficien
tei lor sociale, absolvenții cu speciali
zarea „economia comerțului exterior" 
vor fi repartizați si vor efectua în
treaga perioadă de stagiu în între
prinderi direct productive. De ase
menea. se prevede obligația ministe
relor și celorlalte organe centrale de 
a lua măsuri pentru ca toti absol
venții să efectueze în întregime pe
rioada de stagiu în unitățile unde au 
fost repartizați, eventualele transfe
ruri puțind fi efectuate numai după 
îndeplinirea acestui stagiu. în felul 
acesta se accentuează stabilitatea ab
solvenților la locurile de muncă si 
totodată se lărgesc posibilitățile de 
aprofundare a problemelor de spe
cialitate. pentru rapida integrare 
socială a tinerilor.

Ca urmare a acestor măsuri, nu se 
vor repartiza absolvenți ai învăță- 
mîntului superior in aparatul central 
al ministerelor, al altor organe cen
trale. in instituțiile anexe ale aces
tora. precum si în instituțiile de cer
cetare, proiectare. învățămint supe
rior sau in unitățile lor de producție. 
Angajarea în acestea din urmă, de 
pildă, se va putea face numai după 
efectuarea stagiului legal de produc
ție si în condițiile în care absolven
ții. pe baza rezultatelor remarcabile 
obținute la învățătură si in activita
tea obștească, au primit recomanda
rea consiliilor profesorale că pot lu
cra în activitatea de cercetare, pro
iectare sau în invățămintul superior.

— Cind și cum se va organiza în 
acest an repartizarea absolvenților 
invățămintului superior ?

— Organizarea și desfășurarea re
partizării se asigură, ca si în anii 
precedents la sfârșitul sesiunii exa
menului de diplomă, respectiv între 
25 iunie si 16 iulie pentru majorita
tea domeniilor invățămintului supe
rior. continuând între 6 si 12 sep
tembrie pentru invățămintul econo

mic. agronomic, medical si farma
ceutic. Repartizarea nominală se 
efectuează de comisii constituite pe 
domenii de specializare. în compo
nenta cărora intră, spre a se asigura 
un mod de repartizare profund de
mocratic. reprezentanți ai mai mul
tor foruri. în conformitate cu pre
vederile Decretului nr. 54 din 1975, 
repartizarea absolvenților se efec
tuează pe baza rezultatelor obținute 
la învățătură, precum si ținînd sea
ma de unele criterii de ordin social. 
Alegerea de către absolvenți a uni
tăților si posturilor se face în ordi
nea mediei de absolvire, cu respec
tarea normelor privind ocuparea 
funcțiilor în ramura sau domeniul 
de activitate de care aparține uni
tatea socialistă, după cum urmează : 
șefii de promoții pe specialități pot 
alege. în ordinea mediilor, orice post 
dintre cele puse la dispoziția promo
ției ; absolvenții care solicită repar
tizarea în comunele unde îsi au do
miciliul, ei, părinții sau soțul (soția) 
lor. ori în comune limitrofe au 
prioritate să ocupe locurile din aces
te localități, indiferent de media ob
ținută ; absolvenții care solicită re
partizarea în centrele muncitorești și 
orașele unde îsi au domiciliul, ei, 
părinții sau soțul (soția) lor. cu ex
cepția orașelor mari stabilite potri
vit legii. și care au obținut în 
timpul studiilor cei puțin media 7, 
au prioritate să ocupe locurile din 
aceste localități sau comune limitro
fe ; absolvenții cu domiciliul în ora
șele mari stabilite potrivit legii, care 
în timpul studiilor au obținut cel 
puțin media 8. pot ocupa. în ordinea 
mediilor. 70 la sută din numărul 
total al posturilor puse la dispoziție 
pentru repartizarea în aceste locali
tăți ; posturile rămase libere se ocu
pă de absolvenți, indiferent de loca
litatea de domiciliu. în ordinea me
diilor. Pentru toate situațiile prevă
zute mai sus. la medii egale vor 
avea prioritate de alegere a locali
tății absolvenții căsătoriți. în cazul 
în care sînt mai multi absolvenți 
căsătoriți, vor fi repartizați. în pri
mul rând, cei cu copii și după aceea 
absolvenții care au soțul (soția) în
cadrat într-o unitate socialistă din 
localitatea respectivă. Se va urmări 
ca absolvenții căsătoriți să fie re
partizați în aceeași localitate sau in 
localități apropiate.

Mihai IORDANESCU

a sosit în Capitală
Luni a sosit în Capitală Abbas Aii 

Khalatbari, ministrul de externe al 
Iranului, care, la invitația ministru
lui afacerilor externe al Republicii 
Socialiste România. George Maco- 
vescu. efectuează o vizită oficială in 
tara noastră. La sosire, pe aeropor
tul Otopeni, oaspetele a fost salutat 
de George Macovescu. Cornel Pa
coste. adjunct al ministrului aface
rilor externe, de alte persoane ofi
ciale române.

Au fost de fată Aii Reza Bahrami, 
ambasadorul Iranului la București, 
și membri ai ambasadei.

In cursul vizitei, oaspetele va 
purta convorbiri la M.A.E. cu pri
vire la dezvoltarea în continuare a 
bunelor relații dintre cele două țări, 
in spiritul celor stabilite cu prilejul 
întrevederilor la nivel înalt româno- 
iraniene. precum și la o serie de as
pecte ale colaborării pe plan inter
national dintre România si Iran.

(Agerpres)

Sosirea vicepreședintelui guvernului 
R. S. Cehoslovace

Luni la amiază a sosit în Capitală 
tovarășul Josef Simon, vicepreședin
te al guvernului federal, președin
tele părții cehoslovace in Comisia 
mixtă guvernamentală româno-ceho- 
slovacă de colaborare si cooperare 
economică si tehnico-stiintifică.

La aeroportul Otopeni. oaspetele a 
fost intimpinat de tovarășii Ion Pă

tam viceprim-ministru al guvernu
lui. ministrul comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale, 
Marin Nicolae. vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, de 
alte persoane oficiale.

Erau prezenti ambasadorul Ceho
slovaciei la București. Lumir Hanak, 
și membri ai ambasadei. (Agerpres)

Cronica
Aflat în vizită în țara noastră, la 

invitația Ministerului Comerțului Ex
terior si Cooperării Economice In
ternationale. ministrul industriei și 
mineralelor din Irak. dr. Najeh Mo
hammed Khaleel, a avut. în cursul 
zilei de luni. întrevederi de lucru cu 
tovarășii Vasile Patilinet, ministrul 
economiei forestiere si materialelor 
de construcții, si loan Avram, mi
nistrul industriei construcțiilor de 
mașini.

în timpul convorbirilor au fost a- 
bordate aspecte ale extinderii și di
versificării cooperării dintre Româ

zilei
nia si Irak în diferite sectoare ale 
industriei.

La convorbiri a participat Ion Flo- 
rescu, adjunct al ministrului comer
țului exterior si cooperării economi
ce internaționale.

★
Luni după-amiazâ, George Maco- 

vescu. ministrul afacerilor externe, a 
primit pe Tran Thuan. noul ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Socialiste Vietnam in Re
publica Socialistă România. în legă
tură cu apropiata prezentare a scri
sorilor sale de acreditare.

(Agerpres)

au Îndeplinit planul semestrial
Răspunzînd cu entuziasm si înalt 

simt patriotic chemării adresate în
tregului popor de secretarul general 
al partidului. tovarășul Nicolae 
Ceausescu, de a contribui la com
pensarea pierderilor suferite de eco
nomia națională în urma cutremu
rului de la 4 martie, prin depășirea 
cît mai substanțială a sarcinilor de 
plan, oamenii muncii din industria 
județului CLUJ - români- ma‘ 
ghiari și de alte naționalități — sub 
conducerea organelor și organizațiilor 
de partid, au reușit să îndeplinească, 
în ziua de 19 iunie, sarcinile planului 
de producție industrială pe primul 
semestru. S-au creat, astfel, posibi
lități ' 
pînă 
tante 
loare 
lei.

La 
contribuție hotărîtoare a avut-o spo
rirea mai rapidă a productivității 
muncii, prevederile de plan la acest 
indicator fiind realizate in proporție 

de 103,5 la sută. De altfel, față de

de a se realiza suplimentar, 
la sfîrșitul lunii iunie, impor- 
cantități de produse, in va- 
totală de peste 700 milioane

obținerea acestor depășiri o
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REVISTA COMPETIȚIILOR
Caiaciștii și canoiștii noștri 

se disting la regate 
de importanță europeană
La sfîrșitul săptămînii trecute am 

primit vesti bune despre comporta
rea reprezentanților României la re
gata de canoe și caiac de la Tam
pere. Sportivi cu renume internațio
nal cum sînt Vasile Diba și 
Patzaichin au cucerit cite două pro
be, în timp ce alte echipaje 
clasat pe locuri de frunte. Ce im
portantă are concursul din Finlanda 
în sistemul regatelor europene și 
cum pot fi gradate in raport de a- 
ceasta rezultatele caiaciștilor și ca- 
noiștilor noștri ? „Regata Tampere" 
și-a extins treptat sfera de partici
pare de la sportivii și echipajele din 
țările nordice pînă la o reprezen
tare europeană de elită, ea fiind 
considerată astăzi printre concursu
rile de prim rang continental. De 
altfel, Ivan Patzaichin s-a impus, în 
ambele probe de canoe (1 000 m și 
10 000 m), în fata a doi dintre cei 
mai redutabili adversari mondiali pe 
aceste distante, Wichman si Buday 
(R.P. Ungară). Ceilalți concurenți 
români, printre care și campionul 
olimpic Vasile Diba, au avut sarcini 
ceva mai puțin dificile. însă, cum 

orecia secretarul F.R.C.C.. Jean 
rifir, ei urmează consecvent o li- 
e ascendentă de formă si de re

zultate bune pornind de la regata 
de la Moscova. „Iulia Riacinskaia", 
la care ciștigaseră șapte medalii. 
Atunci, la sfîrșitul lunii mai, Vasile 
Diba, Ivan ................................. .....
ori. Lipat 
daliile de 
treceri cu __
loare internațională. Flotila de caiac 
și canoe se află deci pe un drum 
bun de pregătire a campionatelor 
mondiale (Sofia, 1—4 septembrie), 
unde reprezentanții noștri vor par
ticipa in formație completă la toate 
cele 18 probe, firește cu un accent 
asupra rezultatelor din acele 11 pro
be incluse în programul viitoarei 
regate olimpice.

Ivan

s-au

Patzaichin și. de două 
Varabiev primiseră me- 
aur la capătul unor in- 
adversari de primă va-

Atlete românce victorioase 
la concursuri peste hotare

La concursul atletic de la Buda
pesta, două sportive — Alina Gheor
ghiu, Doina Anton — și doi sportivi 
— Dumitru Iordache. Tudorel Va
sile — au obținut rezultate bune la 
sărituri în lungime, respectivele 
probe fiind cîștigate de Alina Gheor
ghiu (6,72 m) și D. Iordache (7,80 m). 
Ne oprim asupra acestei discipline 
de întrecere atletică deoarece 
bele de sărituri din concursul 
pestan au fost socotite drept 
rii de selecție pentru echipa
pei care va participa la „Cupa mon
dială" (la această competiție, ce se 
va desfășura între 2 și 4 septembrie, 
vor concura selecționate ale diferi
telor continente și echipe separate 
ale R.D. Germane și U.R.S.S.). Prin 
unghiul de vedere al selecției, se 
poate spune că atleta noastră Alina 
Gheorghiu are șanse dintre cele mai 
favorabile pentru a fi aleasă în for
mația europeană. Rezultatele ei — 
deși neomologabile din cauza vîntu-

pro- 
buda- 
crite- 
Euro-

• CLUJ. Expoziția de creație 
științifico-tehnică a Centrului 
universitar Cluj-Napoca, recent 
deschisă, cuprinde realizări în 
domeniul integrării învățămîn- 
tului cu cercetarea și producția : 
noi tehnologii și produse vizînd 
reducerea importurilor, valorifi
carea bogățiilor și resurselor na
turale ale țării. Sint expuse 
lucrări realizate de cadre didac
tice și student!. (Alex. Mure
șan). • BUZĂU. Membrii cena
clului buzoian al U.A.P. au des
chis expoziții de pictură, grafică 
și sculptură in comunele Bălâ-

o viteză de două 
peste limita ad-

„în spiritul dorinței comune 

de întărire u legăturilor 
de coluborure 

româno - cehoslo vacă"

lui care a bătut cu 
zecimi de secundă 
misă — au fost constant foarte bune, 
după cum relata antrenoarea Iolan- 
da Balaș : atleta româncă a sărit de 
două ori 6,50 m, o dată 6,72 și a 
avut o încercare, depășită, de 6,90 
m ! Alte două sportive — Natalia 
Mărășescu și Maria Puică — s-au 
clasat pe primele două locuri la 
3 000 m in concursul de la Bourges, 
fiind și ele în vederile selecționeri
lor pentru echipa Europei. Natalia 
Mărășescu, Maria Puică și Alina 
Gheorghiu vor avea chiar mîine, la 
Kiiln, ocazia de a-și întări candida
turile cu prilejul unui mare concurs 
feminin, la care vor lua parte și 
atlete din S.U.A. și Canada. (Mențio
năm că, după părerea antrenorilor 
de la F.R.A., Cornelia Popa și Ar
gentina Menis se bucură și ele de 
atenția selecționerilor europeni).

Să adăugăm, la capitolul atletism, 
importantul meci masculin Romănia- 
Franța. care se va disputa pe sta
dionul Republicii, in după-amiezile 
zilelor de simbătă și duminică, in 
timp ce in diminețile respectivelor 
zile, pe același stadion, se vor între
ce cei mai buni juniori III. adică 
fetițele de 13—14 ani si băieții de 14 
și 15 ani.

Rugbiștii juniori — tendință 
fermă spre joc modern

Duminică dimineața, festival de 
rugbi pe stadionul Steaua, în fața a 
mii de spectatori. Steaua-Farul 36—9; 
ciștigind net meciul-derbi al campio
natului, mai ales prin meritele din 
repriza secundă ale înaintașilor in
ternaționali Munteanu, Corneliu, 
Pintea, M. Ionescu, Murariu și Achim, 
echipa militară ciștigă pe merit, încă 
de pe acum, și titlul național.

L-am întrebat pe antrenorul fede
ral Valeriu Irimescu ce i-a plăcut 
mai mult din acest festival de rugbi, 
avînd în vedere, desigur, și finala 
juniorilor ? Ne-a răspuns, deștul de 
surprinzător, dar în definitiv și des
tul de explicabil pentru preocupările 
în perspectivă ale tehnicianului fe
derației ; „Jocul juniorilor, care a 
pus in umbră pină și meciul-derbi 
al sfirșitului de campionat ! Finala 
dintre echipele școlilor sportive 
bucureștene Locomotiva și nr. 2 a 
fost o îneîntare pentru public si an
trenori, ca ritm și concepție. S-a ju
cat modern, deschis, mereu cu balo
nul „la mină", semnificativ fiind 
faptul că scorul de 36—18 s-a înfăp
tuit aproape exclusiv din acțiuni ! 
Remarc și întrevăd mari posibilități 
de afirmare la înaintașii Locomotivei 
— Umling, Ivan, Radu Florea și 
Dima, la cei din „treisferturile" șco
lii sportive nr. 2 — Vintilă și Podă- 
rescu. Avem in prezent poate cea 
mai promițătoare garnitură de ju
niori, la producerea căreia își dau 
concursul nu numai cele două echipe 
finaliste, ci și următoarele șase cla
sate in turneul final : 3. Școala spor
tivă Șoimii-Sibiu 4. Școala sportivă 
Unirea-Iași 5. Olimpia București, 6. 
Școala sportivă Suceava 7. Clubul 
sportiv școlar-București. 8. Școala 
sportivă nr. 2 Constanța...".

Valeriu MIRONESCU

ceanu, Poșta Cîlnău, Bozioru, 
Glodeanu Siliștea și Vîlcelele. 
(Mihai Bâzu). • REȘIȚA. „Pa
tria de lîngă inimi" este titlul 
unei frumoase plachete tipărite 
la Reșița care reunește versuri 
ale membrilor cenaclului literar 
„Semenicul" din localitate. Ace
lași cenaclu a editat recent și un 
interesant caiet de literatură, 
artă și cultură, ce cuprinde re
portaje, proză, poezie, articole 
de critică și istorie literară, dez
bateri despre fenomenul cultural 
contemporan. (C. Cătană). • ME
HEDINȚI. Peste 4 000 de tineri

LA GALAȚI:

Fotbal, mai puțin...
în divizia „B“. cu toate că etapa 

de duminica trecută n-a adus noutăți 
spectaculoase (infringerea tirgoviște- 
nilor- la Făgăraș inseriindu-se în do
meniul normalului în fotbal), pe mă" 
sură ce ne apropiem de sfîrsit lucru
rile sint din ce în ce mai clare : Pe
trolul Ploiești și Olimpia Satu Mare 
pot primi de pe acum felicitările cu
venite pentru promovare. C.S. Tîrgo- 
viște este și ea cu un picior în „A", 
iar din fiecare serie numai ultimele 
două clasate la ora actuală nu mai 
au cînd evita retrogradarea. Cele două 
etape rămase își păstrează deci și 
aici un anume interes.

în prima divizie, antepenultima eta
pă a început să mai limpezească ape
le. într-un meci disputat cu ardoare, 
Dinamo București, deși condusă pînă 
în minutul 61, și-a impus pînă la 
urmă valoarea, întrecînd categoric pe 
Progresul (4—1). Coroborat cu egalul 
de la Iași (Politehnica—Steaua 1—1, 
într-o partidă la fel de aprig și corect 
disputată), rezultatul de la București 
conferă, firesc, o importantă opțiune 
dinamoviștilor în cursa lor pentru cu
cerirea tricourilor de campioni na
ționali. începe, de asemenea, să se 
facă lumină și în subsolul clasamen
tului : pierzând meciul. Progresul 
București practic si-a pierdut si mai 
mult din speranțe, asa că foarte pro
babil o va însoți pe F.C. Galați in 
divizia secundă. Partidele de dumi
nică 26 și miercuri 29 iunie urmea
ză să aleagă a treia retrograda
tă dintre Corvinul. F.C. Constanta si 
Rapid — clasate acum în această or
dine pe locurile 14. 15 și 16. De reținut 
că acestea își vor disputa șansa și in 
întâlniri directe : Rapid—Corvinul 
(duminică). F. C. Constanta—Rapid 
(miercuri).

Rămînind în perimetrul etapei de 
alaltăieri, fapte deosebite am obser
vat la Galați. Aci. confruntarea 
F.C.M.—F.C. Constanta (1—3)

tat tot timpul amprenta mizei ce-o 
avea pentru oaspeți si a dezintere
sului ce-1 prezenta pentru gălăteni. 
In primul rind că tribunele erau a- 
proape goale (dintre cei vreo 3 600 
spectatori foarte multi erau sosiți de 
la Constanta să-și susțină echipa fa
vorită). La 1—1. văzind jocul cu to
tul lamentabil al gazdelor, si puținii 
spectatori gălăteni au început să 
plece spre case, comentând nefavo
rabil evoluția sportivă nemuilțumi- 
toare a propriilor fotbaliști. Pe de o 
parte, golurile marcate de oaspeți au 
fost primite cu ușurință : primul — 
după ce apărătorii gălăteru au făcut 
un fault inutil la 20 de m. și apoi 
atit zidul cît și portarul s-au așezat 
împreună mult spre dreapta, lăsînd 
complet liberă partea stingă a porții; 
al doilea gol a fost primit în con
dițiile în care apărarea n-a schițat 
nici un gest ...de apărare, iar arbitrul 
de tușă n-a semnalizat un ofsaid clar; 
al treilea — după ce portarul a res
pins o minge ușoară... tocmai în pi
cioarele adversarului ce venea lansat 
spre poartă. Pe de altă parte, atacan- 
tii gălăteni (cu excepția lui Țolea, ad
mirabil și insistent tot timpul, sin
gurul jucător din formația gălâțeană 
care a jucat cu ambiție sportivă) au 
reușit cîteva performanțe care nu pot 
fi văzute prea des pe un teren de fot
bal: Vochin.de la 5 m de poarta goală 
(la 1—0 pentru Galați), a 
să-și pregătească lovitura 
mis unde era si portarul, 
colo de stîlpul din stingă . . .
Vochin. în minutul 85, ratează o min
ge scăpată de trei ori din mină de 
portarul adveys; în minutul 73, Bur- 
cea. aflat la o m de poarta adversă, 
în loc să împingă mingea spre pla
să, șutează... spre ' propriu-i 
teren, degajind ca un verita
bil fundaș constăntean — ceea ce 
avea să facă, absolut la fel. și Ene 
Ariei peste alte 5 minute. Numai 
luptă sportivă, angajare bărbătească, 
dorință de a cîștiga nu pot demon
stra aceste episoade, ca de altfel în
tregul joc făcut de echipa gălâțeană.

primul semestru al anului trecut, 
peste 80 la sută din sporul producției 
realizate a fost 
ma creșterii 
cii. Bilanțul 
lectivele de muncă 
tria județului Cluj 
ma jumătate a anului este o convin
gătoare dovadă a hotărârii lor de a 
face din cel de-al doilea an al cin
cinalului afirmării revoluției tehniqo- 
stiintifice o perioadă cu rezultate de 
vîrf. de a contribui în acest fel. in 
cit mai mare măsură, la înfăptuirea 
obiectivelor programului de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate în patria noastră, adop
tat de cel de-al XI-lea Congres al 
P.C.R. (Alexandru Mureșan).

★
Mobilizați de chemarea secretaru

lui general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceausescu, de a înfăptui 
neabătut obiectivele economico-so- 
ciale ale Congresului al Xl-lea, co
lectivele unităților industriale ale 
județului COVASNA întâmpină 
apropiatul congres al consiliilor oame
nilor muncii cu realizarea încă de pe 
acum a planului pe primul semestru 
al anului 1977. îndeplinirea sarcini
lor de plan cu zece zile înainte de 
termen va permite obținerea pînă la 
sfârșitul’ perioadei a peste 110 060 
tone lignit, peste 12 000 tone briche
te. produse ale industriei electro
tehnice in valoare de 2.7 milioane 
lei. peste 3 550 metri cubi cherestea, 
247 tone brânzeturi, 73 tone unt. 528 
tone lapte praf, precum și alte pro
duse in valoare totală de peste 139 
milioane lei. 98 la sută din sporul 
de producție realizat peste plan a 
fost obținut pe seama depășirii pro
ductivității muncii planificate prin 
transpunerea in viată a programelor 
de creștere suplimentară a randa
mentului'muncii. a folosirii intensive 
a tuturor capacităților de producție 
și a timpului de muncă. (Tumori 
Geza).

obținut pe sea- 
productivității mun- 
pozitiv cu care co- 

din indus- 
încheie ' pri-

I»

A apărut

ERA SOCIALISTĂ '
nr. 12/1977

a Pur-

(Urmare din pag. I)
clor care ne făcea să au
zim glasurile înseși ale 
popoarelor în cintece 
(cum ar fi zis Herder), 
ansambluri muzicale pres
tigioase, ca formația Eu
gene Isaye ori orches
tra Academiei Santa Ce
cilia din Roma, grupuri 
de balet clasic și modern, 
soliști de primă mărime, 
de operă ori de muzică 
ușoară au făcut să vibre
ze. într-o perfectă conso
nanță admirativă, sensibi
litatea noastră românească 
și europeană, care știe să 
prețuiască, așa cum se 
cuvine, produsele celor
lalte 
tate.
•Și 

cînd 
spun

rești, la Belgrad s-au des
fășurat lucrările întîlnirii 
pregătitoare a reuniunii 
general-europene menită

tipuri de sensibili-
în acest răstimp, 

artele și cultura își 
cuvin tul la Bucu-

au participat la manifestările 
cultural-sportive organizate în 
cadrul celei de-a 9-a ediții a 
ștafetei culturale „Drumul lui 
Tudor" • în sala bibliotecii ju
dețene din Drobeta Turnu-Seve- 
rin a avut loc lansarea volume
lor „Flori de mac" (versuri) de 
Romulus Cojocaru și „Cîmpul 
cu maci" (roman) de Nicolae 
Calomfirescu. Au participat 
scriitorii Dumitru Radu Popescu. 
Nicolae Dragoș, Ilarie Hinovea- 
nu. Anghel Dumbrăveanu, Lau- 
rențiu Cerneț, Laurențiu Ulici, 
Romulus Diaconescu, membrii

avut timp 
dar a tri- 
adică din- 
portii ; tot

G. MITROI

Revista se deschide cu articolele 
„Participarea directă a oamenilor 
muncii la conducerea vieții econo
mice" de Petre Preoteasa și „Con
ducerea colectivă — democrație 
muncitorească" de Viorel Sălăgean, 
inserate la rubrica „Consiliile oame
nilor muncii — expresie a democra
ției socialiste". în continuare, sînt 
publicate articolele „Valorificarea 
rațională și protecția apelor tării" ; 
„Eficiența — obiectiv prioritar al 
dezvoltării și modernizării agricultu
rii" ; „Umanismul revoluționar și 
creșterea rolului factorilor obștești 
în educația socialistă" ; „Festivalul 
european al prieteniei, amplă mani
festare a înțelegerii și 
tre popoare".

Articolele „Sistemul 
mecanismul economiei 
„Viziunea pedagogică 
rea invățămintului" 
rubrica „Consultații" și, respectiv, 
„Știință — invățămint". Rubrica 
„Centenarul independenței de stat a 
României" cuprinde articolul „Orga
nizarea militară, factor de bază in 
cucerirea independenței". In conti
nuare, revista cuprinde rubricile 
„Din mișcarea comunistă șl munci
torească mondială", „Viața interna
țională", „Cărți și semnificații", 
„Revista revistelor" și „Cuvintul ci
titorilor".

colaborării în-

de interese în 
naționale" și 

și moderniza- 
sint inserate la

Și, 
învățămint".

Carnetul de corespondent, calitate 
în care de-a lungul anilor am pu
tut străbate în lung și-n lat me
leagurile Cehoslovaciei socialiste 
prietene, a adunat multiple file des
pre înfăptuirile acestui popor har
nic și talentat. Sînt consemnate im
presii și adnotări despre zeci de fa
brici și uzine, unități ale agricultu
rii cooperativizate. institute de cer
cetări și învățămint. Multe din a- 
ceste file reconstituie traseul, lung 
de aproape 500 de kilometri, pe care 
l-au parcurs cei peste 250 000 de 
ostași români care, alături de tru
pele sovietice, alături de partizanii 
cehi și slovaci, au luptat eroic pen
tru a alunga din orașele și satele 
tării prietene armatele hltleriste co
tropitoare. Fiecare vizită, fiecare în- 
tîlnire. fiecare contact cu realitățile 
cehoslovace, cu oamenii muncii în
tăresc sentimentul că te afli între 
prieteni sinceri, adevărați. Despre 
tara noastră și poporul român, din- 
totdeauna prieteni a prop iuți, ai pri
lejul să auzi de fiecare dată numai 
cuvinte de caldă prețuire.

Interlocutorii subliniază în mod 
deosebit în acest cadru însemnăta
tea hotărâtoare a 
întilnirilor si con
vorbirilor dintre 
tovarășii Nicolae 
Ceausescu si 
Gustav Husak, 
care au conferit 
noi dimensiuni si 
au deschis perspective largi rapor
turilor multilaterale dintre România 
si Cehoslovacia, ne temelia solidă a 
principiilor marxist-leniniste, ale 
independentei și suveranității na
ționale, egalității în drepturi, nea
mestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întrajutoră
rii tovărășești.

în sfera orientărilor trasate de cei 
doi conducători de partid si de stat 
s-au inserts vizita efectuată in apri
lie a.c, de primul ministru al guver
nului român Manea Mănescu, pre
cedată de vizita în România. în 
septembrie 1975. a președintelui gu
vernului cehoslovac. Lubomir Strou- 
gal — care au prilejuit o examinare 
aprofundată a stadiului actual al 
posibilităților de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale, pe tărîm economic 
și tehnico-științific, ca și în alte 
domenii de activitate. Bunurile ma
teriale ce se schimbă intre cele 
două țări oglindesc, pe de o parte, 
largile posibilități ale economiilor 
lor in continuă dezvoltare, iar pe 
de altă parte prioritatea ce se asi
gură acelor mărfuri care înglobează 
un procentaj sporit de inteligentă 
tehnică și care contribuie la accele
rarea progresului economic al 
României și Cehoslovaciei. Semni
ficativ din acest punct de vedere 
este protocolul economic pe anul în 
curs, care precizează că România 
exportă pe piața cehoslovacă ma
șini-unelte. utilaje de construcții, 
autoturisme de oraș și teren, auto
camioane și autobasculante, utilaje 
de foraj, mașini și instalații pentru 
industriile metalurgică. chimică, 
textilă și alimentară, tractoare sl 
mașini agricole, numeroase alte bu
nuri. La rindul său. Cehoslovacia 
livrează mașini-unelte. diferite mij
loace de transport, mașini ale in
dustriei electrotehnice, cărbune 
cocsificabil, cocs metalurgic și alte 
produse necesare economiei noastre 
naționale.

Această simplă evocare oglindește 
saltul calitativ pe care l-a făcut co
merțul nostru cu Cehoslovacia în 
anii socialismului, în locul unor 
procente și date, mai grăitor de- 
cît orice este nomenclatorul princi
palelor mărfuri pe care țara noas
tră le vindea pe piața cehoslovacă

File din carnetul 
de reporter

in 1928 : grâu, porumb, mazăre, 
linte, nuci, vite, uleiuri minerale... 
Iată ce distantă separă România 
contemporană de acea perioadă, cît 
de larg este acum evantaiul colabo
rării dintre cele două țări 1

Despre această colaborare, despre 
calitatea produselor românești, in
terlocutorii cehoslovaci au numai 
cuvinte de laudă, pronunțîndu-se 
pentru forme ale colaborării cu 
eficacitate tot mai sporită, cum sint 
cooperarea si specializarea în pro
ducție.

La o întâlnire organizată la A- 
genția economică română din Praga 
cu beneficiarii tractoarelor, excava
toarelor și autoturismelor de teren 
fabricate în România, directorul 
Centrului de aprovizionare din Ce
hoslovacia, ing. LUDVIK SZABO, 
ținea să precizeze; „Mecanizatorii 
noștri apreciază mult tractoarele ro
mânești și autoturismele ARO pen
tru robustețea lor, pentru simpli
tatea construcției și ușurința în ex
ploatare. La centrul nostru nu am 
primit pînă acum nici o plângere 
privind calitatea, ci dimpotrivă nu
mai aprecieri pozitive. Singura ne

mulțumire este 
că nu putem sa
tisface toate ce
rerile pentru ast
fel de produse". 

Din carnetul 
de reporter se 
desprinde si o 

altă remarcă, făcută de data 
aceasta de ministrul construc
țiilor din Cehia, ing. FRANTISEK 
SRAMEK : „Constructorii și mon- 
toril români se numără printre pri
mii noștri parteneri și, după cite 
știu, constructorii și montorii cehi 
au fost, de asemenea, primii co
laboratori străini pe șantierele 
energetice ale României. Apreciem 
în mod deosebit la Partenerii ro
mâni seriozitatea cu care privesc 
obligațiile contractuale, eforturile 
pe care le depun pentru a respecta 
întru totul termenele de predare, 
prevederile de calitate".

La rindul său, LADISLAV MA- 
RYSKO. directorul general al uzi
nelor pentru aparatură de teleco
municații și telefonie „Tesla" din 
Fraga, întreprindere care. în martie 
1973, a avut onoarea de a fi vizi
tată de tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
declara : „De România, de poporul 
ci, ne leagă o prietenie durabilă. 
Ne revine sarcina să o cimentăm 
printr-o conlucrare economică, re
ciproc avantajoasă, de lungă du
rată. îmi amintesc bine precizarea 
secretarului general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
României prietene, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. făcută în fața consiliu
lui de conducere al uzinelor noas
tre, atunci cînd l-am avut ca oas
pete de seamă : «în viitor — spu
nea domnia sa — se impune să tre
cem la forme superioare de colabo
rare, în spiritul celor convenite cu 
tovarășul Gustav Husak». Spe
cialiștii noștri și ai dumneavoastră 
lucrează la fixarea domeniilor și 
formelor pentru această conlucrare 
tovărășească pe care noi, cei din 
domeniul aparaturii de telecomuni
cații, șl — sint sigur — toți parte
nerii cehoslovaci ai firmelor româ
nești, poporul nostru, în general, o 
doresc cit mai fructuoasă".

Sint cuvinte care. într-adevăr. 
dau glas sentimentelor prietenești 
ce leagă cele două popoare, voinței 
lor de a conferi conlucrării priete
nești un conținut tot mai bogat, 
spre binele reciproc, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

C. PRISĂCARU

Cetatea de Baltâ-la 800 de ani

colabo-pe drumul păcii, 
rării și cunoașterii reci
proce, în spiritul pe care 
toată politica noastră il

GLASURILE
POPOARELOR

ÎN CÎNTEC
să treacă în revistă rezul
tatele înregistrate și mă
surile ce se impun în ve
derea aplicării în viață a 
actului final de la Hel
sinki. De aceea conside
răm Festivalul european 
al prieteniei ca un simbol

promovează și pe care îl 
sintetiza tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atunci cind re
comanda „organizarea u- 
nor largi manifestări cul- 
tural-artistice europene... 
care să ducă la intensifi
carea cunoașterii și pre-

țuirii 
telor 
rilor 
accesul popoarelor conti
nentului la tezaurul civi
lizației umane".

Pe vremuri, răsunetul 
politicii și al armelor fă
cea să tacă. așa cum 
spunea dictonul latin, 
glasul muzelor. Am vrea, 
și dorința noastră izvo
răște din toată orientarea 
politicii românești de azi 
care a prezidat și la or
ganizarea acestui festival, 
ca în viitorul Europei 
glasul muzelor, adică 
artelor și culturii, să 
ducă la tăcere glasul 
melor.

Așa 
România 
urmașii 
sensul egalității și frater
nității popoarelor.

reciproce, a contac- 
dintre cetățenii ță- 
noastre, să lărgească

înțelegem, 
socialistă, 

lui ~

al 
re- 
ar-

în 
noi, 

Eminescu,

cenaclurilor literare din județ, 
cititori. (Virgiliu Tătaru). • MU
REȘ. Teatrul de stat din Tîrgu 
Mureș a găzduit a doua întru
nire a „Tribunei literar-artis- 
tice", manifestare care a cuprins 
recitări din creația poeților mu
reșeni, muzică populară clasică 
și folk, programe de brigadă și 
montaje literare. Manifestarea 
a fost condusă de regizorul Dan 
Alexandrescu, directorul teatru

lui. (Cornel Pogăceanu). • 
ALBA. în comuna Gîrbova de 
Sebeș, localitate în care trăiesc 
și muncesc înfrățiți români și 
germani, s-a desfășurat tradi
ționala paradă a portului popu
lar românesc și săsesc, manifes
tare folclorică la care au parti
cipat mii de locuitori ai comu
nei. • Pe stadionul din orașul 
Aiud S-a desfășurat sărbătorirea 
fruntașilor în întrecerea socia

ALBA IULIA (De la coresponden
tul „Scinteii". Șt. Dinică). în comu
na Cetatea de Baltă, județul Alba, 
a fost sărbătorită împlinirea a 800 de 
ani de atestare documentară a loca
lității. Programul manifestărilor a 
fost inaugurat de un simpozion de 
comunicări si referate științifice. La 
adunarea populară au participat lo
cuitorii comunei, tineri și virstnici. 
A luat parte, de asemenea, tovarășul 
George Homoștean, prim-secretar al 
Comitetului județean Alba al P.C.R., 
președintele consiliului popular jude
țean. Formațiile artistice de amatori 
din comună, participante la Festiva
lul „Cintarea României", au prezen
tat un frumos program cultural-edu- 
cativ care a evocat tradițiile istorice 
ale comunei, viața nouă a locuito
rilor ei.

în încheierea adunării, participan- 
tii au trimis o telegramă C.C. al

P.C.R.. tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
în care se spune. între altele : „Pen
tru viata fericită și demnă ce o 
trăim, mulțumim din inimă eroicu
lui nostru partid, dumneavoastră, 
tovarășe secretar general, care de la 
înalta tribună a Congresului țărăni
mii ne-ati deschis noi orizonturi de 
muncă si viată, pentru bunăstarea 
noastră si a patriei întregi. Sîntem 
hotăriti ca în acest an să obținem 
recolte record și să livrăm la fondul 
centralizat al statului 1 150 tone ce
reale. 220 tone cartofi, 1160 tone 
sleclă de zahăr, 576 tone carne și 
alte produse agricole.

Vă asigurăm, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. se spune în în
cheierea telegramei, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a asigu
ra înfăptuirea neabătută a politicii 
interne și externe a partidului și 
statului nostru".

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 22, 

23 și 24 iunie. In țară : Vremea se va 
răci ușor la Începutul intervalului, în
deosebi în jumătatea de nord a țării, 
unde cerul va fi mai mult noros și vor 
cădea ploi locale cu caracter de averse, 
însoțite de descărcări electrice. Izolat,

cantitățile de apă vor depăși 10—ÎS litri 
pe metru pătrat în 24 de ore. în cele
lalte regiuni, cerul va fi variabil, iar 
aversele vor avea caracter izolat. Vînt 
moderat cu unele Intensificări. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 10 
grade și 20 de grade, iar maximele vor 
oscila între 20 și 30 de grade. Izolat, 
condiții de grindină. In București : 
Vremea va fi relativ călduroasă. Cerul 
va fi variabil, favorabil aversei de 
ploaie după-amiaza. Vînt potrivit. Tem
peratura va înregistra o ușoară scădere.

listă care are loc în unitățile 
economice din această localitate. 
Sub genericul „Glorie clasei 
muncitoare" a fost prezentat un 
amplu program cultural-artistic 
și sportiv. (Ștefan Dinică). 
• MARAMUREȘ. Ansamblul 
„Cercănelul" al casei de cultu
ră din Borșa, care Împlinește un 
deceniu de rodnică activitate, a 
plecat în Anglia pentru a parti
cipa la festivalul internațional 
de folclor de la Folkestone. (Gh. 
Susa). • BACAU. La casa de 
cultură din municipiul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a fost deschisă

o expoziție de artă plastică de
dicată copiilor, ale cărei lucrări 
aparțin plasticienei Virginia Bîr- 
san, una dintre cele mai pro
ductive artiste amatoare din 
Bacău. O parte dintre cele circa 
100 de lucrări expuse aici vor 
înfrumuseța în viitor școala în 
care învață Nadia Comăneci, 
Teodora Ungureanu și celelalte 
stele ale gimnasticii noastre. 
(Gheorghe Baltă). • V1LCEA. 
Din inițiativa comitetului jude
țean U.T.C.. tinerii fruntași în 
producție din întreprinderi și 
instituții, din toate localitățile

urbane și rurale vîlcene sint an
trenați la un nou concurs cul
tural-artistic sub titlul „Primii 
la muncă, primii pe scenă". (Ion 
Stanciu). • SUCEAVA. Sub ge
nericul „Cinstire omului și 
muncii", la casa de cultură a 
sindicatelor din Suceava a avut 
loc un spectacol dedicat frunta
șilor în întrecerea socialistă, 
manifestare realizată cu con
cursul formațiilor artistice pre
miate la faza republicană a Fes
tivalului național „Cîntarea Ro
mâniei". (Gh. Parascan).

Vochin.de
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Cu prilejul celei de-a XXXI-a sesiuni 
a C. A. E. R.

Delegația României 
condusă de primul ministru 

al guvernului a sosit la Varșovia
Luni după-amiază a plecat la Var

șovia delegația Republicii Socialiste 
România, condusă de tovarășul Manea 
Mănescu. primul ministru al guver
nului, care va participa la lucrările 
celei de-a XXXI-a sesiuni a Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc.

Din delegație fac parte tovarășii 
Iosif Banc, membru supleant al Co
mitetului Politic Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R.. Mihai Marinescu, vi- 
ceprim-ministru al guvernului, pre
ședintele Comitetului de Stat al Pla
nificării. reprezentant permanent al 
Republicii Socialiste România în Con
siliul de Ajutor Economic Reciproc. 
Emilian Dobrescu. ministru secretar 
de stat, prim-vicepreședinte al Co
mitetului de Stat al Planificării, Mir
cea Malița. adjunct de șef de secție

★

La sosire, pe aeroportul Okecie 
din Varșovia, delegația română a 
fost întimpinată de tovarășii Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Ștefan Olszowski, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., Jozef Tejchma, Tadeusz 
Wrzaszczyk. Kazimierz Olszewski, 
Franciszek Kaim, vicepreședinți ai

CONFERINȚA DE LA LISABONA

AMPLĂ MANIFESTARE A SOLIDARITĂȚII CE LUPTA 
POPOARELOR DIN AFRICA AUSTRALĂ

LISABONA. — Duminică după- 
amiază s-au încheiat lucrările Con
ferinței mondiale împotriva aparthei
dului, rasismului și colonialismului 
în Africa australă, la care au luat 
parte delegații din 68 de state. în
tre care și România.

Participanții la conferință au adop
tat un plan de acțiune care prevede 
intensificarea presiunilor internațio
nale împotriva Rhodesiei și a Africii 
de Sud. De asemenea, au fost adop
tate 61 de recomandări în care se 
face apel la izolarea, din punct de 
vedere economic, militar și diploma
tic. a regimurilor rasiste din cele 
două țări.

In cursul unei conferințe de presă 
organizate la Lisabona cu prilejul 
Conferinței mondiale împotriva 
apartheidului, rasismului si colonia
lismului în Africa australă. Sam 
Nujoma. președintele S.W.A.P.O.. a 
declarat că Mișcarea de Eliberare a 
Namibiei este gata să discute cu gu
vernul sud-african „dacă acesta ac

întrunirea Consiliului de Securitate
NAȚIUNILE ‘UNITE 20 (Ager

pres). — Consiliul de Securitate al 
O.N.U. s-a întrunit, luni, intr-o șe
dință neoficială, consacrată examină
rii plîngerii Mozambicului privind 
actele agresive ale regimului rasist 
din Rhodesia impotriva teritoriului 
mozambican. Membrii Consiliului au 
hotărit să amine deliberările pe a- 
ceastă temă pînă marți, la ora 20.00 
G.M.T., pentru a permite ambasado
rului Mozambicului la O.N.U.. Jose

Să se pună capăt neintirziat 
acțiunilor agresive ale rasiștilor 

rhodesieni impotriva Mozambicului!
Poporul român, care a sprijinit 

din primul moment lupta popoa
relor africane pentru libertate na
țională și socială, impotriva impe
rialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului și care urmărește 
cu sentimente de profundă simpatie 
și solidaritate eforturile pentru con
solidarea independentei tinerelor 
state ale Africii, a aflat cu indig
nare de noile acțiuni agresive ale 
rasiștilor rhodesieni împotriva Mo
zambicului. acțiuni care iau carac
terul unor adevărate acte de război.

în timp ce politica de forță este 
tot mai puternic condamnată pe 
plan mondial, in timp ce zeci și 
zeci de state participă la reuniuni 
care se pronunță cu tot mai multă 
energie impotriva unor asemenea 
practici, regimul rasist de la Salis
bury iși intensifică, la un nivel fără 
precedent, atacurile împotriva popu
lației pașnice mozambicane. dove- 
dindu-se. încă o dată, nu numai un 
crunt opresor al populației africane 
din Rhodesia, dar și un pericol per
manent la adresa păcii și securității 
la scara întregului continent afri
can.

Nu este deloc întîmplător că ac- 
tunile agresive ale guvernului Ian 
Smith au coincis cu lucrările CON
FERINȚEI MONDIALE DE LA LI
SABONA ÎMPOTRIVA APART
HEIDULUI. RASISMULUI SI CO
LONIALISMULUI ÎN AFRICA 
AUSTRALA. S-au vădit, astfel, in
tențiile rasiștilor de a sfida fătis 
opinia publică internațională, de a 
încerca nu numai să înăbușe lupta 
poporului Zimbabwe pentru neațir- 
nare. ci și de a intimida celelalte 
popoare africane, de a atenta la su
veranitatea statelor vecine, de a 
crea un nou și grav focar de ten
siune. în vederea acestor scopuri, 
rasiștii rhodesieni au început să 
transforme invaziile, „raidurile" și 
..expedițiile de pedepsire" împotri
va țărilor vecine într-o practică 
permanentă, soldată cu grave dis
trugeri materiale și pierderi de 
vieți, omenești. într-adevăr. potri
vit unor știri recente. în cursul ce
lor aproximativ 120 de acțiuni a- 
gresive comise în ultimele 17 luni 
împotriva Mozambicului. trupele 
regimului rasist rhodesian au ucis 
peste 1 000 de civili, distrugînd, 
totodată. în întregime un sir de lo
calități. Fapte zguduitoare demască 
pretextul invocat de rasiștii rho
desieni care susțin că scopul urmă
rit ar fi combaterea unor forte de 
partizani ce si-ar găsi refugiu pe 

la C.C. al P.C.R., Ștefan Stancu. vi
cepreședinte al Comisiei guverna
mentale de colaborare și cooperare 
economică, Gheorghe Stoica, locțiito
rul reprezentantului permanent al tă
rii noastre in C.A.E.R.. consilieri și 
experti.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Janos Fazekas, Paul Niculescu, 
Gheorghe Oprea. Gheorghe Rădules- 
cu. Iosif Uglar, Angelo Miculescu. vi- 
ceprim-ministru al guvernului. loan 
Avram. Neculai Agachi. Constantin 
Stătescu. miniștri. Constantin Oancea. 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. de alte persoane oficiale.

A fost prezent Wladislaw Wojtasik, 
ambasadorul R.P. Polone la București.

(Agerpres)
★

Consiliului de Miniștri. Jerzy Ol
szewski. ministrul comerțului exte
rior și economiei maritime. Edward 
Sznajder. vicepreședinte al Comisiei 
de planificare, alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenti. de asemenea. 
Aurel Duca, ambasadorul României 
în R. P. Polonă, și membri ai am
basadei.

ceptă să-și retragă trupele din Na
mibia. fără condiții prealabile".

Olivier Tanbo. președintele Parti
dului Congresul Național African din 
Republica Sud-Africană. a apreciat 
că mișcarea organizată de S.U.A. in 
legătură cu respectarea drepturilor 
omului în R.S.A. nu servește decit să 
abată atenția de la adevăratele pro
bleme ale eliberării poporului sud- 
african.

Conferința de la Lisabona a decis 
organizarea pe plan mondial a unor 
„zile de solidaritate" cu popoarele 
din Africa australă. S-a convenit, 
astfel, asupra următoarelor zile de 
manifestare a solidarității cu aceste 
popoare : 17 martie — Ziua Zim
babwe ; 21 martie — Ziua internațio
nală pentru eliminarea discriminării 
rasiale ; 16 iunie — Ziua martirilor 
de la Soweto ; 26 iunie — Ziua li
bertății Africii de Sud ; 15 august — 
Ziua Namibiei : 11 octombrie —
Ziua de solidaritate cu prizonierii po
litici din Africa de Sud.

Carlos Lobo, să se întoarcă de la 
Maputo, unde s-a deplasat pentru 
consultări în această problemă.

★
MAPUTO. — Conform celor comu

nicate de administrația provinciei 
mozambicane Tete, unități ale trupe
lor agresoare rhodesiene continuau 
luni să opereze in această provincie, 
in zona localității Chioco — infor
mează agenția France Presse. pe 
baza unei relatări din Maputo.

teritoriul Mozambicului : sint grăi
toare știrile despre descoperirea, 
în urma Unor asemenea raiduri, de 
gropi comune unde se aflau zeci 
de cadavre de femei si copii, cri
mă oribilă care constituie un nou 
si necruțător act de acuzare impo
triva colonialismului si rasismului.

Opinia publică din tara noastră, 
alături de opinia publică internațio
nală. de toate forțele cărora le este 
scumpă cauza libertății popoarelor, 
înfierează în modul cel mai ener
gic noile acte de samavolnicie ale 
rasiștilor rhodesieni și cere ime
diata lor Încetare.

Poporul român își reafirmă soli
daritatea militantă cu poporul mo
zambican, aflat in primele rînduri 
ale bătăliei împotriva regimurilor 
rasiste, pentru lichidarea ultimelor 
vestigii ale 'rasismului de pe conti
nentul african. Sintem. de aseme
nea. solidari, așa cum se reafirma 
in Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, adresat Conferinței 
mondiale de la Lisabona, cu lupta 
popoarelor din Zimbabwe. Africa de 
Sud, Namibia pentru eliberare și 
independentă națională, pentru rea
lizarea dreptului lor sacru la o 
viată liberă și demnă, de sine stă
tătoare.

Sentimentele de solidaritate mi
litantă ale României socialiste față 
de poporul mozambican și-au gă
sit elocventă ilustrare, de-a lungul 
anilor, asa cum este cunoscut, 
în sprijinul multilateral — mate
rial. politic si diplomatic — acor
dat acestui popor în timpul luptei 
sale pentru neatîrnare. Aceste sen
timente au fost puse în modul cel 
măi pregnant în evidentă ' de întâl
nirile de la București si de pe pă- 
mintul african dintre tovarășul 
Nicolae Ceaușescu si tovarășul 
Samora Machel. si-au găsit întru
chiparea în Declarația solemnă 
comună, care exprimă hotărîrea 
ambelor țări si popoare de a dez
volta prietenia, colaborarea, soli
daritatea dintre' ele. în cele mai 
diverse domenii.

în acest spirit, poporul nostru, 
exprimîndu-și încă o dată indig
narea profundă fată de acțiunile 
agresive ale rasiștilor rhodesieni. 
își reafirmă deplinul său sprijin 
fată de lupta Mozambicului inde
pendent împotriva agresiunii și 
cere să se pună capăt, fără întâr
ziere acestor acțiuni.

R. C.

O CERINȚĂ ESENȚIALĂ PUSĂ ÎN EVIDENȚĂ 

DE REUNIUNEA DE LA BELGRAD

Examinarea si definirea nnnr măsuri 
concrete pentru înfăptuirea dezideratelor 

securității si cooperării in Europa
Potrivit acordului intervenit intre 

reprezentanții celor 35 de state 
participante la întîlnirea prelimina
ră de la Belgrad, a început exami
narea problemei definirii ordinii de 
zi a reuniunii general-europene. 
programată a avea loc in toamnă.

în spiritul politicii sale consec
vente. ferm atașate cauzei edifică
rii securității pe continent. Româ
nia socialistă a făcut cunoscută po
ziția sa de principiu cu privire la 
locul si rolul reuniunii de la Bel
grad in eforturile consacrate tra
ducerii în viată a principiilor noi 
de relații interstatale, a angajamen
telor înscrise în Actul final al Con
ferinței pentru 
securitate și coo
perare in Europa.

Prezentînd. în 
ședința de . ieri, 
punctul de vede- 

, re al României cu 
privire la ordinea de. zi a reuniunii 
geherâl-europene, ‘șeful 1 delegației 
române a subliniat că definirea 
problematicii viitorului forum are 
o deosebită importantă — politică 
si organizatorică în același timp. 
Pornind de la cerința ca această 
reuniune să reprezinte o etapă sem
nificativă în procesul edificării 
securității și dezvoltării colaborării 
în Europa. România consideră că 
reprezentanților statelor le revine 
nu numai misiunea de a examina 
modul în care au fost aplicate pre
vederile Actului final, ci și aceea 
de a stabili un program de lucru 
concret, destinat să dinamizeze ac
tivitatea de înfăptuire a documen
telor de la Helsinki, asigurind. in 
acest scop, continuarea, in forme 
organizate, a procesului multilate
ral început de Conferința general- 
europeană. Este firesc, așadar, ca 
ordinea de zi a viitoarei reuniuni 
să corespundă intru totul acestor o- 
biective. să ofere cadrul adecvat 
pentru examinarea ansamblului 
problemelor ce alcătuiesc substanța 
Actului final si pentru adoptarea 
măsurilor ce se impun în vederea 
realizării dezideratelor securității si 
cooperării pe continent.

Această poziție constructivă este 
împărtășită aici de o serie de dele
gații, care, ca și România, consideră 
că reuniunea de la Belgrad nu tre
buie transformată într-un „club de

DE LA TRIMISUL NOSTRU 
SPECIAL

Ședințele unor comisii 
permanente C. A. E. R.

ULAN BAȚOR. —La Ulan Bator 
a avut 10c ședința a 49-a a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria carboniferă.

La ședință au fost examinate mă
surile referitoare la elaborarea în 
continuare a propunerilor pentru 
progratnele speciale de colaborare pe 
termen lung în pârtea'brtvind indus
tria carboniferă și la creșterea efi
cientei recomandărilor Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

Comisia a examinat raportul pri
vind rezultatele lucrărilor de cerce
tări ’ geologice si de laborator la ză- 
cămîritul TalVan-Tolgoi (R.P.M.) și a 
adoptat măsuri pentru desfășurarea 
lucrărilor viitoare. în acest domeniu.

SOFIA. — La Varna a avut loc 
ședința a 46-a a Comisiei perma
nente C.A.E.R. pentru metalurgia 
neferoasă.

Comisia a examinat problemele 
care decurg pentru ea din prevede
rile Comitetului Executiv al consi
liului. unele probleme privind co
laborarea în domeniul schimbului de 
produse și al folosirii capacităților 
de producție ; elaborarea de progno
ze referitoare la tendințele dezvol
tării cercetărilor științifice si tehnice 
în domeniul metalurgiei neferoase, 
pe perioada pină in anul 1990. pre
cum si problemele specializării in 
domeniul producției de utilaje mi
niere pentru metalurgia neferoasă și 
ale producției de materiale semicon
ductoare.

R. P. MONGOLĂ

Alegeri pentru 
Marele Hural Popular

ULAN BATOR 20 (Agerpres). — 
Duminică, in Mongolia au avut loc 
alegeri în Marele Hural Popular. Po
trivit datelor preliminare, date pu
blicității de Comisia electorală cen
trală. la scrutin au participat 99,99 
la sută din alegători. Au fost aleși 
toti candidatii propuși.

PHENIAN

Condamnare a acțiunilor 
agresive ale regimului 

de la Seul
PHENIAN 20 (Agerpres). — Se

cretariatul Comitetului pentru reuni- 
ficarea pașnică a Coreei a dat publi
cității un document prin care con
damnă pregătirile militare din Co
reea de Sud.

în document se arată că la 14 
iunie, in prezenta șefului regimului 
de la Seul. Pak Cijan Hi. s-au des
fășurat. în sectorul central al liniei 
de demarcație, ample manevre mi
litare. In aceeași zi. în apropiere de 
Seul s-au desfășurat exerciții de 
luptă ale tortelor de rezervă. Acțiuni 
similare au fost organizate la 16 
iunie, iar altele sint proiectate pen
tru 25 iunie.

Prin campania pregătirilor de 
război — se spune în document — 
clica lui Pak Cijan Hi urmărește 
continua agravare a situației tării, 
împiedicarea retragerii trupelor ame
ricane. reprimarea luptei tot mai in
tense a populației din Sud împotriva 
regimului, perpetuarea divizării Co
reei.

în încheiere se cere regimului de 
la Seul șă pună capăt campaniei 
provocatoare de război la adresa 
Nordului, să înceteze actele de tul
burare a păcii în tară si de obstruc- 
tionare a reunificării pașnice a 
Coreei, relatează agenția A.C.T.C. 

discuții", ci. fiind îndreptată mai 
ales spre viitor, să cristalizeze, noi 
măsuri in*'stare să contribuie la 
materializarea angajamentelor -asu
mate la Helsinki de statele parti
cipante. Astfel, in intervențiile lor. 
șefii de delegații ai unor state cum 
ar fi Iugoslavia. Elveția. Austria. 
Malta au sprijinit propunerile 
României.

Trebuie . spus că încă din aceste 
prime zile de dezbateri se face 
simtită. ca una din tendințe, do
rința de a se îndrepta discuțiile 
reuniunii din toamnă exclusiv la 
reconfirmarea sau recopierea Ac
tului final, ceea ce ar imprima, e- 

vident. reuniunii 
un caracter steril, 
redus la schim
buri de amabili
tăți sau reafir- 
mări de bune in
tenții. Așa cum 

au arătat în ședința de ieri 
d serie de delegați, o aseme
nea concepție, recopierea mecanică 
a Actului final, care încorporează 
prevederi cu largă deschidere spre 
viitor, ar însemna o deformare a 
spiritului său creator și dinamic. 
Cum ar putea fi soluționate proble
mele înscrise în acest document, 
cum s-ar realiza progrese în edifi
carea securității și cooperării dacă 
reuniunea s-ar rezuma doar să reia 
angajamentele anterioare? „Sarcina 
reuniunii de la Belgrad nu ar putea 
fi indeplinită prin copierea Actului 
final de la Helsinki" — a declarat 
reprezentantul Austriei, subliniind 
că „evaluarea rezultatelor înregis
trate oină in prezent nu trebuie 
separată de cerința de a lua în dez
batere măsuri concrete care să asi
gure aplicarea angajamentelor". La 
rîndul său. reprezentantul Iugosla
viei, împărtășind întru totul punctul 
de vedere al tării noastre, a relevat 
necesitatea aprofundării prevede
rilor de la Helsinki ; iar reprezen
tantul Suediei, exprimîndu-și acor
dul cu poziția tării noastre, s-a 
pronunțat pentru modalități efi
ciente de acțiune. Multi observatori 
de aci consideră că asemenea punc
te de vedere realiste si constructive 
trebuie să prevaleze.

Dumitru ȚINU
Belgrad

MANIFESTĂRI CONSACRATE ANIVERSĂRII 

CENTENARULUI INDEPENDENȚEI ROMĂNIEI
In diferite țări ale lumii au avut 

loc noi manifestări dedicate cente
narului Independenței de stat a 
României.

La Universitatea din Graz. capitala 
landului austriac Stiria. a fost orga
nizată o seară culturală consacrată 
evenimentului. Au vorbit prof, univ 
dr. Ferdinand Hauptmann, directorul 
Institutului de istorie sud-est euro
peană. dr. George Gana, lector de 
limba și literatura română la Uni
versitatea din Graz.

în sala radioteleviziunii vest- 
berlineze a avut loc vernisajul unei 
expoziții de sculptură contemporană 
românească. La deschidere au luat 
cuvîntul președintele radioteleviziu
nii vest-berlineze. Franz Barsig. 
consulul general al României. Marin 
Ungureanu. și criticul de artă Amelia 
Pavel.

în orașele Windsor și Hamilton din 
Canada au avut loc adunări festive, 
în cadrul cărora prof. Ion Dodu Bă

Activitatea P.N.U.D. trebuie să răspundă exigențelor 
instaurării unei noi ordini economice internaționale 

Intervenția reprezentantului României
GENEVA 20 (Agerpres). — La Ge

neva continuă lucrările celei de-a 
24-a sesiuijii a Consiliului de admi
nistrație al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (P.N.U.D.).

Luînd cuvîntul, șeful delegației 
române, ambasadorul Constantin Ene, 
a subliniat că P.N.U.D. trebuie să 
devină un instrument de acțiune și 
mai eficient in procesul instaurării 
unei noi ordini economice inter
naționale, susținind prin mijloace 
specifice programele naționale de 
dezvoltare economică ale țărilor in 
curs de dezvoltare, măsurile interna
ționale necesare pentru sprijinirea 
eforturilor proprii ale țărilor, coope
rarea economică și tehnică dintre ță
rile in curs de dezvoltare.

O cerință fundamentală pentru efi
cienta programului P.N.U.D. este a-

agențiile de presă transmit:
Sesiunea Comitetului 

O.N.U. pentru spațiul extra
atmosferic. Luni s a deschis Ia 
Viena. în prezența președintelui Aus
triei, dr. Rudolf Kirchschlaeger, sesiu
nea a XX-a a Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea în scopuri pașnice a 
spațiului extraatmosferic. La lucrări
le comitetului iau parte cele 37 de 
state membre, între care și România, 
în calitate de vicepreședinte al aces
tui organism al O.N.U. Delegația ro
mână la lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru spațiul extraatmosferic este 
condusă de ambasadorul Octavian 
Groza, reprezentantul permanent al 
țării noastre pe lingă organizațiile 
internaționale cu sediul la Viena.

0 declarație a președin
telui CiprUlUi. Arhiepiscopul 
Makarios, reîntors la Nicosia, după o 
vizită oficială în Grecia, unde a con
ferit cu premierul Constantin Kara
manlis în legătură cu problema ci
priotă, a declarat că nu va face con
cesii în legătură cu unitatea și exis
tența statului cipriot, în încheiere, 
declarînd că este posibil ca noi ini
țiative de pace să fie luate în a-

Vizita in Franța 
a lui L. I. Brejnev
PARIS 20 (Agerpres). — Leonid 

Brejnev. secretar general' al C.C. al 
P.C.U.S.. președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.. a sosit 
luni, intr-o vizită oficială de priete
nie, la Paris, la invitația lui Valery 
Giscard d’Estaing. președintele Re
publicii Franceze. Leonid Brejnev 
este însoțit de A. A. Gromîko. mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S.. ministrul afacerilor ex
terne al Uniunii Sovietice, de Nikolai 
Patolicev. ministrul comerțului ex
terior. si de alte persoane oficiale 
sovietice.

Pe aeroportul international Orly. 
Leonid Brejnev a fost salutat. de 
Valery Giscard d’Estaing și de alte 
personalități politice franceze.

în aceeași zi. ia Paris au început 
convorbirile oficiale dintre cei doi 
șefi de stat. Au fost examinate cu 
acest prilej — transmite agenția 
T.A.S.S. — o serie de probleme esen
țiale ale dezvoltării în continuare a 
relațiilor sovieto-franceze și posibi
litatea încheierii unor noi acorduri, 
precum și aspecte ale situației inter
naționale actuale.

MOSCOVA

„Ziua României" 
la „Electro ’77“ 

Distincții acordate unor 
întreprinderi românești

MOSCOVA 20 — Corespondentul 
Agerpres transmite : La expoziția in
ternațională „Electro ’77", deschisă 
in parcul Sokolniki din Moscova a 
fost organizată la 20 iunie „Ziua 
României", In incinta pavilionului a 
avut loc o festivitate, in cadrul 
căreia au fost inmînate unor între
prinderi românești distincta acordate 
de Prezidiul Camerei de Comerț si 
Industrie a U.R.S.S. Astfel, uzinele 
„Electroputere" din Craiova si „Auto
matica" din București au primit di
plome de onoare pentru nivelul teh
nic ridicat al produselor prezentate, 
tntreprinderea de comerț exterior 
„Electronum" și întreprinderea de 
tirguri si expoziții a Camerei de Co
merț si Industrie a României — di
plome pentru modul exemplar de or
ganizare si prezentare a standurilor 
cu exponate din cadrul pavilionului 
românesc.

lan a vorbit despre semnificațiile 
evenimentului.

Manifestările au fost urmate de 
inaugurarea unor expoziții avînd ca 
temă lupta poporului român pentru 
independentă,, precum și de gale ale 
filmului rpțpâhesc.

Sub auspiciile Ministerului Relații
lor Externe’ și Cultelor, ’la Centrul 
cultural „San Martin" din Buenos Ai
res a avut loc vernisajul expoziției 
fotodocumentare „Centenarul Inde
pendenței de stat a României". Ma
nifestarea a fost urmată de o gală 
de filme. A fost prezent ambasadorul 
României la Buenos Aires. Gheorghe 
Apostol.

în cadrul manifestărilor organizate 
în Iran în cinstea centenarului. în o- 
rașul Saari, din regiunea Mazanda- 
ran. a fost inaugurată expoziția foto- 
documentară „100 de ani de la inde
pendentă". Au fost prezenti condu
cătorii administrației locale si amba
sadorul tării noastre la Teheran. Ale
xandru Boabă. (Agerpres) 

sigurarea universalității sale. Aceasta 
a conferit programului vitalitatea și 
i-a -permis să depășească de-a lun
gul anilor dificultățile politice cu 
care a fost confruntat. De aceea, orice 
tentativă — a arătat ambasadorul 
român — de a limita numărul țărilor 
care iau parte în prezent la program 
sub motivul nivelului lor de dezvol
tare economică va fi de natură să 
dăuneze viitorului P.N.U.D.

în încheiere, ambasadorul român 
a relevat importanta pe care o acordă 
țara noastră programelor sale de coo
perare cu P.N.U.D. și semnificația 
lor în cadrul politicii României de 
largă participare la colaborarea in
ternațională și la acțiunile de coope
rare cu alte țări în curs de dezvol
tare.

ceastă vară, arhiepiscopul Makarios 
a precizat : „Dacă nu va fi înre
gistrat vreun progres spre reglemen
tarea problemei cipriote, guvernul 
meu va recurge din nou la Organi
zația Națiunilor Unite".

Sesiunea Consiliului Mon
dial al Alimentației. Cea de a 
treia sesiune ministerială a Consi
liului Mondial al Alimentației ș-a 
deschis luni la Manila. Luînd cuvîn
tul, Arturo Tanco, ministrul filipi- 
nez al agriculturii, ales președinte 
al Consiliului Mondial al Alimenta
ției, succedîndu-1 în această funcție 
pe Sayed Marei, a cerut statelor 
lumii să contribuie la eradicarea foa
metei de pe glob.

Jorge Montes, membru al 
Comisiei Politice a C.C. al Partidu
lui Comunist din Chile, senator, a 
fost eliberat dintr-un lagăr de con
centrare din Santiago de Chile, și se 
află, în prezent, în R. D. Germană, 
anunță agenția A.D.N.

Un nou partid în R.F.G. 
La Moenchengladbach a avut loc 
congresul de constituire a unui nou 
partid, „Uniunea Social-Democrată",

Congresul Partidului Socialist Francez
• Salutul Comitetului Central al P.C.R. • Primirea de către 
secretarul general al partidului, Francois Mitterrand, a 

observatorului P.C.R. la congres
PARIS 20 (Agerpres). — La Nan

tes au luat sfîrșit duminică lucrările 
Congresului Partidului Socialist Fran
cez. care l-a reales în funcția de 
prim-secretar al partidului pe Fran- 
țois Mitterrand.

La congres au participat 1 300 de 
membri ai P.S.F.. delegați din toate 
regiunile tării, precum și numeroase 
delegații străine. Din partea Partidu
lui Comunist Român a asistat, ca 
observator, tovarășul Mircea Malița. 
membru al C.C. al P.C.R.. care a 
transmis mesajul de salut adresat de 
Comitetul Central al P.C.R.. în nu
mele partidului, al secretarului său 
general, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
al tuturor oamenilor muncii din Re
publica Socialistă România, partici- 
pantilor Ia Congresul Partidului So
cialist. tuturor membrilor P.S.F.. în
tregii clase muncitoare franceze.

Timp de trei zile, delegații la con-

★

PARIS 20 (Agerpres). — Cu prile
jul lucrărilor Congresului Partidului 
Socialist Francez de la Nantes, 
Franqois Mitterrand, prim-secretarul 
P.S.F., l-a primit pe Mircea Malița, 
membru al C.C. al P.C.R.

Observatorul Partidului Comunist 
Român la congres a transmis primu
lui secretar al P.S.F.. F. Mitterrand, 
din partea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., 
un mesaj cordial și cele mai bune

0 cuvintare a lui Georges Marchais consacrată 

problemelor apărării suveranității naționale
PARIS. — într-o cuvintare rostită 

duminică la Strasbourg. secretarul 
general al Partidului Comunist Fran
cez, Georges Marchais, a reafirmat 
voința P.C.F. de a acționa pentru 
apărarea independentei politice și 
militare a tării, subliniind că „în 
Franța si numai în Franța trebuie 
să se facă politica franceză". El s-a 
referit, în context. Ia necesitatea 
apărării patrimoniului economic al

Acțiune de solidaritate pentru dreptul la muncă
Plenara conducerii Partidului Comunist German

BONN. — La Diisseldorf a avut loc 
plenara conducerii Partidului Comu
nist German. Președintele partidului, 
Herbert Mies, a prezentat raportul 
„Contribuția Partidului Comunist 
German la unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare si la crearea alian
ței forțelor democrate în lupta pen
tru dreptul la muncă. în apărarea 
drepturilor democratice. pentru 
dezarmare".

Conducerea P.C.G. a relevat. în 
cadrul plenarei, că este gata să des
fășoare acțiuni unite cu Partidul So
cial-Democrat si cu muncitorii fără 
de partid, pentru satisfacerea intere
selor de clasă ale muncitorilor, să 
colaboreze cu toate forțele democra
tice pentru respingerea ofensivei ca

ORIENTUL MIJLOCIU
CAIRO. — într-un interviu acordat 

unui corespondent canadian. pre
ședintele Egiptului. Anwar El Sadat, 
a expus pe larg obiectivele politicii 
economice a guvernului său. preci- 
zînd că atenția Egiptului se concen
trează asupra asigurării din produc
ția internă a necesarului de alimente, 
cu excepția griului, a dezvoltării 
agriculturii, a sporirii producției de 
petrol, a reconstrucției și edificării 
de noi centre urbane, a lărgirii si 
adîncirii Canalului Suez, a introdu
cerii tehnologiei moderne în toate 
ramurile economiei naționale.

în ceea ce privește investițiile 
de capital străin, președintele Sadat 
a afirmat că noua legislație de re
sort va asigura facilități companiilor 
străine care vor contribui la dezvol
tarea Egiptului prin formarea de so
cietăți mixte, cu participarea unor 
întreprinderi egiptene, publice si 
particulare.

CAIRO. — Nici un element nou nu 
justifică convocarea urgentă a unei 
întîlniri arabe la nivel înalt, a de
clarat duminică un purtător de cu- 
vînt al Ministerului Afacerilor Exter
ne al R. A. Egipt, citat de postul de 
radio Cairo. El a precizat că șefii 
statelor arabe se află în contact per
manent în legătură cu tot ce privește 
țările arabe și că nici un eveniment 
nu face necesară în prezent reuniu
nea urgentă.

TEL AVIV. — Luni dimineață, 
președintele Israelului. Ephraim Ka- 
tzir. l-a primit pe noul prim-minis- 
tru. Menahem Begin, care i-a pre
zentat lista guvernului său. o coa

alcătuit din 3 500 de membri, majo
ritatea foști membri ai Partidu’ui 
Social-Democrat din cadrul coaliției 
guvernamentale din R.F.G. Avînd în 
vedere orientarea pronunțată de 
dreapta a noului partid, Egon Bahr, 
secretar general al P.S.D., a decla
rat, la Bonn, că este necesar ca Par
tidul Social-Democrat să-și delimi
teze pozițiile în raport cu dreapta.

La Colombo a fost dat publi' 
citații Manifestul electoral al Fron
tului unit de stînga al Republicii 
Sri Lanka, din care fac parte parti
dele comunist și socialist, precum și 
Partidul Popular Democrat. Frontul 
propune transformări social-econo- 
mice radicale în vederea însănăto
șirii economiei și construirii societă
ții socialiste în Sri Lanka.

Precizare în legătură cu 
convorbirile americano-pa- 
nameZe. Guvernul panamez a fă
cut cunoscut că se va abține să rea
lizeze orice declarație comună cu 
Statele Unite, atita timp cît nu va 
fi vorba de anunțarea unui nou tra
tat asupra Canalului Panama. Comi
sia națională panameză în domeniul 

greș au dezbătut o serie de chestiuni 
referitoare la tactica partidului în 
vederea alegerilor parlamentare din 
martie 1978.

Luînd cuvîntul în ultima zi a lu
crărilor. Franțois Mitterrand a adre
sat un apel militantilor socialiști 
pentru ca aceștia să asigure. prin 
unitatea rîndurilor lor. și prin acti
vitatea lor. victoria stîngii în alege
rile din 1978.

Referindu-se apoi la „Programul 
comun de guvernare a stîngii" — la 
care participă partidele comunist, 
socialist și Mișcarea Radicalilor de 
Stingă — vorbitorul a subliniat că. 
în cazul în care stingă va obține vic
toria la alegerile de anul viitor, co
muniștii, ca și socialiștii, vor parti
cipa la guvern.

Ultima parte a cuvîntării primului 
secretar al P.S.F. a fost consacrată 
problemelor de politică externă.

★

urări pentru activitatea sa, împreună 
cu dorința dezvoltării legăturilor sta
bilite între cele două partide. Pri
mul secretar al P.S.F. a adresat mul
țumiri pentru mesajul transmis, a 
exprimat salutările sale cordiale 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, odată 
cu sentimentele sale de prietenie și 
de apreciere a schimburilor și con
tactelor fructuoase statornicite între 
P.C.R. și P.S.F.

țării, la cerința de a nu plasa din 
nou potențialul militar francez în
tr-o situație de dependentă atlantică 
Si de a nu abandona suveranitatea 
națională.

Georges Marchais a menționat 
apoi posibilitățile ce există în ce 
privește o colaborare cu grupările 
creștine. arătînd că „comuniștii 
francezi nu se situează pe o poziție 
anticlericală".

pitalului monopolist împotriva drep
turilor sociale si a nivelului de. trai 
ale oamenilor muncii.

Plenara a chemat pe toți oamenii 
muncii vest-germani. sindicatele, re
prezentanții forțelor democratice șl 
progresiste să desfășoare o amplă 
mișcare sub lozinca „Acțiune de so
lidaritate pentru dreptul la muncă".

în raportul prezentat plenarei, pre
ședintele partidului s-a referit la 
unele probleme ale situației interna
ționale. îndeosebi în legătură cu 
securitatea și cooperarea europeană. 
El a relevat necesitatea traducerii în 
viată a tuturor prevederilor Actului 
final de la Helsinki si a completării 
măsurilor de destindere Pe plan po
litic cu măsuri de dezarmare.

liție restrînsă condusă de partidul 
Likud, care va avea asigurate in 
parlament (Knesseth) o majoritate 
de 63 de locuri din totalul de 120.

în noul guvern. Moshe Dayan (in
dependent). deține funcția de minis
tru al afacerilor externe. Simha Er
lich (Likud) a devenit ministru al 
finanțelor, Ezer Weizmann (Likud) 
— ministru al apărării, iar Yossef 
Burg (Partidul National Religios) — 
ministru al afacerilor interne și al 
politiei.

Prezentind în parlament programul 
guvernului său. noul premier al 
Israelului. Menahem Begin, a decla
rat că „preocuparea primordială a 
noii echipe ministeriale va fi de a 
preveni izbucnirea unui nou război 
în Orientul Mijlociu". El a adresa* 
regelui Hussein al Iordaniei, preș 
dintelui egiptean. Anwar El Sada' 
președintelui sirian, Hafez Al Asț 
apelul de a se întâlni. într-una iu, -■ 
capitalele statelor lor sau într-un 
oraș neutru, pentru a discuta edifi
carea unei păci adevărate între aceste 
state si Israel. Pe de altă parte. Be
gin a reafirmat intenția guvernului 
de a continua politica de stabilire a 
unor așezări israeliene în teritoriile 
ocupate.

De asemenea, premierul israelian a 
afirmat- că guvernul său este gata 
să participe la Conferința de pace de la 
Geneva, pe baza rezoluțiilor 242 și 
338 ale Consiliului de Securitate al 
O.N.U., pronuntîndu-se împotriva 
unor soluții impuse din afară. în ab
senta unui acord de pace care să im
plice negocieri directe, guvernul is
raelian va respecta angajamentele 
încheiate de cabinetele precedente — 
a precizat el.

informării a afirmat că actualmente 
se manifestă o schimbare în evolu
ția convorbirilor americano-paname- 
ze. Se menționează că partea pana
meză va prezenta în fața O.S.A. deza
cordurile ivite în cursul negocierilor 
asupra unor probleme pe care Repu
blica Panama le consideră fundamen
tale pentru demnitatea și suverani
tatea sa.

In cadrul prestigiosului con
curs muzical internațional „Mar
guerite Long — Jacques Thi- 
baud", aflat la cea de-a 17-a e- 
diție a sa, tînărului pianist român 
Dan Atanasiu i-a fost acordat 
premiul cinci. Marele premiu al 
concursului a fost decernat pia
nistului cubanez Jorge Luis 
Prats.

în cadrul Festivalului inter
national de teatru care se des
fășoară la Berna. Teatrul Giu- 
lesti a prezentat piesa lui l.L. 
Caragiale, „Năpasta". Publicul 
Si presa au remarcat măiestria 
actorilor si originalitatea regiei. 
Spectacolele s-au bucurat de 
un real succes.

Tot în Elveția, la Festivalul 
internațional de folclor de la 
Bulle (Cantonul Fribourg), un 
frumos succes a fost repurtat 
de ansamblul „Sllvana" din De
va.
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