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TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe vicepreședintele C. C. al Frontului Național

din R. S. Cehoslovacă
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, președintele 
Frontului Unității Socialiste, a pri
mit, joi, pe tovarășul Tomas Trav- 
nicek. vicepreședinte al Comitetului 
Central al Frontului Național din 
R.S. Cehoslovacă, care, în fruntea 
unei delegații, face o vizită in țara 
noastră, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialis
te.

La primire a luat parte tovarășul 
Mihai Dalea, membru supleant al 
Comitetului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.. vicepreședinte al Consiliu
lui Național al F.U.S.

A fost de față Lumir Hanak. am
basadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești,

Oaspetele a transmis 
Nicolae Ceaușescu un 
prietenesc din partea 
Gustav Husak, secretar 
Comitetului Central al

Întîmpinat cu sentimente de profundă dragoste și stimă,

intr-o atmosferă de fermă și responsabilă angajare muncitorească

pentru înfăptuirea sarcinilor stabilite de partid

tea sai a C.C. al P.C.R., a F.U.S., un 
cald salut, împreună cu urări de 
bunăstare și fericire poporului ceho
slovac prieten. \

în cadrul întrevederii a fost mani
festată satisfacția pentru bunele re
lații de colaborare statornicite între 
țările și popoarele noastre, între 
Frontul Unității Socialiste din Româ
nia și Frontul Național 
slovacia, care cunosc un 
ascendent. S-a subliniat 
dezvoltării în continuare 
rii și cooperării în producție, în fo
losul ambelor țări și popoare, al cau
zei generale a socialismului și păcii.

Schimbul de vederi în probleme 
actuale ale vieții politice internațio
nale a evidențiat necesitatea conti
nuării eforturilor pentru înfăptuirea, 
ca un tot unitar, a prevederilor Ac
tului final al Conferinței de la Hel
sinki, consolidării procesului de des
tindere, dezangajare militară, dezar
mare și pace. A fost relevată hotă- 
rirea României și Cehoslovaciei de 
a-și aduce în continuare contribuția 
la soluționarea pe cale politică a stă
rilor de încordare și conflict din di
ferite zone ale lumii, statornicirea 
unor raporturi cu adevărat echitabile 
între state, care să aibă la bază prin
cipiile independenței și suveranității 
naționale, neamestecului în treburile 
interne, avantajului reciproc.

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

din Ceho- 
curs mereu 
necesitatea 

a colaboră-

tovarășului 
cald salut 
tovarășului 
general al 
Partidului

Comunist din Cehoslovacia, preșe
dintele Republicii Socialiste Ceho
slovace, președintele C.C. al Fron
tului Național din R.S. Cehoslovacă, 
a C.C. al P.C. din Cehoslovacia și 
C.C. al Frontului Național, urări de 
progres și bunăstare poporului ro
mân prieten, precum și dorința ca 
relațiile cehoslovaco-române să se 
dezvolte continuu in toate domeniile. 
Totodată, el a mulțumit pentru o- 
noarea de a fi primit, pentru senti
mentele prietenești cu care au fost 
înconjurați membrii delegației in 
timpul vizitei și a împărtășit impre
sii din călătoria efectuată în țara 
noastră, dind o înaltă apreciere re- 
zultațelor obținute de poporul român 
în edificarea societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit și a rugat să se transmită 
tovarășului Gustav Husak, conduce
rii Partidului Comunist din Cehoslo- 

,vacia și Frontului Național, din par-

VIITORII FĂURARI Al ROMÂNIEI

COMUNISTE DE MIINE

a

stat, 
politice

școlii, printr-o mai 
cu practica, cu viața, 
și cercetarea științi- 
și statul nostru asi- 
unor condiții mate-

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU A FĂCUT IERI 
LUCRU IN CAPITALA0 VIZITII DE

• în dialogul cu .muncitori, specialiști și cadre de 
conducere din unități industriale, secretarul ge
neral al partidului 
ale îndeplinirii și 
tivi și calitativi ai 
al cincinalului.

a examinat probleme esențiale 
depășirii indicatorilor cantita- 
planului pe acest an hotărîtor

aprofundată a modului în 
în viață obiective importante 
industriei pe trepte calitativ

• Analiză temeinică, 
care sînt transpuse 
privind dezvoltarea 
superioare și, îndeosebi, a subramurilor ei de vîrf.

• Recomandări prețioase pentru folosirea cu ma
ximă eficiență a fondurilor de investiții, continua 
înnoire și modernizare a structurii producției, 
perfecționarea continuă a tehnologiilor și a 
pregătirii cadrelor, stimularea creației științifice 
și tehnice originale.

• Expresii elocvente ale hotărîrii neabătute a oa
menilor muncii bucureșteni de a întîmpina cu 
noi și strălucite succese cea de-a 35-a aniver
sare a eliberării 
al P.C.R., de a 
înaintarea rapidă 
și comunismului.

patriei și Congresul al Xll-lea 
contribui cu toată energia la 
a țării pe calea socialismului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Parti
dului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste 
România, a făcut în cursul dimineții de joi, 31 mai, o vizită 
de lucru în cîteva mari unități industriale din Capitală. Au 
fost vizitate și unele obiective edilitare din centrul Bucu- 
reștiului.

în această vizită, tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
însoțit de tovarășii llie Verdeț, Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană și Nicolae Constantin. în fața uneia dintre machetele care ilustreazâ dezvoltarea întreprinderii de avioane

Copiii

Vizita a prilejuit o analiză rodnică 
a modului in care se înfăptuiesc in 
viață hotăririle Congresului al XI-lea 
și ale Conferinței Naționale ale P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea industriei pe 
trepte calitativ superioare și. in mod 
deosebit, a subramurilor ei de vîrf.

în cadrul acestei noi intilniri de 
lucru a secretarului general al parti- 

din 
per- 

to- 
spe- 
ma- 

ale 
creș- 

fost ■

t
intarea fermă a economiei românești 
pe calea modernizării ei neîntrerupte.

In centrul dialogului cu factorii de 
decizie din instituții centrale și între
prinderi, cu oamenii 
aflat, în mod 
le esențiale de 
tingerea acestor
calitativ — folosirea cu maximum 
de eficiență a fondurilor alocate pen-

muncii s-au 
firesc,- probi eme- 
care depinde a- 
obiective de ordin

dului cu oameni ai muncii 
Capitală, moment semnificativ al 
manentului dialog purtat de 
varășul Nicolae Ceaușescu cu 
cialiștii, cu făuritorii bunurilor 
teriale. in probleme esențiale 
activității economico-sociale, ale 
terii bunăstării poporului, au 
abordate aspecte privind căile prac
tice menite să imprime o mai bună 
orientare a eforturilor, a resurselor 
umane și materiale, pentru îndepli
nirea și depășirea indicatorilor canti
tativi și calitativi ai planului pe 1979. 
an hotărîtor al cincinalului, precum și 
pentru realizarea cu succes a 
iectelor de perspectivă privind 
voltarea unor sectoare de virf 
industriei, capabile să asigure

tru investiții, înnoirea și moderni
zarea structurii producției, perfecțio
narea continuă a tehnologiilor de 
fabricație și a pregătirii cadrelor, 
stimularea creației științifice și teh
nice originale.

Pe întregul parcurs al vizitei,, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
întimpinat cu vibrante manifestări de 
dragoste și prețuire. Miile de bucu- 
reșteni au dat expresie și de această

dată recunoștinței profunde pe care 
întregul nostru popor o poartă secre
tarului general al partidului pentru 
întreaga, neistovita sa activitate, con
sacrată birieHii și propășirii patriei și 
cetățenilor ei, hotărîrii lor ferme de 
a înfăptui neabătut politica partidu
lui, de a-și aduce întreaga contri
buție la înaintarea rapidă a țării pe 
calea socialismului și comunismului.

Valorificarea plenară, la înalt nivel tehnic,

a tradițiilor industriei noastre aeronautice
Vizita începe la întreprinderea de 

avioane, unitate reprezentativă a in
dustriei bucureștene, unde secretarul 
general al partidului este întîmpinat 
de tovarășii Ion Dincă, viceprim- 
ministru al guvernului, ministrul

construcțiilor industriale, și. Ion A- 
vram, ministrul industriei construc- 
ții'.or de mașini.

Tovarășul Nicolae. Ceaușescu este 
salutat cu deosebită căldură, cu en
tuziasm de muncitorii unității, care

aplaudă îndelung, cu însuflețire, 
scandează „Ceaușescu — P.C.R. !“ : ii 
oferă secretarului general al partidu
lui flori, exprimindu-și bucuria de 
a-1 avea ca oaspete, multumindu-i 
pentru atenția pe! care o acordă acti-

vității lor, ce reia, la scara industriei 
socialiste și pe un plan calitativ su
perior, o remarcabilă tradiție româ
nească.

Directorul Întreprinderii, inginerul 
Nicolae Gugui, prezintă, în prima 
parte a vizitei, cîteva din realizările 
obținute de colectivul unității, pu
ternic mobilizat de sarcinile de mare 
răspundere ce i-au fost încredințate 
la precedenta vizită, efectuată aici 
de secretarul general al partidului cu 
un an in urmă.

Pe o platformă în aer liber este 
expusă, intre altele, cea mai recentă 
realizare a colectivului de aici : pro
totipul unui avion utilitar destinat 
agriculturii, echipat cu motor cu 
piston, IAR-827, „Dacic", a cărui pro
ducție de serie va începe în curînd. 
Sint prezentate, tot aici, caracteristi
cile tehnice ale unui prototip similar, 
de capacitate sporită, care urmează 
să fie dotat cu motor turbopropulsor.

Reține, de asemenea, atenția o nouă

Creșterea și educarea copiilor, 
pregătirea pentru muncă și viață a 
tinerei generații constituie, în Re
publica Socialistă România, una din
tre cele mai importante probleme 
ale politicii de partid și de 
Aceste obiective și direcții 
majore se regăsesc permanent și cu 
consecvență în documente și hotâ- 
rîri de bază ale partidului și sta
tului nostru. Programul Partidului 
Comunist Român de făurire a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate și înaintare a României spi e 
comunism, adoptat de Congresul al 
XI-lea al P.C.R., stabilește, ca o 
sarcină esențială 
a partidului, a 
întregii societăți, 
creșterea și edu
carea tinerei ge
nerații — viitorul 
insuși al națiunii 
noastre socialiste. 
Această orientare 
fundamentală, cu 
efecte politice și 
sociale de o deo
sebită profunzime 
pentru formarea 
celor mai tineri cetățeni ai țării — 
necunoscute nicicînd și în nici o pe
rioadă trecută a istoriei noastre — se 
regăsește in practica cotidiană a ac
tivității partidului, in tot ce se între
prinde pentru viața și sănătatea, 
pentru învățătura și vacanța, pentru 
munca noilor eșaloane de construc
tori ai socialismului și comunismu
lui în România.

Promotorul și constructorul acestei 
ample și științifice politici în dome
niul creșterii și educării tinerei 
generații este secretarul general al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
care, referindu-se la scopul major al 
preocupărilor pentru formarea tine
relor noastre vlăstare, sublinia : 
„copiii patriei noastre se dezvoltă 
intr-un climat social, politic și etic 
nou, superior, dispunînd de tot ceea 
ce este necesar pentru a se forma 
ca oameni înaintați, făuritori con
știent! și priccpuți ai României so
cialiste și comuniste".

Participarea și mobilizarea întregii 
noastre societăți la înfăptuirea no
bilului obiectiv de creștere și educare 
a copiilor se reflectă și in statua
rea unui cadru juridic și legislativ 
corespunzător. Grăitoare este, din 
acest punct de vedere, adoptarea, la 
sfîrșitul anului 1978, de către Marea 
Adunare Națională, a Legii educației 
și învățămintului, document de o 
importantă deosebită pentru școala 
românească — principalul factor de 
educare și formare a tinerei gene-

AZI - ZIUA 
INTERNAȚIONALĂ 

A comuni

rații, a omului in general. Odată cu 
preocuparea permanentă pentru per
fecționarea continuă a instrucției 
publice, pentru transformarea revo
luționară a 
strînsă legare 
cu producția 
fică, partidul 
gură crearea 
riale corespunzătoare de învățătură 
și studiu, de înfăptuire cu consec
vență a obiectivelor privind accesul 
neîngrădit al copiilor la învățătură, 
știință și cultură, la toate cuceririle 
civilizației moderne, ocrotirea lor 
socială și Îngrijirea medicală, for

marea tuturor 
copiilor ca cetă
țeni liberi, demni 
și egali, partici- 
panți activi la o- 
pera de înflorire 
multilaterală 
patriei.

Ilustrativ în a- 
cest sens este 
faptul că în anul 
școlar 1978/1979 
sint cuprinși în 
toate formele de 

Invățămînt aproape 6 milioane de co
pii și tineri. La dispoziția lor se află 
aproape 30 000 unități de invățămînt 
— 13 500 grădinițe și 14 500 școli ge
nerale — frecventate de peste 870 000 
copii în învățămîntul preșcolar și 
circa 3,5 milioane în cel primar și 
gimnazial ; cei mai mici copii au la 
dispoziție peste 90 000 de locuri in 
creșe. Numai în anul 1979, declarat 
de Adunarea Generală a O.N.U. ca 
An internațional al copilului, vor fi 
date în folosință 3 000 săli de clasă, 
peste 33 500 locuri în internate și 
aproape 11 000 locuri în ateliere șco
lare. circa 23 000 noi locuri în grădi
nițe. Totodată, se va acționa pentru 
asigurarea unor condiții tot mai bune 
de creștere a copiilor, printr-o atentă 
asistență socială și sanitară, se vor 
construi noi policlinici, dispensare, 
spitale, preventorii și creșe, cămine 
și alte instituții pentru îngrijirea 
nou-născuților, pentru ocrotirea ma
mei și copilului. Deosebit de 
elocventă este, din punct de vedere 
al grijii pe care societatea o poartă 
generațiilor noi, adoptarea în anul 
1979 — Anul internațional al copi
lului — de către Consiliul de Stat 
a Decretului privind majorarea alo
cației de stat pentru copii din fon
durile rezultate prin diminuarea 
cheltuielilor militare. Acest docu
ment, împreună cu Hotărîrea Co
mitetului Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R. cu privire la acțiunile or
ganizate în România in cadrul Anu
lui internațional al copilului s-au 
bucurat de aprecieri deosebite și 
pe plan internațional, la O.N.U. și

Constantin BOȘTINA 
președintele Consiliului Național 
al Organizației Pionierilor, 
președintele Comitetului 
național român pentru UNICEF

(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a Il-a)

LA VULCAN

Un cald salut muncitoresc la întreprinderea de prefabricate Militari Flori ale dragostei șl recunoștinței

a industriei 
înfăptuirii 
de măsuri

A intrat în funcțiune 
întreprinderea 

de confecții

în orașul Vulcan — din bazi
nul carbonifer al Văii Jiului — 
a intrat în funcțiune noua în
treprindere de confecții. Această 
unitate economică 
ușoare este rodul 
amplului program
elaborat din inițiativa tovară
șului Nicolae Ceaușescu. secretar 
general al partidului nostru, cu 
prilejul vizitei de lucru din 
anul 1977 în Valea Jiului. în în
treprinderea de confecții Vulcan 
vor lucra peste 1 000 de femei — 
fiice și soții ale minerilor. Ma
șinile și utilajele de înalt nivel 
tehnic, cea mai mare parte fiind 
produse în țară, asigură produ
cerea a diverse tipuri de con
fecții, a căror valoare se ridică 
anual la peste 130 milioane lei. 
(Sabin Cerbu).
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(Urmare din pag. 1)
varfhntă, cu destinație sanitară, a 
avionului BN-2 („Islander"). Gazdele 
raportează, totodată, că s-a trecut la 
executarea reparațiilor integrale ale 
avionului de pasageri AN-24. în acest 
scop a fost asimilată producția de 
echipament, aparatură de bord, piese 
dintre cele mai variate, de mare com
plexitate, pentru industria aeronau
tică, prezentate de altfel, pe larg. ir. 
halele de producție, unde secreta
rul general al partidului se opreș
te cu interes, examinind rezultatele 
practice ale eforturilor de creație 
tehnică ale talentatului colectiv bucu- 
reșteăn.

In cadrul dialogului purtat aici 
sint abordate probleme privind spe
cializarea și cooperarea unor între
prinderi, amplasarea unor noi secții 
în vederea asigurării unei eficiente 
superioare în realizarea aparaturii 
complexe ce echipează diferitele ti
puri de aeronave.

Intr-una din hale are loc un mo
ment semnificativ al acestei vizite. 
Adresindu-se unui grup de munci
tori, tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de progresele pe care 
le-au obținut in stăpinirea complica
tei tehnici pe care o implică pro
ducția de avioane. Muncitorii îl 
asigură pe secretarul general al 
partidului că vor face totul pen
tru ca industria aeronautică româ
nească, ce dispune în prezent de uti
laje și mașini moderne, să se dezvolte 
cit mai repede.

— Avem o tradiție, tovarășe secre
tar general, intervine un muncitor 
mai vîrstnic, am făcut noi și altădată 
lucruri grele, o să ne descurcăm și 
acum, mai ales că avem mașini 
bune !

Complexitatea crescîndă a sarcini
lor încredințate acestui colectiv ce se 
străduiește să aducă industria aero
nautică din țara lui Aurel Vlaicu și 
Traian Vuia la cel mal înalt nivel ca
litativ este ilustrată și de celelalte 
momente ale vizitei, in cadrul cărora 
tovarășului Nicolae Ceaușescu ii sint 
prezentate, la fața locului, in hale și 
hangare, modul in care a fost organi
zată producția, astfel incit să se obți
nă o eficiență cit mai ridicată și in 
această activitate. Se relevă, intre 
altele, că avioanele din familia BN-2. 
aflate în producție, sint bine aprecia
te pe piața internațională, fiind solici
tate de firme din nume-oase 
țări. în bune condiții se desfă
șoară și cooperarea cu firma ..British 
Aerospace", pentru care întreprinde
rea bucuresteană a asimilat o serie de 
subansamble de ridicată tehnicitate, 
într-una din hale este examinat mo
dul în care a fost conceput fluxul de 
fabricație a avioanelor BAC-1-11, pe 
care întreprinderea bucureșteană va 
începe in curînd să le realizeze, in 
cooperare cu firma britanică. Produc
ția unor subansamble și piese pentru 
acest tip de avion a început, dealtfel, 
potrivit indicațiilor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. de mai multă vre
me. pe spațiile existente, partenerul 
britanic fiind mulțumit de calitatea 
acestora. Specialiștii înfățișează aici, 
pe larg, măsurile preconizate pentru 
ca. în cooperare cu firma ep^lezlj. sase 
asigure un rîlm ridicat de 'fabricație, 
grăbindu-se procesul de integrare a 
acestui avion de curșă thedie in pro
ducția întreprinderii.

In legătură cu aceasta are loc o 
cuprinzătoare discuție privind reali
zarea noilor capacități de producție 
proiectate, dintre care unele se află 
de acum in construcție. Ele sint exa
minate pe îndelete de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pe machete și 
planșe, proiectele fitnd apoi confrun
tate cu realitatea de pe teren. Direc
torul general al Centrului național al 
industriei aeronautice române, ing. 
Teodor Zamfirescu, relevă in cadrul 
acestui dialog că marea platformă in
dustrială a fost concepută avindu-se in 
vedere criteriile de eficiență econo
mică stabilite de conducerea partidu
lui, precum și ideea integrării cerce
tării și invățămîntului de specialitate 
cu producția. Principalele fabrici și 
secții au fost amplasate pe firul unui 
flux tehnologic judicios, iar utilită
țile și dotările anexe — in așa fel

Se examinează noi tipuri de prefabricate pentru locuințe

invit să poată servi întreaga plat
formă.*

Apreciind strădaniile depuse în 
acest sens de specialiști, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu face, in același 
timp, observația că, in forma pro
pusă, platforma ar urma să ocupe 
prea mult teren agricol fertil și cere 
ca amplasarea unora dintre obiective 
să fie revăzută. Secretarul general al 
partidului, împreună cu tovarășii din 
conducerea de partid care-1 însoțesc, 
cu specialiștii, cercetează Întreaga 
zonă adiacentă, pină la marginea car
tierului Băneasa, în cadrul dialogu
lui purtat aici preconizîndu-se soluții 
variate pentru a se asigura o plat

Creșterea aportului creației tehnice originale 

la dezvoltarea producției mijloacelor de automatizare
Următorul moment al vizitei de lu

cru are loc la „Automatica", puter
nică unitate a industriei construc
toare de mașini, care, prin activitatea 
sa, contribuie în mare măsură la pro
movarea tehnicii de virf in diferite 
ramuri ale economiei naționale.

. Reîntâlnirea cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu constituie, ca de fiecare 
dată, un nou prilej de exprimare a 
dragostei nețărmurite pe care colec
tivul acestei întreprinderi bucureștene 
o nutrește, asemenea întregului nos
tru popor, față de partid, față de se
cretarul său general. Sutele de mun
citori veniți în întîmpinare scandează 
îndelung : „Ceaușescu — P.C.R. !“. Un 
moment emoționant are loc la intra
rea in întreprindere, unde un grup 
numeros de copii îl înconjoară cu en
tuziasmul caracteristic vîrstei pe con
ducătorul partidului și al statului, 
oferindu-i flori. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu îi îmbrățișează cu dra
goste pe mulți dintre copiii prezenți 
la această întîlnire, cu acea dragoste 
părintească pe care o manifestă față 
de toți copiii țării.

Dialogul de lucru începe în cadrul 
secției a Vl-a de echipament electric, 
în ambianța unei sugestive expoziții 
ilustrînd profilul de fabricație actual 
și tendințele de dezvoltare a acestuia, 
tendințe orientate în special spre pro
ducția de echipamente electronice. 

formă cit mai compactă, cit mai ju
dicios grupată, pentru a se evita orice 
risipă de teren. în acest context a 
fost discutată, intre altele, și ampla
sarea, în acest perimetru, a Fa
cultății de aeronautică a Politeh
nicii bucureștene și a institutu
lui de cercetări și proiectări de pro
fil, tovarășul Nicolae Ceaușescu sub
liniind din nou necesitatea de a se 
asigura o integrare efectivă între ac
tivitățile de învățămint, cercetare și 
producție. Secretarul general al parti
dului, poposind la grupul școlar al 
întreprinderii, ce pregătește cadrele 
de muncitori și tehnicieni pentru 
noile obiective, a cerut ca toți stu

Raportind că întregul colectiv al „Au
tomaticii" se străduiește să realizeze 
cu simț de răspundere indicațiile date 
de secretarul general al partidului la 
precedenta vizită, directorul între
prinderii, Liviu Beghegeanu, arată că 
principala sarcină trasată — creș
terea pînă în 1980 a volumului pro
ducției mijloacelor de automatizare 
la 1 miliard lei — va fi depășită cu 
50 milioane lei. Referindu-se apoi 
la indicația privind creșterea apor
tului creației tehnice originale în ve
derea reducerii efortului valutar ne
cesar procurării mijloacelor de au
tomatizare din străinătate, directorul 
întreprinderii arată că in ultimii ani 
au fost asimilate 57 noi tipuri de 
instalații complexe de automatizare, 
cu un aport valutar de peste 100 mi
lioane lei. El menționează, totodată, 
că volumul exportului pe care „Au
tomatica" îl realizează în 14 țări 
este mult superior importului la care 
recurge acum întreprinderea. Gazde
le relevă, de asemenea, faptul că prin 
reorganizarea fluxului tehnologic în 
secțiile de bază, prin echiparea lor 
cu instalații moderne, 85 la sută din 
sporul producției industriale se reali
zează astăzi pe seama creșterii pro
ductivității muncii, iar prin repro- 
iectarea a 60 de tipovariante de in
stalații, introducerea de echipamente 
electronice modulare de concepție 

denții și elevii să-și însușească de
prinderi practice în specialitatea lor 
și, in primul rind, să învețe pilotarea 
diferitelor tipuri de aeronave.

La despărțire, secretarul general al 
partidului a formulat cuvinte de 
apreciere la adresa vrednicului co
lectiv de la întreprinderea de avioane 
București pentru realizările pe care 
le-a obținut în ultimul an in dezvol
tarea și diversificarea producției.

In continuare, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu s-a oprit în cartierul. He
răstrău, unde a examinat, împreună 
cu edilii, diferite variante privind 
sistematizarea acestei zone a Capi
talei. .

proprie șl prin tipizarea și miniatu
rizarea unora dintre produse sau 
părți componente, consumul specific 
de metal a fost diminuat cu 50 la 
sută.

Mulțumind pentru valoroasele in
dicații — care au constituit in toți 
acești ani un prețios îndreptar în ac
tivitatea întreprinderii spre o înaltă 
eficiență ilustrată prin creșterea pro
ductivității muncii, reducerea cheltu
ielilor de producție, sporirea produc- 
ției-marfă și, în ultimă instanță, prin 
creșterea producției nete — gazdele 
subliniază cu deosebită satisfacție că 
astăzi „Automatica" este ceea ce 
secretarul general al partidului a ce
rut cu cinci ani în urmă : furnizo
rul general de echipamente și in
stalații de automatizare, care asigu
ră 60 la sută din producția unor a- 
semenea instalații realizate in țara 
noastră.

In continuare, Ion Avram, minis
trul industriei construcțiilor de ma
șini, prezintă cîteva produse repre
zentative pentru viitorul profil al în
treprinderii : instalația de cîntărîre 
și dozare automată (utilizată în In
dustria siderurgică șl industria ma
terialelor de construcții) și automa
tul programabil, produs reprezentativ 
pentru tehnica de virf, solicitat in 
diferite sectoare, și îndeosebi în in
dustria construcțiilor de mașini.' A

ceste instalații, recent distinse cu 
diplome la o expoziție de la Buda
pesta, sint realizate într-o concepție 
tehnologică nouă. O suită de trei 
instalații de dozare și cintărire, aflate 
în expoziție, ilustrează preocupările 
larg manifestate in direcția tipizării, 
fiabilității și. miniaturizării produse
lor.

Sint prezentate în continuare echi
pamente de automatizare destinate 
unor obiective industriale în con
strucție, între care o cameră de co
mandă pentru Combinatul petrochi
mic de la Borzești, echipamente so
licitate de Combinatul chimic de la 
Midia și de întreprinderea de anve
lope de la Zalău, echipamente de 
antrenare pentru mașlnile-unelte cu 
complexitate ridicată, între care noul 
carusel cu diametrul de 16 m, pre
cum și produse destinate unor bene

Preocupare statornică, indicații concrete 

pentru înfrumusețarea unor zone centrale ale orașului
în continuare sînt vizitate diferite 

șantiere de construcție din centrul 
Capitalei, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
poposind ațît Ia clădiri ridicate pe 
locul celor distruse de cutremurul 
dih martie 1977, cît și la unele noi 
ansambluri edilitare înălțate pe bu
levardul Magheru și Calea Victoriei, 
care conferă noi atribute de frumu
sețe arhitectonică acestor artere 
centrale ale Bucureștiului. Aici, ca 
și in alte zone ale Capitalei, noul a 
intrat în drepturi, încadrîndu-se fi
resc tradiției. Construcțiile au fost 
realizate la indicația secretarului ge
neral al partidului, cu participarea 
celor mai valoroși arhitecți, respec- 
tîndu-se specificul ansamblurilor în
conjurătoare, cărora le-au adăugat, 
totodată, elemente de modernitate și 
o funcționalitate sporită.

Se vizitează mai întîl șantierul 
noului bloc „Grădinița", edificiu im
punător, zvelt, cu elemente arhi
tectonice care-i conferă o notă apar
te de eleganță. La parter și la 
etajul întîi vor fi amenajate uni
tăți de utilitate publică, intre care 
un restaurant și o berărie cu terase 

ficiari din R.S. Cehoslovacă, R.P.D. 
Coreeană, S.U.A. și Nigeria.

în secția următoare, gazdele infor
mează despre preocupările și reali
zările lor in domeniul controlului. 
Aici, secretarul general al partidului 
recomandă conducerii întreprinderii, 
celorlalți specialiști să acorde, în con
tinuare, toată atenția efectuării con
trolului de calitate prin testări de 
verificare pe standuri specializate, 
cu simulatoare.

în cadrul sectorului electrotehnic, 
unde se realizează instalații de sem
nalizare, de avertizare și diferite alte 
echipamente, este prezentat calcula
torul „Independent 100“ — realizat 
de întreprinderea de calculatoare, 
care urmează să fie folosit ca parte 
componentă a instalațiilor complexe 
de automatizare.

Pe întregul parcurs, muncitorii și 
specialiștii întreprinderii fac o entu

în aer liber. Alături se înalță, com- 
pleț finisat, . noul bloc „Casata", 
avînd la parter tradiționala cofetărie. 
Vizitînd această unitate, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se interesează de 
organizarea activității comerciale și 
varietatea produselor oferite consu
matorilor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă edililor ca în spațiul dintre 
cele două blocuri și trotuarul larg 
din fața cofetăriei „Casata" să se 
amenajeze terase (cu mese pentru 
consumatori) acoperite cu umbrare 
din iederă. întregul ansamblu se va 
constitui astfel într-un punct de 
atracție pentru bucureșteni și vizita
tori, completînd în chip fericit aceas
tă porțiune a bulevardului Magheru 
cu o notă de prospețime și bun gust.

Se vizitează și șantierele din Ca
lea Victoriei, unde, între străzile Nu
ferilor și Știrbei Vo'dă. se înalță cîteva 
ansambluri moderne, precum și noul 
edificiu din fața Teatrului „Constan
tin Tănase". De aici se străbate, pe 
jos, porțiunea Căii Victoriei pină la 
magazinul „Victoria", zonă marcată 
în prezent de noile clădiri situate la 

ziastă primire secretarului general al 
partidului, prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în mijlocul destoi
nicului colectiv al „Automaticii" con
stituind și de data aceasta un în
demn mobilizator spre noi și impor
tante realizări. Din fiecare atelier, 
din fiecare secție, din fiecare sector, 
muncitorii oferă flori secretarului ge
neral al partidului, simbol al dragos
tei și respectului pe care colectivul 
„Automaticii" le poartă conducătoru
lui iubit al partidului și statului 
nostru.

Luîndu-și rămas bun de la gazde, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu felicită 
călduros întregul colectiv al între
prinderii „Automatica", urindu-i noi 
succese în activitatea deosebit de im
portantă pe care o desfășoară, pentru 
promovarea pe scară tot mai largă a 
progresului tehnic în întreaga eco
nomie.

intersecția cu bd. Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.și cele care. încadrează unul 
din vechile monumente. istorice 
ale..Bucureștiului — biserica Zlătarj. 
Dih făța acestui.ansamblu — în urma 
demolării vechii clădiri a hotelului 
„Victoria", puternic avariată de cu
tremur — se deschide o frumoasă 
perspectivă spre cheiul Dîmboviței.

In discuțiile cu specialiștii și edilii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu reco
mandă să se urgenteze lucrările de 
construcție sau de finisare, în special 
ale fațadelor, pentru ca ele să se în
cadreze cît mai armonios in ansam
blul general al arhitecturii acestei 
părți a orașului.

Numeroși bucureșteni aflați la 
această oră pe Calea Victoriei l-au 
salutat cu multă dragoste și căldură 
pe secretarul general al partidului, 
manifestindu-și și în acest fel profun
da lor recunoștință față de grija șa 
statornică pentru dezvoltarea conti
nuă a patriei noastre și, în acest ca
dru, a frumoasei și înfloritoarei noas
tre Capitale.
(Continuare in pag. a III-a)
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PE ClMP MAI SINT MULTE FURAJE!
Recoltarea și însilozarea lor nu suferă aminare

VEȘTI DIN ȚARĂ
în zonele de cîmpie și colinare ale 

județului Dîmbovița, mii de mecani
zatori și cooperatori recoltează și în- 
silozează lucefnă, trifoi și masă ver
de din pajiști. In cadrul consiliilor 
unice agroindustriale s-au organizat 
34 formații specializate de’ mecaniza
tori pentru recoltarea și insilozarea 
furajelor. Birourile executive ale con
siliilor agroindustriale Răcari, Mătă- 
saru. Potlogi și altele urmăresc zilnic 
realizarea graficelor de recoltare și 
însilozare, asigură folosirea integrală 
a capacității utilajelor pe întreaga 
durată a zllei-lumlnă. In urma unei 
analize efectuate cu privire la mă
rirea efectivelor de animale, organele 
agricole județene au luat măsuri pen
tru a insiloza mai multe nutrețuri 
față de prevederile inițiale. Coopera
tivele agricole Cătunu, Hăbeni, Buc- 
șani și altele au depășit programele 
de insilozare pe luna mai. în fermele 
și complexele'zootehnice cu efective 
mari de taurine sau ovine au fost 
concentrate utilajele de înalt randa
ment — vindrovere, combine autopro
pulsate și remorci basculante — care 
asigură mecanizarea integrală a lu
crărilor de la recoltat și pină Ia in
silozarea sau depozitarea furajelor.

Am urmărit cum se lucrează 
cu asemenea utilaje la recoltarea tri- 
folienelor la complexul de creștere 
și ingrășare a ovinelor din Răcari. 
Ing. Gheorghe Badea, directorul uni
tății. a calculat timpul necesar pen
tru executarea fiecăreia dintre ope
rațiunile principale : cosit, tocat, 
transport, depozitarea și presarea în 
silozuri. Se asigură corelarea perfectă 
a lucrărilor, un flux continuu de la 
recoltarea in Ian cu două vindrovere, 
tocarea cu Combine autopropulsate, 
transportul nutrețului din cîmp cu 
opt remorci. Zilnic se recoltează tri
foiul de pe cel puțin 30 de hectare, 
în afara preocupării pentru urgen
tarea lucrărilor se remarcă două ini
țiative menite să contribuie la îm
bunătățirea calității nutrețului însilo- 
zat : mai întîi. reducerea procentului 
de umiditate din masa verde la limita 
minimă, de 45 la sută, iar în al doi
lea rind, presarea puternică și per
manentă a nutrețului spre a se eli
mina orice goluri de aer, cerință e- 
sențială pentru fermentația lactică 
normală și conservarea furajelor în 
bune condiții. Aplicarea uneia sau 

alteia dintre tehnologiile de conser
vare a furajelor se face în raport cu 
starea timpului. Datorită ploilor că
zute, o mare par.te din masa verde 
destinată inițial preparării finului a 
fost însilozată, evitîndu-se astfel 
pierderile de substanțe nutritive ce 
au loc în cazul uscării nutrețurilor 
verzi în brazde. Ca urmare, a fost 
recoltată întreaga cantitate de nutre
țuri prevăzută pentru luna mai.

Realizarea unul flux continuu de 
la recoltat, transport și pînă la depo
zitarea nutrețurilor în silozuri, depă
șirea zilnică a graficelor stabilite sînt

Raidul nostru în unități 
agricole din județul 

Dîmbovița

cerințe de primă însemnătate pentru 
încheierea recoltării furajelor. Aspec
te interesante referitoare la corelarea 
operațiunilor în cîmp și la silozuri în- 
tîlnim la I.A.S. Tîrgoviște, unitate in 
care se fac eforturi deosebite pentru 
a se asigura hrana unui efectiv de 
7 200 taurine. Pentru a se putea insi
loza, in total, 38 000 tone de furaje, 
din care 40 la sută în prima etapă, 
s-a constituit o puternică formație de 
mecanizatori care lucrează în schim
buri prelungite sau în două schim
buri. Randamentul muncii lor este 
echivalent cu cel al unui număr de 
80—100 de cosași. De asemenea, me
canizatorul Ion Toma. cu o combină 
E-280, servită de 4 remorci, recoltea
ză zilnic 300 tone de furaje.

Stadiul înaintat de vegetație a 
plantelor de nutreț impune urgenta
rea recoltatului, folosirea deplină a 
capacității de lucru a combinelor și a 
mijloacelor de transport. Sînt însă 
cazuri cînd combinele nu funcțio
nează, defecțiunile se înlătură cu în
târziere sau deloc.

Faptul că unii mecanizatori reușesc 
să siringă sute de tone de furaje 
zilnic, iar alții nici măcar o tonă nu 
este de natură să asigure înfăptuirea 
programului de recoltare și însilo
zare. La sediul S.M.A. Nucet, un 
mecanizator, Gheorghe Dorobănțoiu, 
venise, cale de 12 km de la C.A.P. 

Văcărești, cu un tractor șt o combină 
C.S.U. pentru o reparație simplă. 
Timp pierdut, combustibil irosit, 
furaje recoltate cu întîrziere — iată 
pe scurt bilanțul neglijenței. Și 
la cooperativa agricolă Mircea Vodă, 
toți cei 6 mecanizatori de Ia combi
nele și tractoarele repartizate la re
coltarea furajelor au fost antrenați 
la o acțiune care, de fapt, putea fi 
efectuată in oricare altă perioadă a 
anului. Or, este cunoscut, odată în
cepută umplerea unul siloz cu furaje, 
această lucrare nu mai poate fi în
treruptă sub nici un motiv. Aici, Ia 
această unitate lucrul fusese între
rupt seara și nu a mai fost reluat 
decît a doua zi după-amiază. Un trac
tor pe șenile destinat presării nutre
țului stătea nefolosit. In urma in
tervenției direcției agricole județene, 
lucrările au fost reluate imediat. Nu
mai că timpul pierdut este în dauna 
cooperativelor agricole învecinate, 
unde utilajele respective mult aștep
tate au ajuns cu intirziere. Tocmai in 
această direcție, a respectării cu ri
gurozitate a graficelor de recoltare 
și de deplasare operativă a forma
țiilor specializate de mecanizatori 
dintr-o unitate agricolă in alta, este 
necesar să fie concentrată atenția bi
rourilor executive ale consiliilor u- 
nice agroindustriale, care dirijează 
activițatea acestor formații.

în ultimele zile a început cositul 
pajiștilor. La I.A.S. Pucioasa, de 
pildă, se lucrează cu autocositori, 
iar pe pante mai mari au intrat co
sașii. Ing. Ion Petrescu, directorul 
unității, a străbătut în lung și in lat 
pășunile pentru a depista porțiunile 
care pot fi recoltate pentru fin sau 
semisiloz spre a asigura hrana celor 
30 000 de ovine pînă la recolta anului 
viitor.

în acest mod, gospodărește, cu 
spirit de exigență și responsabilitate 
față de cerințele dezvoltării zooteh
niei trebuie să se procedeze in toate 
satele, în toate unitățile agricole. A- 
cum se cer valorificate multiplele re
surse de furaje ; iarba de pe sutele 
de kilometri de șanțuri ale căilor de 
comunicație, din poienile pădurilor, 
livezi etc. Important este ca pretu
tindeni recolta bună de furaje să fie 
strinsă și depozitată cu cea mai mare 
grijă, cît mai repede și fără pierderi.

C. BORDEIANU

Depășiri ale planului 
producției nete.Oamenil mun- 
cii hunedoreni au realizat supli
mentar pînă la sfîrșitul lunii mai o 
producție în valoare de peste 150 
milioane lei, concretizată in obți
nerea unor importante cantități de 
producție fizică, printre care se nu
mără : 230 milioane kWh energie 
electrică, 6 000 tone cocs metalur
gic, 20 000 tone fontă, 15 000 tone 
oțel, 18 000 tone laminate, 1 000 tone 
mașini și utilaje pentru industria 
metalurgică, 1 600 mp placaje din 
marmură, 18 000 mp dale mozaicate 
și alte importantă cantități de pro
duse. Depășirile înregistrate la pro
ducția fizică și economiile reali
zate prin reducerea cheltuielilor ma
teriale au creat condiții care asi
gură depășirea planului la produc
ția netă cu peste 90 milioane lei. 
(Sabin Cerbu).

Noi artere de circulație, 
în municipiul Galați au fost create 
noi artere de circulație in scopul 
descongestionării traficului din zona 
centrală. Astfel, intre bulevardul 
Falezei și strada Partizanilor din 
cartierul Țiglina I a fost executată 
o arteră de legătură asfaltată, ușu- 
rîndu-se astfel circulația pe strada 
Brăilei, una dintre principalele ma
gistrale ale orașului. O altă arteră 
destinată îndeosebi traficului greu 
unește acum strada Traian cu Ca
lea Prutului, făcînd legătura 
eu zona industrială de sud-est a 
Galațiului, unde se află șantierul 
naval, porturile Bazinul Nou și 
Docurl. întreprinderea de elice etc. 
(Dan Plăeșu).

Producție fizică peste
prevederi. Colectivele din indus
tria județului Mehedinți, care au 
realizat cu cîteva zile mai devreme
sarcinile de plan pe primele cinci 
luni ale anului, au obținut pînă 
la finele lunii mai o producție su
plimentară ce se concretizează in 
254,2 milioane kWh energie electri
că, 236 vagoane marfă echivalente 
cu 4 osii, 362 mc cherestea, 360 000 
mp furnire estetice, 11 000 mp plăci 
fibrolemnoase, 510 mc bușteni de 
fag, 634 tone carne tăiată și alte în-

de produsecantltăți
economiei naționale. O 
colective,

semnate 
necesare 
serie de 
cele de la întreprinderea 
centrale" Porțile de Fier, întreprin
derea mecanică șl altele și-au în
deplinit integral angajamentele 
asumate în întrecerea socialistă pe 
acest an. (Virgiliu Tătaru).

printre care
.Electro-

Prin autoutilare. La Com- 
binatul de fibre sintetice din Iași, 
care are și sectoare de construcții 
de mașini și piese de schimb, s-a 
asimilat și introdus recent în pro
ducția de serie o nouă mașină de 
bobinat fire sintetice. Noua mași
nă, menită să înzestreze spațiile d'n 
dezvoltarea platformei marelui com
binat ieșean, este executată in trei 
variante, rezultate din echiparea 
acesteia cu diferite dispozitive spe
cifice bobinării de fire sintetice, 
răsucite și nerăsucite, albe sau vop
site. Prin intrarea în fabricație a 
acestui utilaj complex. Combinatul 
de fibre sintetice din Iași elimină 
importul unor astfel de mașini și 
va realiza numai în anii 1979 și 
1980 economii în valoare de peste 
22 milioane lei valută. (Manole 
Corcaci).

Dotări sanitare, sanatoriul 
subteran de la mina Ttrgu Ocna, 
unde se tratează de astm bronșic 
circa 300 de pacienți pe serie, a fost 
dotat în ultima vreme cu un nou 
cabinet medical și o sală de agre
ment. In prezent se amenajează te
renuri de tenis, volei și o popică- 
rie. Se prevede, de asemenea, ca în 
curînd să fie amenajat aici un cine
matograf, întreg sanatoriul urmind 
să fie radioficat. (Gheorghe Baltă).

Pentru minerii din Căli* 
mani. Incinta sociaIâ situată la 
altitudinea de 1 500 m de la exploa
tarea minieră Căllmani capătă tot 
mai mult conturul unul orășel. Re
cent a fost dat în folosință un. nou 
și modern cămin de nefamiliști, cu 
o capacitate de cazare de 520 locuri. 
Constructorii vor înălța aici pînă la 
finele acestui an încă un cămin cu 
504 locuri, precum și un bloc de 42 
de garsoniere. (Gh. Parascan).

Un moment de seamă 
în istoria presei românești

Acum un secol și jumătate, la 
I iunie 1829, în Iași, prin grija lui 
Gheorghe Asachi, „vede lumina zilei 
și ținerile sale aripi le cearcă în 
ostenitoarea sa călătorie", cum se 
spune în acea „înainte cuvîntare" 
din numărul inaugural, gazeta „Al
bina românească". Venind la scurtă 
vreme după apariția „Curierului 
românesc" din București, „Albina 
românească" se înscrie în rîndul pio
nierilor presei române în accepția 
integrală a noțiunii.

Reliefînd necesitatea presei In 
viața unei na
țiuni, înștiințarea 
care anunța „Al
bina româneas
că" sublinia: „Nu 
se află astăzi in 
lumea politică 
neam, deși mai 
mic Ia număr 
decît românii, 
carele, între alte 
ale sale folosi
toare instituții, să nu aibă In 
limba nației un jurnal periodic. 
Sporiul acel vrednic de mirare 
în carele acum au ajuns științele, mă* 
iestriile și negoțul au răsărit în 
parte din asemenea împărtășitoare 
mijloace, prin carile lăcuitorii dis- 
părțiți de munți și de mări să fac 
vecini și, împrumutîndu-se cu rodul 
cercărilor, indămînează traiul în
soțitor. Luătoriul-aminte, cetitoriul 
gazetei, ca într-o oglindă în ea vede 
înfățoșate toate interesantele întîm- 
plărl de carile el insul atîrnă, mar
tor să face cruntelor bătălii, vede 
faptele, aude vorbile străluciților 
bărbați, să minunează de fenome
nele firii, și ca un călător de pre 
rătunzimea pămintului culege folo
sitoare pilde și învățături". După 
cum se vede, de la inceput se evi
denția funcția socială a presei prin 
accentul pus nu numai pe caracterul 
informativ al foii, ci și pe rolul ei 
formativ, instructiv, educativ. .

Strădulndu-se să răspundă practic 
scopurilor propuse, pe spațiul res- 
trîns a patru pagini mici, „Albina 
românească" a abordat o problema
tică relativ variată, care, pe măsura 
trecerii anilor, se va diversifica tot 
mai mult. în rubrici ca „înștiințări 
dinlăuntru", „Literatura", „Varietăți", 
cu o mare grijă pentru veridicitatea 

150 de ani 
de la apariția gazetei 
„Albina românească"

conținutului și accesibilitatea formei, 
gazeta publica știri, reportaje, articole 
de ordin politic intern și extern, eco
nomic, științific, literar, artistic, 
dădea îndrumări și sfaturi practice. 
Spre a facilita cunoașterea realită
ților românești peste hotare, unele 
articole erau publicate și în limba 
franceză.

Un loc important era destinat fe
nomenului cultural, deoarece în con
cepția fondatorului, mărturisită în 
numărul unu din 2 aprilie 1831, ga

zeta înfățișa „me
todul practic al 
culturii naționa
le". Spre a putea 
răspunde coman
damentelor in a- 
cest domeniu, „Al
binei" i-a fost a- 
dăugat un supli
ment special — 
„Alăuta româ
nească", menit a 

promova literatura vrednică a fi cu
noscută, inspirată din istoria patriei, 
din cunoașterea șl simțirea nevoilor 
lumii, a cărei datorie consta în a fi 
un mijloc de luminare, de înălțare 
morală, de stîrpire a ignoranței, un 
factor investit cu puterea de a in
sufla, speranță celor năpăstuiți. Sub 
conducerea lui Mihail Kogălniceanu, 
„Alăuta românească" a incetat de a 
mai fi un apendice al gazetei-mamă, 
devenind o publicație cu personali
tate distinctă, o adevărată revistă 
literară.

Nu doar „moldovenească", ci „ro
mânească", publicația ieșeană și-a 
ciștigat un merit de seamă prin 
oglindirea constantă a problematicii 
majore ce preocupa Muntenia și 
Transilvania. Prin intermediul cola
boratorilor din aceste provincii, prin 
reproduceri din „Curierul româ
nesc" și „Gazeta Transilvaniei", 
„Albina românească" înlesnea legă
turile între românii de pe ambele 
versante ale Carpaților.

„Albina românească" reprezintă 
un moment marcant în istoria presei 
române, prin atitudinea sa iluministă, 
umanistă.

Constantin ANTIP
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Rodnic dialog despre profilul arhitectonic al unei zone din centrul Capitalei

Extinderea utilizării prefabricatelor - 

sarcină prioritară in construcția de locuințe La întreprinderea de avioane sînt înfățișate realizări semnificative ale colectivului

Vizita a continuat apoi pe platforma 
industrială Militari.

La sosirea la fabrica de prefabri
cate din această zonă, secretarul ge
neral al .partidului a fost întîmpinat 
de tovarășul Ludovic Fazekas, minis
trul economiei forestiere și materia
lelor de construcții, Mircea Geor
gescu, adjunct al ministrului, de ca
dre de conducere din centrala indus
trială de profil și din întreprindere.

Obiectul dialogului de aici l-a con
stituit examinarea măsurilor luate de 
factorii de răspundere, de specialiști, 
din indicația conducerii partidului, 
pentru realizarea planului privind 
construcțiile de locuințe, în condiții 
de eficiență sporită, de ridicare a 
gradului de industrializare a lucrări
lor și de reducere a consumului de 
materiale și energie, pentru îmbună
tățirea funcționalității, a confortului 
apartamentelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
informat despre modul în care se în
făptuiește programul privind extin
derea utilizării prefabricatelor în 
construcția locuințelor — soluție mo
dernă de industrializare a lucrărilor, 
de accelerare a ritmului de realizare 
a apartamentelor. Se arată că în dife
rite zone ale țării se află în curs de 
construcție 53 de unități pentru reali
zarea de prefabricate necesare ridi
cării locuințelor, din care unele din 
Capitală și cele din Buzău. Țulcea și 
Miercurea Ciuc au început parțial 
producă, iar 18 vor mai intra 
funcțiune pînă la finele acestui 
în acest context sînt prezentate 
acțiunile întreprinse pentru asigu
rarea unui volum sporit de prefabri
cate . numeroaselor șantiere de locu
ințe din Capitală. Astfel, se prevede 
ca prin măsurile luate, în acest an, 
constructorii de locuințe bucureșteni 
să primească cu circa 250 000 mc mai 
multe prefabricate decît în anul tre
cut, iar în 1980 o cantitate dublă față 
de 1978.

să 
in 

an.
și

atrage 
prin- 

a uti-

Pretutindeni, tovarășului Nicolae Ceaușescu I se face o primire entuziastă în timpul vizitei la întreprinderea „Automatica'

Măsurile luate pentru extinderea 
producției de prefabricate au făcut 
posibil ca in luna mai, de pildă, în 
unitățile aparținînd Ministerului Eco
nomiei Forestiere și Materialelor de 
Construcții să se obțină o producție 
dublă de prefabricate pentru con
strucția de case, față de cea din 
ianuarie anul curent.

Gazdele invită apoi pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți to
varăși din conducerea de partid șl 
de stat să viziteze noile secții ale 
întreprinderii de profil din Militari — 
de cabine pentru baie și de panouri 
pentru fațade și pereți interiori. Ha
lele secțiilor au fost ridicate după 
soluții moderne, care au permis re
ducerea costului investiției și o pro
ductivitate a muncii sporită, ele fiind 
construite într-un termen de circa 
8 luni. Procedeele tehnologice și uti
lajele din dotarea noilor capacități, 
care asigură un grad ridicat de me
canizare a operațiunilor, sînt de 
concepție originală și realizate în 
întregime în țară.

în prima secție se produc cabine 
pentru baie complet finisate în fa
ianță și mozaic, cu toate instalațiile 

^sanitare și electrice gata montate și, 
în același timp, verificate, construc
torilor de pe șantiere rămînîndu-le 
doar misiunea de a Ie asambla în 
cadrul apartamentului. In fabrică, o 
asemenea cabină pentru bale se rea
lizează într-un ciclu de 3, 4 zile, iar 
după sistemul tradițional, pe șantier, 
era nevoie de 14 zile. Secretarul ge
neral al partidului urmărește cu aten
ție tehnologia de fabricație a cabine
lor și cere specialiștilor, muncitori
lor să acorde o atenție deosebită fi
nisajului, calității. în același timp, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
atenția conducerii unității că, 
tr-o amplasare mai judicioasă
lajelor, în această hală mai pot fi in
troduse trei linii tehnologice.

Sînt prezentate, tn continuare, di
verse panouri pentru fațade și pereți 
interiori finisate în mai multe va
riante. Secretarul general al partidu
lui apreciază aceste , panouri care 
permit ridicarea gradului de indus
trializare a realizării blocurilor de 
locuințe și dau acestora o înfățișare 
arhitectonică modernă, diversă. în 
același timp, a cerut specialiștilor să 
studieze problema folosirii energiei 
solare pentru tratamentul termic al 
unor materiale de construcție. Anali- 
zînd modul de folosire a metalului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat 
factorilor de răspundere șă ia măsu
rile necesare pentru ca întreprinderii 
să-i fie livrată sîrma la dimensiuni
le cerute de tehnologia de fabrica
ție, să se evite astfel consumurile 
ridicate, nejustificate. De asemenea, 
a recomandat specialiștilor ca la uni
tățile cu acest profil aflate în con
strucție să se realizeze o amplasare 
mai compactă a utilajelor și instala
țiilor tehnologice.

La plecare, secretarul general al 
partidului a felicitat pe oamenii 
muncii de aici pentru succesele ob
ținute în domeniul producerii de 
prefabricate pentru construcția de lo
cuințe, cerind, totodată, factorilor de 
răspundere să dezvolte experiența 
cîștigată, să extindă aceste realizări.

Numeroși muncitori de ha unități
le industriale din zonă, alături de 
locuitori ai acestui mare cartier 
bucureștean, i-au făcut secretarului 
general al partidului o primire en
tuziastă, plină de căldură. Ei și-au 
exprimat, în aplauze și urale însu
flețite, sentimentele de adîncă dra
goste și aleasă stimă pe care le 
nutresc față de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința fierbinte pen- ‘ 
tru atenția sa statornică față de îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
oamenilor muncii, creșterea continuă 
a nivelului lor de trai.

Orientare fermă in realizarea de echipamente

electrotehnice și electronice de înaltă tehnicitate
A fost vizitată apoi întreprinderea 

„Electrotehnica", situată în aceeași 
zonă industrială a Capitalei. Ea 
ocupă un loc însemnat în proce
sul de modernizare a industriei ță
rii, realizînd o gamă largă de pro
duse de mare complexitate, cu per
formanțe la nivelul tehnicii mondia
le. O dovadă concludentă a hărniciei 
și priceperii celor ce muncesc aici o 
constituie și expoziția pe care tova
rășul Nicolae Ceaușescu este invitat 
să o viziteze. în fața unor grafice și 
machete sugestive, ministrul de re
sort, Ion Avram, directorul între
prinderii, Dumitru Ionescu, sublinia
ză că această unitate reprezentativă 
ilustrează grăitor extinderea impe
tuoasă a industriei noastre electro
tehnice și electronice.

Gazdele înfățișează experiența a- 
cumulată, rezultatele înregistrate pe 
linia dezvoltării, diversificării, mi
niaturizării și tipizării producției, a- 
similării de produse noi, perfecțio
nării proceselor tehnologice, sporirii 
complexității și calității aparatelor 
și utilajelor fabricate, reducerii con
sumului de materiale, diminuării im
portului și intensificării exportului. 
Se relevă cu satisfacție că indicații
le date de \ tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu oohzia vizitei prece
dente s-au transpus cu fermitate in 
viață, asigurîndu-se astfel cadrul ne
cesar obținerii unor importante suc
cese in ceea ce privește creșterea 
gradului de utilizare a suprafețelor 
de producție, folosirea cit mai eficien
tă a capacităților existente, orienta
rea activității spre produse de mare 
tehnicitate. Se arată că ponderea 

produselor noi și reproiectate a cres
cut an de an, ajungînd în prezent la 
65 la sută.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cerce
tează îndeaproape exponatele, multe 
dintre acestea intrate de curînd în fa
bricație sau aflate în faze de proto
tip, adevărate premiere tehnice ale 
colectivului. Rețin atenția converti- 
zoarele și redresoarele de diferite 
puteri, echipamentele de acționare 
pentru mașini-unelte, instalațiile de 
electronică industrială, cu o extrem 
de vastă utilizare în metalurgie, e- 
nergetică, construcții și în alte sec
toare ale economiei. Proiectate, și 
realizate , atît de specialiștii de la 
„Electrotehnica", cit și în colaborare' 
cu institute de cercetare din țară, 
ele reliefează o preocupare majoră, 
prioritară, a întreprinderii — crea
rea unei largi game de produse cu 
o tehnicitate tot mai ridicată, ne
cesare economiei naționale.

în continuare sînt vizitate secția 
pentru producția modulelor,' atelierul 

de montaj al echipamentelor de ac
ționări destinate industriei metalur
gice, secția de aparate „Roentgen", 
standul de probă de mare putere și 
alte sectoare de bază ale întreprin
derii. Sint prezentate cu acest prilej 
mașini specifice, realizate prin auto- 
utilare, cu care au fost dotate sec
țiile întreprinderii. Executarea cu 
forțe proprii a unor asemenea utilaje 
contribuie la obținerea unor impor
tante economii, îndeosebi de valută, 
precum și la sporirea simțitoare a 
gradului de mecanizare a unor faze 
de fabricație.

Secretarul general al partidului fe
licită colectivul întreprinderii pentru 
rezultatele 
succese în 
Totodată, 
Ceaușescu 
vereze în 
echipamente cît mal complexe, de o 
înaltă tehnicitate, punîndu-se un ac
cent deosebit pe tipizarea și minia
turizarea produselor. De asemenea, a

obținute și îi urează noi 
activitatea sa creatoare, 
tovarășul Nicolae 

recomandă să se perse- 
direcția producerii unor

Pe șantierul noului bloc „Grădinița 

cerut să se asigure automatizarea 
operației de control prin simularea 
proceselor pe care echipamentele 
respective urmează să le realizeze în 
producție. în același timp, secretarul 
general al partidului a indicat să se 
construiască o turnătorie mecanizată 
și automatizată în Capitală, la dota
rea căreia să-și aducă contribuția șl 
întreprinderea „Electrotehnica".

Tn încheierea vizitei, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu i-a fost oferită 
macheta unul aparat Roentgen, ce se 
realizează în această modernă uni
tate industrială bucureșteană.

Și aici, ca pe întreg traseul vizi
tei de lucru, muncitorii întreprinde
rii îl ovaționează pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu căldura inimii, 
manifestîndu-și bucuria de a-1 
avea din nou în mijlocul lor, 
de a-1 asculta cuvîntul Însufle
țit or. Ei exprimă, direct și vi
brant, prețuirea lor adîncă pentru 
fermitatea revoluționară, clarviziu
nea și dinamismul cu care acționea
ză tovarășul Nicolae Ceaușescu pen
tru progresul și prosperitatea patriei, 
pentru binele și fericirea poporului 
nostru, pentru creșterea prestigiului 
și rolului României socialiste în 
lume.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu prietenie acestor gesturi de 
caldă simpatie, aclamațiilor și ova
țiilor muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor.
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COPIII PATRIEI SOCIALISTE DE AZI
viitorii făurari
ai României

comuniste de mîine
Spunem adesea despre copii câ sînt florile 

vieții. îi numim bucuria zilelor noastre. Vedem 
in ei ziua de mîine a patriei, întruparea celor 
mai alese visuri și aspirații pe care le nu
trește cu ardoare revoluționară generația de azi 
a constructorilor socialismului. Cîte superbe 
metafore, cîte înaripate figuri de stil, cîte ex
presive stihuri nu evocă simțămintele adinei și 
atotcuprinzătoare cu care sînt înconjurate ti

nerele vlăstare în societatea noastră I Sim
țăminte firești într-o orînduire ce-și zămislește 
ziua de mîine sub semnul grijii statornice, om
niprezente a Partidului Comunist Român', a 
secretarului său general pentru dezvoltarea fi
zică și spirituală, pentru pregătirea multilate
rală a celor ce vor 
luminosului edificiu 
mîine.

fi constructorii și „locatarii" 
al României comuniste de

Zbor avîntat 
piscurile cunoașterii 

vității industriale, invățîndu-i de 
că numai astfel cuceririle ști-

Iată ce ne de
clară în această 
privință conf. dr. 
VIRGILIU RA- 
DULIAN, direc
torul Institutului 
de pedagogie și 
psihologie : „Tot 
ceea ce se face la 
noi pentru copii 
are in vedere 
destinul lor feri
cit, dezvoltarea și 
formarea lor ca 
personalități crea- 
activi și pricepuți

pe

oameni integri, ca 
toare, participant 
la marea operă socială, la progresul 
și propășirea patriei. Copiii noștri 
cresc la școala' muncii și demnității, 
a dragostei nețărmurite față de pa
trie, partid și popor. Copiii cresc ca 
vlăstare dragi ale partidului, în dra
gostea și grija aleasă a poporului ca- 
re-i ocrotește și-l călește in muncă, 
intr-un climat caracterizat prin sim
țul răspunderii, ca purtători ai vir
tuților străbune ale neamului nostru, 
ca tineri luptători revoluționari. Ast
fel se făurește conștiința moral-civi- 
că a pionierului, a utecistului, ca fiu 
devotat al partidului și al poporului, 
luptător înflăcărat pentru 
toate domeniile vieții".

Sub semnul acelorași 
se situează și reflecțiile 
tă temă ale tovarășului

acrim 
inței pot fi puse în slujba econo
miei, a propășirii patriei. Pentru că 
omul nou al noii societăți trebuie să' 
fie un om cultivat, un om al cu
noașterii și acțiunii, iar primii pași, 
hotărîtori, se fac în anii copilăriei, 
in anii de școală".

L-am rugat pe profesorul VASILE 
FRANCIUC, directorul Școlii generale 
nr. 3 din Suceava, conducătorul echi
pajului „Arcașii lui Ștefan", cîștigă- 
torul „Busolei de aur" la una dintre 
primele ediții ale expedițiilor „Cu
tezătorii", să ne dea unele detalii :

„Entuziasmul cu care membrii 
echipajului «Arcașii lui Ștefan» au 
participat in 1972 la expediția in 
munții Călimani, pasiunea cu care au 
retrăit momente eroice din trecutul 
neamului 'nostru, avîntul și seriozi
tatea cu care au realizat inventa
rierea speciei de conifere pinus cen- 
dra, autentic monument al naturii 
(valoarea lucrării avea să fie răsplă
tită prin aprecierile elogioase ale A-

progres în
preocupări 
pe aceas- 

____ DUMITRU 
IONAȘ, Secretar al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R. : „Comi
tetul nostru județean de partid, 
acționînd în spiritul Programului 
partidului, al hotărîrilor Congresu
lui al XI-lea, se îngrijește cu 
responsabilitate de asigurarea unor 
condiții optime pentru instruirea și 
integrarea socială a tineretului, va- 
lorificînd, în munca politico-ideolo- 
gică și cultural-educativă, tradițiile 
glorioase de luptă și de muncă ale 
muncitorimii prahovene, exemplul 
înaintat al celor peste 98 000 de co
muniști ce activează azi in orașele și 
satele județului. Aș aminti unele ac
țiuni educative cu mare rezonanță e- 
vocatoare în rindurile copiilor și ado
lescenților noștri, ca „Trandafirii Dof- 
tanei", „Cinstire muncii comuniste", 
„Oameni cu care ne mindrim", „De la 
comuniști învățăm cutezanța", orga
nizate cu regularitate la Ploiești, 
Cîmpina, Telega, Sinaia, Lipănești și 
în alte localități. Cei peste 170 000 de 
școlari participă nemijlocit la marile 
acțiuni economice ale județului, la 
acțiunile patriotice de gospodărire și 
înfrumusețare a localităților".

Și iată-ne în laboratorul de chimie 
al Școlii generale nr. 109 din Capi
tală — tinivers mirific de aparate și 
retorte, de scheme și hărți electrifi
cate, ce se însoțesc în chip firesc cu 
tabla magnetică, televizorul și asoec- 
tomatul. Ne vorbește 
ZIELLA DOICESCU, 
și, în același timp, 
dist de chimie al 
„Strădania noastră este aceea de a 
face din fiecare materie un obiect 
viu, pasionant, capabil să dezvolte 
gîndirea elevilor, gustul lor pentru 
căutare, cercetare și desconerire. Si, 
mai ales, le înlesnim legătura fi
rească cu alte tărimuri ale cunoaș
terii, cu practica, cu munca produc
tivă in domeniile concrete ale acti-

tovarășa GRA- 
dascăl al școlii 
profesor meto- 

sectorului 5 :

Mira LUPEANU

mai fru-

Gica IUTEȘ

de

universul copilăriei din România

Sîntim- 
județul 
unde îi

locuitori, 
grădinițe

sub care 
locul pă- 

strămoșesc 
Va fi un

ro
la

MAMINA, secretar 
mitetului național 
UNICEF. în slujba

La capătul acestui itinerar în 
socialistă a zilelor noastre — univers oblăduit de preocuparea statornică 
a partidului, de grija părintească a secretarului său general — conside
răm că cea mai elocventă concluzie o constituie candidele stihuri ale 
unui copil care dă glas încrederii în lanțul nesfîrșit al generațiilor ce vor 
ridica tot mai sus edificiul luminos al noii orînduiri: „Luptăm muncind și 
învățîhd / Să avem pace pe pămînt, / Ca și nepoții noștri-apoi / Să 
spună fiilor de noi".

Pagină realizată de Victor BiRLĂDEANU și Maria BABOIAN 
cu sprijinul corespondenților „Scînteii"

Prieteni cu toți copiii lumii

Pornind de la aceste realități determinante 
pentru societatea noastrâ contemporană, i-am 
solicitat pe interlocutorii ce au binevoit să 
participe la prezenta anchetă să încerce a de
fini locul și rolul copilului în ansamblul vieții 
noastre, răspunzînd la întrebarea: „Ce oferă 
orînduirea noastră copiilor de azi, ce așteaptă 
ea de la cetățenii de mîine ?".

cademiei Republicii Socialiste Româ
nia), intilnirile pline de învățăminte 
cu mineri și cu constructorii unui 
important obiectiv economic — toate 
acestea au contribuit la întărirea în 
sufletele copiilor noștri a sentimen
tului legăturii indisolubile cu pă- 
mintul patriei, cu trecutul ei istoric, 
cu înfăptuirile mărețe ale zilei de 
azi".

Prin succesele ei sportive de ră
sunet mondial, Eroul Muncii Socia
liste NADIA COMANECI, multiplă 
campioană olimpică atunci cînd avea 
numai 14 ani și a treia oară conse
cutiv campioană a Europei, a devenit 
un simbol al condițiilor create în țara 
noastră afirmării talentelor la cea 
mai fragedă virstă în toate domeniile 
și, totodată, al slujirii cu înaltă dă
ruire a gloriei României. socialiste : 
„Se știe că nu prea sînt emotivă. Dar 
uneori trăiesc emoții greu de evocat : 
sînt clipele minunate cînd drapelul 
țării se inalță pe cel mai inalt ca
targ. Privesc tricolorul, stema țării 
cu o mindrie patriotică pe care nu 
o pot descrie : văd întreaga țară, cu 
cei 22 milioane de cetățeni ai Româ
niei, și mă gindesc cu deosebită 
recunoștință la partidul comuniștilor, 
la iubitul nostru conducător și pă
rinte, tovarășul Nicolae Ceausescu".

toți ceilalți copil, este un semn de 
inaltă noblețe sufletească a poporu
lui nostru".

Și, pentru a întregi imaginea si
tuației copilului pe plan șocial-juri- 
dic, alăturăm acestor însemnări cite- 
va cifre grăitoare oferite de tovarășa 
CRISTINA PRICOPIE, directoarea 
grădiniței nr. 26 din Iași : „Știți cit 
plătesc părinții lunar pentru întreți
nerea copiilor în grădiniță ? Pentru 
un copil 36 de lei ; cine are doi copii 
plătește cîte 29 de lei pentru fiecare, 
cine are trei — 21 de lei. cine are 
4 — 18 Iei. Revine deci între 0,90 și 
1.40 lei pe zi, o sumă de fapt simbo
lică, în timp ce statul cheltuiește 
peste 400 lei lunar pentru fiecare 
copil aflat intr-o grădiniță cu orar 
prelungit. Copiii iau trei mese pe. zi, 
au asigurate condiții optime de in
struire și joacă, de odihnă și re
creare".

Voi, copiii de azi, creșteți odată cu țara, care parcurge 
intr-un an cît odinioară în douăzeci de ani, asemenea
lui Făt-Frumos din poveste, dar cu mult mai repede.

NICOLAE CEAUSESCU

Sentiment unanim
Se spune că senti

mentul patriei ni se 
transmite din pruncie, 
odată cu laptele ma
tern. Mari poeți ai lu
mii au cintat in fel și 
chip acest inefabil sen
timent, care sălășlu
iește in tainițele fiin
ței noastre, ca însuși 
focul vieții. 11 simți ca 
un fior de-o clipă la 
aripa in vint a steagu
lui. Ori poate e aburul 
privirii spre casa pă
rintească, e sămința 
latentă ce nu te lasă 
să pieri printre străini 
și e flacăra ce irumpe 
din piept, mistuindu-te 
in sacrificiul suprem.

La modul simplu, 
omul nu dorește decit 
o casă, cu acoperiș si
gur, în care 
crească copiii, 
aceasta din vis

să-și 
Casa 
nu e

decit sentimentul pa
triei ocrotitoare 
somn de copii. El, sen
timentul patriei, ră- 
mine prima trăsătură 
de unire a inimilor in 
pacea fără istov a 
muncii.

Sentimentul de pa
trie are nevoie de pace, 
de liniște. De un chip 
de copil care, cu ado
rabila încruntare a 
sprincenelor, cu ochii 
ca niște corale ale mi
rării, cu tremurai gin
gaș al buzelor, încear
că să deslușească in
credibila poveste a tre
cutului...

Tot ce este nou, mă
reț, extraordinar, zbor 
pasionant spre înăl
țimi aparține muncii 
acelora care. în nease
muitele dimineți ale 
începutului, și-au legat

de
tinerețea de destinul, 
de viitorul patriei. 
După chipul și asemă
narea lor ne creștem 
coptlp.'in sentimentul 
de patrie. Odată cu 
limba plantelor, a vie
tăților, a lucrurilor, 
poetul este chemat 
să-l învețe pe copil 
numele lui de om, să-i 
arate cerul 
s-a născut, 
mintului 
sub soare.
mare scriitor, dacă vo
cația creației sale va 
fi in stare să pună pe 
lujerul firav al copilă
riei altoiul gingaș din 
care mîine vor înflori 
cu splendoare nepre
țuitele însușiri vitale 
ale sentimentului de 
patrie.

Egalitatea 
plină în drepturi 
și datorii pentru 
toți cetățenii țârii 
fără deosebire de 
naționalitate se 
răsfrînge, în chip 
firesc, și asupra 
destinului copilu
lui în România 
socialistă.

„Satul 
bru din 
Harghita, 

de mai bine de 26 
CSATO AG-

învăț pe cqpii 
de ani — ne declară
NES, învățătoare la școala generală 
— este o așezare cu mulți copii. Cu 
ajutorul a 21 de cadre didactice, care 
activează în două școli generale și 
două grădinițe, ei învață să deslu
șească miracolele vieții. Fac aceasta 
în limba lor maternă, maghiara, și in 
condiții la care noi, copiii din alte 
vremuri, nici nu îndrăzneam 
răm. In clasa mea învață 
copii. Ei au trăit de curînd 
re bucurie : învățînd toate 
le alfabetului, au adresat 
lor scrisoare către prietenii
mâni, elevi și ei în clasa I

să spe- 
25 de 
o ma- 
litere- 
prima 

lor

Școala generală din Bod, județul Bra
șov. Și ce bucurie mai mare pentru 
un educator decit faptul că, din mi- 
rabila sămînță sădită în sufletul co
piilor, răsare vlăstar viguros — om 
de omenie, cu dragoste și recunoș
tință profundă pentru țară și partid".

Aceleiași realități îi consacră gîn- 
durile sale tovarășul CONSTANTIN 
DELIU, primarul cofnunei Recaș din 
județul Timiș, unde trăiesc și mun
cesc înfrățiți de veacuri români, sîrbi, 
maghiari, germani, croați, care, îm
preună, au durat tot ce are 
mos această aȘ'ezare :

„Pentru cei maț mici 
copiii, s-au dat în folosință 
cu peste 600 de locuri. Toți copiii 
Recașului, fără deosebire de națio
nalitate, se bucură de toate înfăptui
rile socialismului pentru a deveni ce
tățeni de nădejde ai patriei. La 
școală, cei peste 1 300 de elevi învață 
fiecare in limba sa maternă, avind 
posibilitatea să-și continue studiile 
la Timișoara, unde există licee cu 
limbile de predare română, germană, 
maghiară și sîrbă. Dar, indiferent in 
ce limbă învață, ei vorbesc, ca și pă
rinții lor, limba comună a sirguinței, 
a muncii, a socialismului".

Cetâfeanul privilegiilor
...Acesta este, 

fără îndoială, copi
lul României con
temporane. Por
nind de la o 
asemenea viziune, 
care ește, in 
România de qzi, 
statutul social-ju- 
ridic al copilului? 
Ne-a răspuns la 
acest punct al an
chetei noastre 
prof. univ. dr. 
de la FacultateaSANDA GHIMPII

de drept din București: „La noi, copiii 
sint înconjurați, încă din primul ceas

Ziua noastră, a
Ziua copilului. Zi se- W 

nină ca privirile lor. 
Zi caldă ca inimile lor. 
Zi profund evocatoare.

In sute de materni
tăți irump mlădițe de 
viață nouă, ajutate cu 
grijă să prindă ființă 
sănătoasă. Dorindu-le 
să cuprindă cite o pi
cătură din albastrul ce
rului, cite o rază din 
strălucirea stelelor, 
le-am scris și eu cin- 
tece de leagăn.

In miile de grădini
țe, puișorii de viață în
florită sint îngrijiți cu 
evlavie, pentru ca ari-

pioarele lor să 
poată învolbura 
cum cele ale șoimilor. 
Și pentru aceste mi
nuni de omuleți am 
scris, printre altele, 
opereta „Prichindel și 
Mărunțica".

Din zecile de mii de 
clase, cei bravi devin 
pionieri, luindu-se 
trintă dreaptă -cu 
ceputul de viață, 
vingind greutățile 
prin cintece, la care 
mi-am adus și eu con
tribuția. Melodia „Sa
lut voios de pionier"

se 
pre-

la 
in- 
in-

și

tuturor
este de mult timp pe 
buzele tuturor.

De aproape treizeci 
de ani nu simt mindrie 
mai mare decit aceea 
că tinerele vlăstare ale 
României socialiste in
tonează cîntecul meu 
„Mulțumim din inimă 
Partidului".

Emoția îmi oprește 
zborul penei pe hirtie, 
în această înaripată Zi.

Zi a copilului, dar, 
prin el, și zi a noastră, 
a tuturor.

Elly ROMAN 
artist emerit

al existenței lor, de dragostea și grija 
întregii societăți. Iată de ce contri
buția normelor de drept la ocrotirea 
lor constituie o temă generoasă și 
actuală — cu atît mai actuală în a- 
cest An internațional al copilului. în 
Codul familiei din România socia
listă. noțiunea de „interes al copi
lului" răspunde unor comandamente 
sociale superioare ; îngrijirea, ocro
tirea medicală, educarea, pregă
tirea profesională a copiilor se rea
lizează in conformitate cu posibili
tățile și aptitudinile lor, cu țelurile 
statului socialist. Poate că cel 
mai important este dreptul la 
învățătură și pregătire profesio
nală. Invățămîntul nostru — in- 
vățămînt de stat — este, pe toate 
treptele sale, gratuit și deschis tu
turor copiilor țării, indiferent de sex, 
religie, naționalitate. în felul acesta 
toți copiii au dreptul să deprindă, po
trivit talentelor și capacităților, o 
profesie care să le asigure o exis
tență, un trai civilizat".

în același context, al înaltei răs
punderi și griji a societății noastre 
față de noua generație, se înscrie și 
existența caselor de copii. Iată ce ne 
spune în această privință profesoara 
PARASCHIVA PADURARU, direc
toarea Casei de copii școlari nr. 1 din 
Piatra Neamț : „Preluarea de către so
cietate a complexei sarcini de a creș
te și educa copiii lipsiți de părinți 
sau proveniți din familii care nu le 
pot asigura condiții corespunzătoa
re, creîndu-se cadrul material, moral 
și afectiv de natură să le permită 
a-și realiza aspirațiile, visele, proiec
tele cele mai Îndrăznețe, să se for
meze ca cetățeni demni, la fel ca

Tulburător 
simbolică apare pe 
pjimîntul Româ
niei socialiste i- 
maginea celor trei 
copii de pe afiș : 
unul alb, ajtul 
galben, altul ne
gru. Pe acest pă
mînt, în această 
țară, unde a fi 
prieten cu copiii 
de pretutindeni a 
devenit o lecție 
învățată cotidian

din anii celei mai fragede copilării, 
în numele acestei prietenii. Orga

nizația Pionierilor și Comitetul na
țional român pentru UNICEF între
țin relații de prietenie și colaborare 
cu circa 90 de organizații similare 
din lumea întreagă,

„Concludentă pentru concepțiile 
noastre educative pe acest tărîm mi 
se pare a fi tocmai tabăra interna
țională de pionieri organizată în fie
care an Ia Năvodari, pe litoral — 
este de părere tovarășa MIR ALENA

executiv al Co- 
român pentru 
acestui țel ge

neros se află și festivalul internațio
nal „Copiii lumii doresc pacea", des
fășurat periodic la Năvodari. An de 
an, organizația pionierilor și șoimilor 
patriei din țara noastră își lărgește 
legăturile, caută noi forme și metode 
de aprofundare a legăturilor de co
laborare și prietenie cu copiii de pe 
Întreg mapamondul". Iată ce ne-a po
vestit SORINA ȘOMCUTEAN, elevă 
în clasa a VIII-a, comand.anta unită
ții de pionieri de la Școala generală 
Băița, comuna Tăuți — Măgherăuș, ju
dețul Maramureș : „In vara trecută, 
împreună cu alți 14 copii din țară, 
mi-am petrecut o parte din vacanță 
în tabăra internațională de la Vara- 
dero, Cuba, care a găzduit peste 1 000 
de pionieri din țări de pe toate con
tinentele. Cît de fericită am fost cind 
am văzut cu cită simpatie învață co
piii din diverse țări, prezenți in ta
bără, cîntecele și jocurile noastre, 
cum își pierd privirea în timpurile cu 
flori ale costumelor noastre popu
lare".

Foto : E. Dichiseanu

Candoare
Ne cresc, naturâ-n hore de bujori, 
Copii cu floarea creață, bucălata, 
Pe un picior săltat de sărbători 
Cît urcă frunza talia înaltă.
îi adunăm la piept să-i respirăm 
Din aburii căldurii lor de lapte, 
Cu ochii de răspunsuri să-i mirăm, 
Și cu puteri de-a face zi din noapte. 
Se prelungește mîna-n mîngîieri 
Cînd ei ne sînt aproape și departe 
De inima ce-i leagăn pentru seri, 
S-avem mereu de visul florii, parte, 
îmbrățișăm parfumul de bujori 
Și cînd se rup din seve, căpriori 
Și zburdă înflorind copilărie ; 
Privirea lor cu ape de candori 
Ne-apleacă spre sărut de multe ori : 
Cite grădini, atîta bucurie I

Părinții anului 2000
Duminică și luni și vineri 
ne vom mai spune poezii 
și prin oraș vor trece tineri 
părinți din anul două mii. 
Sub geana munților departe 
vor alerga prin iarbă plozii 
iar lumea noastră dintr-o carte 
nu va mai ști c-au fost explozii. 
Grădina cu miresme plouă, 
lumina-n muguri se desface, 
copii, purtăm cămăși de rouă — 
și jocuri iscodim, de pace...

George CHIRILA

Cea mai aleasă floare
Există inși cărora le mai place 
De-a focul, de-a războiul să se joace. 
Copiii lumii, însă, ’nalță zmeie, 
Au visul străbătut de curcubeie 
Sub zborul porumbelului de pace. 
Să piară armele de pe Pămînt! 
Copiii-s visul lumii cel mai sfînt, 
Copiii sînt oglinda de iubire — 
Rodirile cu drept de nemurire.
Pe-acest meleag avem o lege dreaptă : 
De-a ocroti copilul — floare ce se deșteaptă. 
Cît soare luminează-n zări albastre, 
Cît soare fi-va-n inimile noastre, 
Ne e iubire și speranță mare 
Măria Sa Copilul — cea mai aleasă floare.

BOKOR Katalin 
în românește de Dim. RACHICI

Murmurul
Murmurul lumii copilăriei 
îmi lunecă discret 
prin fereastra sufletului 
cum cerul printre crengi 
și ramuri, primăvara, 
înviorîndu-mi inima și cugetul 
ca rouă scuturată dimineața 
pe cîmpul cu otăvuri necosite. 
Și-aud umbletul sprințar 
al copiilor lumii, 
de parc-ar trece desculți

prin propria-mi copilărie...
Un murmur nesfîrșit 
îmi intră aievea pe fereastră, 
murmurul copiilor noștri ; 
îl aud suind ca din adîncuri 
alb, lujerul înnoitor de floare, 
cînd în prielnica țarină 

crește... 
Ascult murmurul viitoarei lumi, 
și Iăsîndu-1 să-mi bucure 

sufletul 
simt cum versul îmi întinerește.

Radu FELECAN
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Sint profund recunoscător Excelenței Voastre și poporului român prieten 
pentru caldul mesaj de felicitare și bunele urări adresate cu ocazia Zilei 
naționale a Iordaniei.

Adresez Excelenței Voastre cele mai bune urări de fericire personală, 
precum și de progres continuu și prosperitate țării și poporului dum
neavoastră.

HUSSEIN IBN TALAL
Regele Regatului Hașemit al Iordaniei

Vizita delegației de activiști 
ai Partidului Muncitoresc Socialist Ungar

Joi, tovarășul Iosif Banc, membru 
al Comitetului Politic Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., a primit de
legația de activiști ai P.M.S.U., con
dusă de Bonifert Adăm, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.M.S.U., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită pentru schimb de ex
periență în țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire. desfășurată intr-o atmosferă 
caldă, prietenească, in cadrul căreia 
au fost evidențiate bunele relații de 
prietenie și colaborare dintre parti
dele, popoarele și țările 
rința reciprocă de a le 
continuare. în interes 
spiritul convorbirilor și 
convenite la nivel înalt.

noastre, do- 
dezvolta in 

reciproc, in 
înțelegerilor

La convorbiri au participat Stefan 
Kiss, secretar de stat la Consiliul 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale, și 
Sândor Rajnai, ambasadorul R.P. Un
gare la București.

★
în timpul șederii In România, de

legația de activiști ai P.M.S.U. a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R., Co
mitetul pentru Problemele Consiliilor 
Populare. Ministerul Construcțiilor 
Industriale, Ministerul Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, Comitetul 
județean Brașov al P.C.R. și a vizitat 
cartiere de locuințe și șantiere de 
construcții la București, Brașov și 
Sfintu Gheorghe — județul Covasna.

ZILELE CULTURII POPOARELOR
Șl NAȚIONALITĂȚILOR DIN R.S.F. IUGOSLAVIA

în cadrul „Zilelor culturii popoa
relor și naționalităților din Iugosla
via" în România, la cinematograful 
„Studio" din Capitală a avut loc joi 
seara o gală cu filmul artistic „Cum 
se moare", o producție a studioului 
Kosova-film. Lung-metrajul ilustrea- 

. dramatism 
eliberare a 
conducerea 
Iugoslavia.

ză in imagini pline 
secvențe din lupta 
popoarelor iugoslave 
Partidului Comunist __ ___„_____

La festivitate au luat cuvintul Du-

de 
de 

sub 
din

LISTA OFICIALĂ
a obligațiunilor C.E.C. ieșite ciștigă- 
toare la tragerea la Sorți lunară din 

31 mai 1979

mitru Fernoagă, directorul Casei de 
filme nr. 5, și actorul Faruk Begolli, 
interpretul principal al filmului din 
gală, care au subliniat importanța 
manifestării in mai buna cunoaștere 
a orientărilor actuale ale cinemato
grafiei iugoslave.

La spectacolul de gală au luat 
parte Ion Găleteanu, secretar de stat 
la Consiliul Culturii și Educației So
cialiste,’ reprezentanți ai Asociației 
cineaștilor, alți oameni de artă și 
cultură, un numeros public. Au fost 
de față membrii delegației de cine
aști iugoslavi aflați cu acest prilej 
in tara noastră.

Au" participat, de asemenea, Trifun 
Nikolici. ambasadorul Iugoslaviei la 
București, membri ai corpului diplo
matic.

CoCtdl Cu prilejul vizitei pe 
care o efectuează în țara noastră de
legația Comitetului Central al Fron
tului Național din Republica Socia
listă Cehoslovacă, condusă de Tomas 
Travnicek, vicepreședinte al comite
tului, ambasadorul Cehoslovaciei la 
București, Lumir Hanak, a oferit, joi 
seara, un cocteil.

Au participat tovarășii Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului municipal București al 
Frontului Unității Socialiste, primarul 
general al Capitalei, Mihai Dalea, 
membru supleant al Comitetului Po
litic Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului Național 
al F.U.S., Eugen Jebeleanu, vicepre
ședinte al Consiliului Național 
F.U.S., Constantin Oancea, 
al ministrului 
prezentanți ai 
și organizații 
ziariști.

Primire.
drei, ministrul afacerilor externe, a 
primit joi pe ambasadorul George 
Peiaghias, director general in M.A.E. 
al Republicii Cipru, care face o vi
zită in România la invitația Minis
terului Afacerilor Externe. Cu acest 
prilej a avut loc un larg schimb de 
vederi cu privire la dezvoltarea re
lațiilor de prietenie și colaborare 
dintre România și Cipru, precum și 
cu privire la unele 
naționale de interes

Expoziția da artă plastică șl 
artizanat din Ghana, deschisă joi la 
amiază în sala Teatrului Național 
sub auspiciile Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, face cunoscute 
publicului bucureștean opere de va
loare create de poporul acestei țări 
africane. Sint prezentate aproape 180 
de piese : picturi, sculpturi în lemn, 
bronz și fildeș, țesături, împletituri 
din pai și trestie, ceramică, obiecte 
de podoabă, piese de îmbrăcăminte, 
instrumente muzicale etc., ilustrînd

bogata moștenire artistică ghaneză, 
vechile tradiții ale acestui popor pre
luate și dezvoltate creator de artiștii 
de astăzi.

La vernisaj au rostit alocuțiuni cri
ticul Mircea Deac, directorul Oficiu
lui de expoziții, și Kwame Addae, 
ambasadorul Republicii Ghana la 
Bucdrești.

Au participat Ion Găleteanu, se
cretar de stat la Consiliul Culturii și 
Educației Socialiste, reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe, oa
meni de artă și cultură, un numeros 
public.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați în țara noastră 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

al 
adjunct 

afacerilor externe, re- 
unor instituții centrale 
de masă și obștești,

Tovarășul Ștefan An-

probleme inter- 
reCiproc.

Seminar european.La Cos' 
tinești au continuat, intr-un spirit de 
cooperare și înțelegere reciprocă, lu
crările seminarului european cu 
tema „Accesul tineretului la muncă 
și participarea la viața publică", or
ganizat de Programul european al 
Organizației Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Socială, in colaborare cu 
Centrul de cercetări pentru proble
mele tineretului,

în ședințe plenare și tn grupuri
le de lucru ale reuniunii au fost a- 
bordate probleme privind formarea 
valorilor și atitudinilor tinerilor față 
de muncă și’participarea la viața so
cietății. în cadrul discuțiilor s-a 
realizat un bogat schimb de idei și 
informații, participanțli relevînd în
semnătatea problematicii dezbătute 
pentru evidențierea de noi forme și 
modalități de creștere și educare a 
tinerilor, pentru sporirea responsabi
lității sociale și angajarea tinerei ge
nerații in procesul dezvoltării socie
tății.

Lucrările seminarului continuă.
★

Joi seara a părăsit Capitala amba
sadorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Polone, Wla- 
dyslaw Wojtasik, care și-a încheiat 
misiunea în țara noastră.

(Agerpres)

PROGRAMUL 1
»,00 Teleșcoalâ

10,00 Telecinemateca. Ciclul „Ecranizări 
după opere literare". „Opt oameni 
de fler" (reluare)

11,23 Atenție la... neatenție I
11.45 Telex
16.30 Emisiune In limba germană
18,20 La volan — emisiune pentru con

ducătorii auto
18.35 Festivalul internațional al copilu

lui (reportaj filmat In Belgia)
18.30 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 La ordinea zilei în economie
19.25 Primăvara țării
19.45 Film artistic : „Mama", Premieră 

TV. Coproducție romăno-sovleto- 
franceză

20.10 Revista Uterar-artlstică TV
21.35 Telejurnal

PROGRAMUL 1
16.30 Teatru scurt
17.10 Blocnotes
17.35 Caseta cu Imagini
18.26 Radar pionieresc
18,40 Publicitate
18,50 1001 de seri
19,00 Telejurnal
19,15 La ordinea zilei tn economie
19.25 Pagini clasice, mari interprețl 
20,05 Consultații medicale
20.25 Studio liric '79
21.05 Orizont tehnlco-ștUnțlfic (reluare)
21.35 Muzică ușoară

De la Centrul de fizica 
pămîntului și seismologie

Centrul de fizica pămîntului și seis
mologie comunică : în ziua de 31 mai 
1979, la ora 10, 20 minute și 31 secun
de, s-a produs in regiunea Vrancea, 
la adîncimea de circa 120 km, un cu
tremur cu magnitudinea 5,3 (scara 
Richter).

Intensitatea cutremurului in zona 
epicentrală a fost de V—VI grade 
(scara Mercalli). Cutremurul a fost 
simțit la București (IV grade), Foc
șani (V—VI grade), Buzău (IV—V 
grade), Birlad (IV grade), Adjud 
(IV grade), precum și în alte lo
calități din zona epicentrală.

Nu s-au produs nici un fel de pa
gube materiale.

ȘTIRI SP RTI

Excelenței Sale Domnului HABIB BOURGUIBA
Președintele Republicii Tunisiene

TUNIS
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a Zilei Victoriei, sărbătoarea na

țională a Republicii Tunisiene, în numele poporului român și al meu per
sonal, vă adresez calde felicitări și cele mai bune urări de sănătate și fericire, 
de progres și prosperitate pentru poporul tunisian prieten.

îmi exprim încrederea că bunele relații de prietenie și colaborare româno- 
tunisiene vor cunoaște o dezvoltare și mai puternică în viitor, în interesul 
popoarelor român și tunisian, al cauzei păcii și progresului în lume, al In
staurării unei noi ordini economice internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele

Republicii Socialiste România

TELEGRAMA
Cu ocazia sărbătorii naționale a Re

publicii Tunisiene, tovarășul Ilie Ver- 
deț, prim-ministru al guvernului ro
mân, a adresat o telegramă de felici
tare primului ministru tunisian, Hedi

Nouira, prin care îl transmite sincere 
felicitări și cele mai bune urări de 
sănătate și fericire, precum și de noi 
succese pe calea dezvoltării economi
ce și sociale a Tunisiei.

Limbajul cooperării și
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1 64458 63 50 000
1 24143 21 50 000
1 23279 101 40 000
1 85399 94 40 000
1 63130 49 40 000
1 98977 23 30 000
1 92865 35 30 000
1 98769 113 30 000
1 48488 94 30 000
1 85363 41 25 000
1 70305 115 25 000
1 01222 59 25 000
1 42954 112 25 000
1 43438 97 25 000
1 04171 24 20 000
1 87659 73 20 000
1 33916 62 20 000
1 91868 74 20 000'
1 85479 06 20 000
1 64110 42 20 000
1 30886 94 15 000
1 68458 10 15 000
1 69357 22 15 000
1 88395 81 15 000
1 02627

Termi 
nația 
seriei 
obli
gațiu
nilor

89 15 000

100 461 28 5 000
100 993 17 3 000
100 781 31 1 000
100 210 08 1 000
100 673 13 1 000
100 77'4 70 1 000
100 931 14 1 000
100 010 08 1 000

1 000 10 125 800
1 000 21 85 800
1 000 44 73 800
1 000 95 81 800
1 000 60 90 800
1 000 64 39 800
1 000 03 16 800
1 000 57 24 800
1 000 64 46 800
9 825 TOTAL 9 260 000

★
Cu același prilej, la Casa de cul

tură a sindicatelor din Tulcea a avut 
loc un spectacol susținut de un co
lectiv al Teatrului național sîrb din 
Novi Sad cu piesa „Bostanul gău
nos" de Iovan Steri] a Popovici.

în aceeași zi, Asociația scriitorilor 
din Sibiu, in colaborare cu bibliote
ca „Astra", a organizat o șezătoare 
literară cu participarea 
din Iugoslavia. Tot la 
deschisă o expoziție de 
duceri din limba sirbă.

unor scriitori 
Sibiu a fost 
carte cu tra

(Agerpres)

amortizare a asi- 
pentru luna mai

3. L.C.I. ; 4. 
I.W.O. ; 7.

le-au ieșit 
aceste com-

Tragere ADAS
La tragerea de 

gurărilor de viață
1979 au ieșit următoarele opt combi
nații de litere :

1. V.N.B. j 2. X.R.D. ; 
D.S.P. ; 5. Q.V.Z. ; 6. 
D.U.T. ; 8. P.R.V.

Toți asigurații cărora 
una sau mai multe din
binațli de litere înscrise în polițele 
lor urmează să se adreseze unită
ților ADAS pentru a li se stabili 
drepturile cuvenite.

Pentru a participa și la următoare
le trageri lunare de amortizare este 
necesar ca asigurații să achite pri
mele de asigurare la termenele sta
bilite.

• începind de astăzi, in sala Dina
mo din Capitală se vor desfășura 
finalele campionatelor naționale de 
judo rezervate seniorilor. Timp de 
trei zile, amatorii acestei frumoase 
discipline sportive vor putea urmări 
Întrecerile celor mai buni 100 judo- 
kani din țară. Astăzi și simbătă, con
cursul se va desfășura de la orele 
9 și 16. iar duminică — intre orele 
9 si 13.
• Pe stadionul „Weltjugend" din 

Berlin, astăzi se va disputa întîlni- 
rea amicală de fotbal dintre selec
ționatele R. D. Germane și Româ
niei.

• Campionatele europene de volei 
se vor desfășura anul acesta intre 5 
și 13 octombrie în mai multe orașe 
din Franța, selecționata masculină a 
României urmind să joace in grupa 
a 3-a la Toulouse, fiind cap de se
rie alături de formația țării-gazdă. 
în celelalte două grupe capi de se
rie sint : U.R.S.S. și Ungaria (grupa 
I, la Nantes), Polonia și Bulgaria 
(grupa a Il-a, la St. Quentin). Prin 
tragere la sorți vor fi repartizate in 
grupe celelalte șase echipe califica
te : Cehoslovacia, Olanda, Iugoslavia, 
Belgia, Italia și R.D. Germană. Tur
neul final, in care se vor califica pri
mele două clasate din seriile pre
liminare, se va disputa între 10 și 
13 octombrie, la Paris.

în competiția feminină meciurile 
din grupe vor avea loc la Orleans, 
Cannes și Evreux. iar turneul finai 
la Lyon. Tragerea la sorți pentru 
stabilirea definitivă a grupelor se va 
efectua miine, la Vaduz (Liechten
stein).
• După ce au fost parcurși 1906 

km (din totalul de 2 974 km). in com
petiția internațională automobilistică 
„Raliul Acropole" continuă să con
ducă pilotul suedez Bjdrn Waldegaard

.m

(..Ford Escort"), care are un avans 
de 6’18” față de cel de-al doilea cla
sat, compatriotul său Ove Andersson 
(„Toyota").

Dintre cele 153 de mașini care au 
luat startul au mai rămas in cursă 34.

• Pe stadionul „Hampden Park" 
din Glasgow, in meci rejucare al 
finalei .(Cupei Scoției" la fotbal, e- 
chipa Glasgow Rangers a invins cu 
scorul de 3—2 (după prelungiri) for
mația Hibernian și a cucerit trofeul.

• în turneul internațional de te
nis de masă de la Milton Keynes 
(Anglia), jucătorul Huang Liang (R.P. 
Chineză) l-a întrecut cu 2—1 (17—21, 
21—16, 21—16) pe suedezul Thorsell, 
iar Klampar (Ungaria) a cîștigat cu 
2—0 (21—18, 21—10) in fața lui Or- 
lovski (Cehoslovacia).

Alte rezultate : Surbek (Iugosla
via) — Leiss (R.F. Germania) 2—0 ; 
Li Zhenshi (R.P. Chineză) — Appel
gren (Suedia). 2—1 ; Dvoracek (Ceho
slovacia) — Gergely (Ungaria) 2—0.

• în cadrul concursului internațio
nal de atletism desfășurat la Grud- 
zendze (Polonia), polonezul Jacek 
Wszola a cîștigat proba de săritură 
în înălțime, cu performanța de 2,28 m.

• în turul doi al campionatelor 
internaționale de tenis ale Franței de 
la Paris, italianul A. Panatta l-a în
vins cu 6—1, 6—3, 6—4 pe ceho
slovacul J. Kodes. Alte rezultate : 
Tim Gullikson (S.U.A.) — Borowiak 
(S.U.A.) 6—3, 7—6, 7—6 ; Gildemei- 
ster (Chile) — Scanlon (S.U.A.) 6—3, 
6—4, 6—4.

• în turul doi al probei de sim
plu femei din cadrul Turneului in
ternațional de tenis de la arena 
Roland Garros din Paris, jucătoarea 
româncă Virginia Ruzici a între
cut-o cu 6—4, 6—0 pe Anne Hobbs 
(Anglia).

COPIII ROMÂNIEI SOCIALISTE

Se dezvoltă 
baza materială 

a turismului
Ca în fiecare an, sezonul tu

ristic de vară este marcat de 
mimeroase premiere privind 
dezvoltarea bazei materiale. în
tre acestea, se numără hotelu
rile „Amiral" și „Comandor" de 
la Mamaia, însumînd 506 locuri, 
care au fost date în folosință 
la începutul lunii mai. De ase
menea, tot In luna mai, s-au 
încheiat lucrările de extindere, 
cu 282 de locuri, a hotelului 
„Gorjul" din Tg. Jiu.

Pînă la începutul lunii iulie, 
vor mai fi date în folosință noi 
hoteluri la Tg. Mureș, Drobeta- 
Turnu Severin, Turnu Măgurele 
și Pașcani. O dată cu intrarea 
in circuitul turistic a acestor 
hoteluri, baza materială a tu
rismului se va Îmbogăți cu circa
1 000 de locuri de cazare în con
diții confortabile. (C. Priescu).

O nouă tragere Loto 2
Administrația de Stat Loto- 

Pronosport reamintește partici- 
panților că duminică 3 iunie va 
avea loc o nouă tragere Loto 2, 
la care se pot obține autoturis
me „Dacia" 1 300" și importante 
sume de bani. Tragerea cuprin
de trei extrageri, in continuare, 
a cite patru numere ; în total 
se extrag 12 numere din 75. Se 
atribuie cîștiguri pe șase cate
gorii, avînd valori variabile la 
categoriile 1—4 și valori fixe la 
categoriile 5—6 (respectiv 200 
lei pentru variantele cu 3 nu
mere din totalul de 12 extrase 
și 100 lei pentru variantele cu
2 numere din patru ale uneia 
din cele trei extrageri). Biletele 
pot fi procurate pină simbătă 2 
iunie.

în peisajul Tunisiei 
domină măslinul, se 
poate, chiar spune că 
această țară este o pa
trie a măslinului. Și 
totuși, pe aceste me
leaguri, sub ramurile 
arborelui simbolic al 
păcii s-au perindat 
secole da războaie, de 
zbucium și neliniște, 
evocate de ruinele le
gendarei Cartagine, 
mîndra cetate a lui 
Hannibal, iar mai a- 
proape de zilele noas
tre de „monumentul 
martirilor" din Bizer- 
ta, închinat luptei pen
tru libertate, încunu
nată de izbîndă la 1 
iunie 1956, cînd po
porul tunisian și-a re- 
dobîndit dreptul de a 
fi stăpîn pe soarta sa.

Sub soarele inde
pendenței, măslinii Tu
nisiei au Înflorit și au 
dat rod de belșug și 
de pace. Peste 2 000 de 
întreprinderi de pre
lucrare, 25 de uzine de 
extracție, 3 rafinării de 
mare capacitate confe
ră Tunisiei rolul de 
primul exportator 
mondial de ulei de 
măsline (tn medie, 
50 000 de tone pe an).

Dar sub foșnetul de 
liniște al ramurilor de 
măslin înflorește mai 
ales noua civilizație 
Industrială : de la Bi- 
zerta, „orașul-erou"

care a-a transformat 
intr-un „oraș al oțelu
lui și petrolului", la 
Sfax și Medlaoui, pi
loni ai Industriei chi
mice, de la Gabăs, ce
tatea „petrolului alb" 
unde se prelucrează 
importantele zăcăminte 
naționale de fosfați și 
pînă la Tunis, Sousse

NOTE DE DRUM

șl Kalrouan, ae dez
voltă centre tot mai 
puternice ale Indus
triei de prelucrare. în 
actualul plan de dez
voltare economică și 
socială (1977—1981), 
peste două treimi din 
totalul investițiilor, de 
patru ori mai mult de- 
cit în planul anterior, 
sint orientate cu pre
cădere spre sferele 
hotărîtoare ale econo
miei, îndeosebi în in
dustria minieră și e- 
nergetică.

în acest peisaj al 
înnoirilor, vizitatorul 
din România reține cu 
satisfacție frecvente 
imagini concrete ale 
colaborării rodnice 
româno-tunisiene. Sute 
de tractoare româ
nești brăzdează ogoa
rele tunisiene. Iar, In 
sud, In bazinul minier

prieteniei
Gafsa, modernul com
plex de Ia M’Rata 
pentru extracția, pre
lucrarea și transportul 
minereurilor de fosfați 
este rodul eforturilor 
specialiștilor din țara 
noastră și colegilor lor 
tunisieni. La Tunis și 
la Sousse, la Bizerta 
și la Gafsa se pot tn- 
tîlni numeroși medici 
români, a căror pregă
tire și pasiune profe
sională sint larg apre
ciate. „Este o mină 
prietenească întinsă 
Tunisiei" — declara cu 
căldură ministrul tuni
sian al sănătății. Ase
menea cuvinte de 
prețuire auzi pretu
tindeni. „Sint un 
prieten al țării dv. — 
arăta, într-o curată 
limbă românească, 
Mekki Aloui, deputat 
in Adunarea Naționa
lă, secretar general al 
Asociației de prietenie 
Tunisia — România. 
Mi-am făcut studiile 
de specializare In 
România. Acolo am 
învățat românește, aco
lo am descoperit mulțl 
prieteni".

...Sub foșnetul cren
gilor de măslini de la 
„porțile Saharei" se 
vorbește, de fapt, fru
moasa limbă a coope
rării și prieteniei.
Viorel POPESCU

CONCURS
Ministerul educației și învățămln- 

tului, Institutul de invățămint su
perior din Tirgu-Mureș anunță 
scoaterea la concurs a următoarelor 
posturi : Facultatea de invățămint 
tehnic și pedagogic : șef de lucrări, 
poziția 16, Catedra de științe teh
nice, disciplinele : Tehnologia ma
terialelor, Organizarea și condu
cerea producției, Mașini-unelte 
speciale și agregate, Electrotehnică 
și mașini electrice. Asistent, pozi
ția 19, Catedra de științe tehnice, 
disciplinele : Rezistența materiale
lor, Mecanică și rezistența materia
lelor, Desen tehnic. Asistent, pozi
ția 23, Catedra de științe tehnice, 
disciplinele : Așchlere și scule aș- 
chietoare, Desen tehnic. Asistent, 
poziția 24, Catedra de științe teh
nice, disciplinele : Tehnologia fabri
cării mașinilor, Ștanțe și matrițe, 
Desen tehnic.

Candidații la concurs vor depună 
la secretariatul institutului de în-

vățămînt superior, Str. Nicolae lor- 
ga nr. 1, Tîrgu Mureș, in termen de 
30 zile pentru postul de șef de lu
crări și de 15 zile pentru posturile 
de asistent, de la data publicării 
acestui anunț in Buletinul oficial, 
cererea de înscriere însoțită de ac
tele prevăzute de Legea nr. 6/1969 
privind Statutul personalului didac
tic din Republica Socialistă Româ
nia, publicată in Buletinul oficial 
Partea I, nr. 33, din 15 martie 1969 
și de instrucțiunile Ministerului în- 
vățămîntului nr. 84539/1969.

în conformitate cu prevederile 
Legii nr. 12/1971, candidații care 
doresc să se înscrie la concurs șl 
care funcționează intr-o altă insti
tuție sint obligați să anunțe despre 
aceasta, în prealabil, conducerea 
instituției unde lucrează.

Concursul se va desfășura în ca
drul teremenelor prevăzute în dis
pozițiile legale în vigoare.

(Urmare din pag. I)

Ciștigurile revin intregi obligațiu
nilor de 200 de lei. In valoarea ciști- 
gurilor 
minală 
toare.

Plata 
prin sucursalele, filialele și agențiile 
C.E.C.

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

este cuprinsă și valoarea no- 
a obligațiunilor ieșite cîștigă-

cîștigurilor se efectuează

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 

șl 4 iunie. In țară : Vremea va fi in 
general călduroasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi izolate, sub formă de 
averse Însoțite de descărcări electrice, 
mai ales în vestul țării, precum șl in 
zonele de deal și de munte. Vtnt mo
derat cu intensificări. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 8 și 18 
grade, Iar valorile maxime intre 20 și 
30 de grade, local mal ridicate. In Bucu
rești : Vreme in general călduroasă. 
Cerul va fi variabil, favorabil ploii de 
scurtă durată după-amlaza. Vint mo
derat, Temperatura ușor variabilă.

în organismele sale, la reuniunile 
europeană și mondială ale 
UNICEF.

Odată cu crearea unei puternice 
baze materiale pentru învățătură și 
asistență medicală, copiii României 
socialiste beneficiază de o gamă 
largă și diversificată de posibilități 
pentru desfășurarea activităților 
cultural-artistice, recreativ-distrac- 
tive, sportiv-turistice, de timp liber 
și vacanțe. Astfel, ei au la dispoziție 
252, case ale pionierilor și șoimilor 
patriei, răspîndite pe întreg teritoriul 
țării, iar anual peste 1,8 milioane 
de preșcolari și eîevi se odihnesc și 
se recreează în tabere și colonii orga
nizate la munte și la mare, în ex
cursii, drumeții și expediții pionie
rești.

Angajate,
U.T.C. și ceilalți factori, pe 
sarcinii 
partid, 
politicii 
nizația 
„Șoimii 
damentele . .
sub conducerea organelor și organi
zațiilor de partid, o bogată activitate 
politico-ideologică. cultural-artlstică, 
recreativ-distractivă, spoftiv-turistică 
și de pregătire pentru apărarea pa
triei, menită să educe pionierii, șco
larii și șoimii patriei in spirit co
munist, patriotic, revoluționar și al 
solidarității internaționale. Se cuvine 
menționat faptul că și in domeniul 
organizării activităților educative in 
rindurile copiilor țara noastră a pro
movat soluții originale și inedite pe 
plan internațional. Este cunoscut fap
tul că, din inițiativa secretarului ge
neral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, in 1976 a fost înființata,

alături de școală, de 
' . baza

de onoare încredințate de 
de societate, în înfăptuirea 
de educare a copiilor, Orga- 
pionierilor și organizația 

patriei", consiliile și coman- 
pionierești desfășoară,

alături de Organizația pionierilor, o 
nouă organizație pentru copiii de la 
4 la 7 ani, respectiv organizația „Șoi
mii patriei". Activitatea organizați
ilor este in prezent puternic stimu
lată și intensificată, pe frontul mun
cii și învățăturii, de atmosfera efer
vescentă cu care întregul nostru 
popor se pregătește să intimpine cea 
de-a 35-a aniversare a eliberării 
patriei de sub dominația fascistă 
și cel de-al XII-lea Congres al 
Partidului Comunist Român.

în cadrul politicii externe de pace 
șl colaborare a partidului și statului 
nostru, Organizația pionierilor din 
România iși amplifică relațiile cu 
organizațiile de pionieri din toate 
țările socialiste, cu organizațiile de 
copii progresiste, democratice și re
voluționare din celelalte state ale 
lumii. Anual, cîteva mii de pionieri 
din România iau parte la tabere in
ternaționale și alte acțiuni organizate 
în țări ale Europei, Asiei, Africii, 
Americii Latine și Americii de 
Nord și, in mod corespunzător, copiii 
din țări de pe toate continentele 
lumii sint oaspeți ai României.

Iată expresii concrete și grăitoare 
ale climatului politic și social de 
generoasă grijă față de toți copiii 
României socialiste, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități. Beneficiind de asemenea con
diții minunate, de o concepție 
clară a partidului, a secretarului său 
general, cu privire la rolul și locul 
tinerei generații, ei se pregătesc să 
devină viitoare detașamente de mun
citori. de tehnicieni, de cadre cu 
pregătire superioară, chemate să în
făptuiască in anii ce vin Programul 
Partidului Comunist Român de fău
rire a societății socialiste multilate
ral dezvoltate și înaintare a Româ
niei spre comunism. Copiii României

socialiste — acest uriaș potențial al 
mersului înainte al societății noastre 
— au șansa Re a crește și învăța in
tr-o societate condusă de un partid 
de avangardă care pune In centrul 
politicii sale omul cu problematica 
lui. în acest climat, ei sint educați 
in spiritul umanismului revoluționar, 
al dragostei față de patrie, partid și 
popor, al respectului pentru 
popoarele lumii, al idealurilor 
și înțelegerii • ■

Iată de ce, 
1979 — Anul 
lului și anul 
de la crearea . 
te de pionieri în țara noastră — 
copiii patriei, cadrele care mun
cesc cu copiii, Organizația pionieri
lor și organizația „Șoimii patriei" 
aduc mulțumirile cele mai sincere 
școlii și cadrelor didactice. părin
ților, poporului, clasei muncitoare, 
comuniștilor, pentru munca neobo
sită și eforturile depuse în vederea 
creării condițiilor favorabile însu
șirii celor mai temeinice cunoștințe 
și formării tinerei generații pentru 
muncă și viață.

Toți copiii României socialiste, 
fără deosebire de naționalitate, și 
cadrele care le îndrumă activitatea 
aduc șl cu acest prilej un inalt și 
fierbinte omagiu, întreaga lor grati
tudine și recunoștință pentru exce
lentele condiții de muncă, învăță
tură și viață ce le sint create, Parti
dului Comunist Român, secretarului 
său general, 
Ceaușescu, cel mai iubit prieten și 
îndrumător al 
minunat exemplu de dăruire 
luționară, 
și luptă neînfricată pentru intere
sele vitale ale națiunii, pentru cauza 
socialismului și comunismului, a 
păcii și progresului omenirii.

toate 
păcii

internaționale, 
ca întotdeauna, 
internațional al 

Împlinirii a 30 de ani 
primelor detașamen-

și in 
copi-

tovarășul Nicolae
tinerei generații, 

revo- 
de patriotism înflăcărat

BIRLAD • Comitetul muni
cipal de partid a organizat o 
sesiune de comunicări științifice 
dedicată aniversării" a 2050 de 
ani de la crearea primului stat 
dac centralizat și independent 
și a 35 de ani de la eliberarea 
României de sub dominația fas
cistă. Au participat cadre uni
versitare și Cercetători din Bucu
rești și din Iași. Tot în orașul 
și județul Vaslui se desfășoară 
concursul „Sîntem nepoți de 
daci și de romani". La faza ju
dețeană au participat echipaje 
pionierești din municipiul Birlad, 
comunele Boțești, Pungești, Șu- 
letea și Tutova. (Crăciun Lăluci). 
COVASNA 9 La Casa de cul
tură a sindicatelor s-a des
chis o expoziție de artă 
fotografică la care participă 69 
de artiști, membri ai unor cu
noscute fotocluburi din toată 
țara, cu lucrări care au fost 
premiate în cadrul unor între
ceri pe plan național și Interna
țional. Timp de 6 luni, cele pes
te 200 de fotografii vor poposi 
în mai multe localități ale țării, 
unde cinecluburile locale vor 
discuta și vor acorda un punctaj 
de sine stătător fiecărui exponat 
în parte. în final, vor fi premia
te lucrările care au întrunit cel 
mai mare punctaj de-a lungul 
turneului. (Tomori Geza). 
IAȘI 9 Biblioteca județeană 
„Gheorghi Asachi" din Iași a 
deschis zilele acestea o nouă 
filială în cartierul Dimltrie Can- 
temir cuprinzînd 3 000 de vo

lume. (Manole Corcacl). SATU 
MARE 9 A apărut culegerea de 
texte literare Intitulată „Afir
marea" care cuprinde — în 
limbile română și maghiară — 
creații reprezentative din ulti
mii ani a unul număr de 53 
poeți, prozatori, critici literari 
din județ. Volumul mai cuprinde 
sinteze privind locul și rolul 
creatorilor sătmăreni în peisajul 
literar românesc actual, repor

taje din actualitatea socialistă a 
meleagurilor sătmărene, ilustra
ții ale graficianului Lucian 
Cociuba • La Muzeul județean 
Satu Mare s-a deschis expozi
ția „Civilizația geto-dacilor în 
bazinul Șiretului". Expoziția 
conține materiale ceramice, 
arme, unelte, podoabe din Mol
dova care atestă continuitatea 
și permanența poporului nostru 
în această'- parte a țării. (Octav 
Grumeza). GALAȚI 9 La Tea
trul dramatic din Galați a avut 
loc premiera spectacolului cu 
piesa „Avram Iancu" de Lucian 
Bl aga. Regia : Adrian Lupu, 
scenografia Mihai Mădescu. în 
rolul titular — Dan Andrei 
Bubulici • In frumoasa pădure 
de la Hanul Conachi s-a desfă
șurat tradiționala „Sărbătoare a 
salcimului" • „Soare pentru 
copiii lumii", astfel s-a Intitulat 
concertul-spectacol susținut In

comuna Cudalb! de către for
mația de estradă a Casei pionie
rilor și Șoimilor patriei din 
Galați. Spectacolul, dedicat Anu
lui internațional al copilului, a 
fost pregătit și dirijat de pro
fesor Gheorghe Dragomir • La 
prima ediție a concursului de 
muzică ușoară românească inti
tulat „Armonii de primăvară", 
organizat de Consiliul municipal 
Galați al sindicatelor, pe pri
mele trei locuri s-au situat : 
Eugenia Ionescu, tehniciană la 
întreprinderea de rețele electri
ce, Panait Batoc, lăcătuș meca
nic la „Textila", și Lenuța 
Costea, electrician la întreprin
derea mecanică navală. (Dan 
Plăeșu). BAC AU 9 Sub gene
ricul „Flori pentru copiii lumii", 
la Casa de cultură din Bacău 
a fost inaugurată o expoziție 
filatelică consacrată zilei de 1 
Iunie. Colecțiile șl panourile ex
puse de tinerii filatellști, pio
nieri și școlari din județele Ba
cău, Botoșani, Constanța, Iași și 
Vrancea au ca teme : „Pace și 
fericire pentru toți copiii lumii", 
„Copiii pe meridianele globu
lui", „Nadia — copilul minune", 
„Copilărie fericită" • Premieră 
la mină : actorii Teatrului dra
matic „Bacovia" au prezentat 
in premieră pe țară comedia lui 
Tudor Popescu : „Concurs de 
frumusețe" în regla lui I. G. 
Rusu. Spectacolul a fost dedicat 
minerilor din Comănești și fa
miliilor . acestora. (Gheorghe 
Baltă).

• PERFORMANȚĂ 
CHIRURGICALĂ. ° nouă 
realizare remarcabilă a chirur
gilor chinezi : unui tinăr, care 
și-a pierdut ambele miihi in
tr-un accident, i-a fost „refăcu
tă" mina dreaptă. Palma, fa
bricată din oțel inoxidabil, a 
fost apoi acoperită cu țesuturi 
prelevate din antebrațul paci
entului. De asemenea, i-au fost 
‘^■nsplantate două degete de la 
puioare pentru a fi utilizate la 
această nouă mină. Acum, po
trivit precizărilor presei chine
ze, percepția miinii se apropie 
de normal, țînărul poate, cu a- 
jutorul ei, minca, scrie, aprin
de chibritul. Operația a fost- e- 
fectuată intr-un spital din 
Shanghai, al cărui personal chi
rurgical a devenit cunoscut pen
tru opera de pionierat în dome

niul refacerii la om a mîinilor 
și picioarelor mutilate.

• CUPTOR DE PÎI- 
NE MINIATURAL. Aces‘ 
modern microcuptor electric — 
de fabricație belgiană — permi
te redescoperirea unei plăceri

sortite dispariției : fabricarea 
rapidă de pîine la domiciliu. De 
dimensiuni reduse, cuptorul, 
construit din oțel masiv, ușor 
de utilizat și de întreținut, poa
te coace, pe lingă piine, diferite 
specialități de patiserie.

• VIRUS LA... MU
ZEU. Odată cu eradicarea va
riolei — potrivit Organizației 
Mondiale a Sănătății, pină la 
sfîrșitul anului in curs, in nici 
un colț al lumii nu se va mai 
înregistra vreun caz de aseme
nea maladie — conservarea in 
laboratoare a virusului respec
tiv, in vederea creării unor mij
loace eficace de combatere a sa, 
devine, practic, inutilă. Iată de 
ce Consiliul O.M.S. a lansat un 
apel tuturor laboratoarelor unde

se mai păstrează viruși ai va
riolei să-i distrugă sau șă-i 
predea centrelor regionale ale 
O.M.S. care dispun de modali
tăți perfect sigure de conservare.

• INDICII ALE EXIS
TENȚEI ATLANTIDEI ? A 
existat sau nu Atlantida ? —- 
iată una din enigmele care, încă 
din antichitate, ii pasionează pe 
cercetătorii istoriei. Sursa cea 
mai des evocată o reprezintă 
marele filozof grec Platon, care 
a scris despre înfloritoarea ci
vilizație de pe insula atlanților, 
ce ar fi dispărut in urma unul 
cataclism în Oceanul Atlantic,

undeva, intre sudul Europei și 
nordul Africii. Cu prilejul unei 
expediții, un oceanolog sovietic, 
Vladimir Marakuiev, a făcut fo
tografii sub apă ale unui semeț 
vulcan stins ce se înalță din 
adincuri la mijlocul distanței 
dintre Lisabona și arhipelagul 
Madeira. Cercetîndu-se ulterior 
imaginile, au fost observate mai 
multe pietre care par a purta 
amprenta unei intervenții a o- 
mului. După dispunere și exe
cuție, o parte din pietre ar re
prezenta un zid, iar altele — o 
scară, ele puțind Constitui, după 
cum s-a afirmat, indicii preți
oase ale existenței străvechii 
Atlantide.

• „LUME A COPII
LOR" IN HYDE PARK. 
Cu prilejul Anului internațional 
al copilului, la Londra, in re
numitul Hyde Park, a fost or
ganizată o manifestare dedicată 
in exclusivitate celor mici. Ba
loane Înălțate spre cer, dansuri 
populare, numere de circ, curse 
de animale ș.a. — toate acestea 
au alcătuit o pitorească „lume 
a copilăriei", spre îneîntarea 
miilor de spectatori de la 5 la 
12 ani. Și ca sărbătoarea să fie 
„gustată" din plin, micuții au 
avut la disnoziție un uriaș tort 
de înghețată.

© REDUCE CONSU
MUL DE BENZINĂ, DI
MINUEAZĂ POLUAREA. 
La fabrica „Sigma", din orașul

Iugoslav Subotița, se pregătește 
debutul producției de serie a 
unul ingenios dispozitiv, care, 
atașat la motorul automobilelor, 
va îndeplini multiple funcții : 
va reduce consumul de benzină 
cu 30 la sută, zgomotul — cu 70 
la sută. Iar gazele de eșapament 
în proporție însemnată. Dispozi
tivul este destinat în primul rind 
automobilelor de producție in
digenă de tip „Zastava". Inven
ție aparținind unui inginer iu
goslav, noul dispozitiv are o 
deosebită utilitate in actualele 
condiții de penurie de carbu
ranți.

• RELIEFUL PLANE
TEI VENUS nu este așa de 
uniform cum se crezuse. Rada
rul instalat pe sonda america
nă „Pioneer", care gravitează 
în jurul planetei, a depistat

munți avînd înălțimi da pînă 
la 10 000 de metri. Comentlnd 
rezultatele acestor Investigații, 
dr. Gordon Petinghlll din 
Massaehussetts a declarat că 
munții descoperlți pe Venus par 
a fi de origine tectonică.

• BUMERANG DIN 
EPOCA GLACIARĂ. Ar- 
heologii americani au scos de 
curînd la lumina zilei, in sud- 
vestul Floridei, o așezare vecha 
de 12 000 de ani și despre care 
se consideră că prezintă o im
portanță deosebită pentru stu
dierea vieții oamenilor preisto
rici, a faunei și climatului din 
epoca glaciară. Săpăturile au 
dat la iveală oseminte de spe
cii dispărute, fosile de plante șl 
un bumerang, apreciat a fi cea 
mai veche armă de vînat de 
acest fel din lume.
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P. C. Italian se pronunță pentru constituirea 
unui guvern de solidaritate democratică

Consultări la Arusha privind extinderea 
colaborării interafricane

ROMA 31 (Corespondentă de la 
Radu Bogdan). — înaintea încheierii 
campaniei electorale pentru alegerile 
legislative anticipate de la 3 și 4 iu
nie, partidele politice italiene con
tinuă să-și prezinte în fața alegători
lor punctele de vedere în legătură cu 
problemele care frămîntă în prezent 
tara.

în cadrul unei conferințe de presă 
televizate, secretarul general al 
Partidului Comunist Italian. Enrico 
Berlinguer, a declarat din nou că 
..P.C.I. se pronunfă in favoarea con
stituirii unui guvern de solidaritate 
democratică din care să facă parte 
toate forțele democratice din tară, in
clusiv cele două partide ale mișcării 
muncitorești : comuniștii și socialiștii. 
Noi sîntem de părere că doar o astfel 
de soluție poate contribui la rezol
varea multiplelor probleme cu care 
este confruntată țara, poate asigura 
Italiei o conducere unitară și presti

gioasă, de care are cel mai mult 
nevoie".

în cazul în care democrația creș
tină ar refuza o astfel de soluție, co
muniștii consideră că se poate crea 
un guvern și fără participarea P.D.C., 
convenindu-se, în schimb, cu aceasta 
programul și cerindu-i-se să sprijine 
partidele democratice,.inclusiv P.C.I., 
așa cum acestea au procedat in cazul 
guvernului monocolor democrat-creș- 
tin în ultimii doi ani și jumătate.

întrebat ce atitudine vor adopta 
comuniștii în cazul în care, existind 
o bază parlamentară care va depăși 
50 la sută din voturi, democrația 
creștină va refuza să sprijine un 
astfel de guvern, Enrico Berlinguer a 
spus : „Noi vom face, desigur, un gu
vern și într-o asemenea situație. Un 
astfel de guvern va fi alcătuit însă tot 
în cadrul politicii de solidaritate na
țională, adică fără a provoca o rup
tură cu democrația creștină".

DAR ES SALAAM 31 (Agerpres). 
— în cadrul convorbirilor purtate la 
Arusha, șeful statului tanzanian, 
Julius Nyerere, și președintele 
Kenyel, Daniel Arap Moi, aflat în 
vizită în Tanzania, au examinat mo
dalități concrete de dezvoltare a rela
țiilor bilaterale. în acest sens, ei au 
căzut de acord asupra folosirii reci
proce a spațiului aerian și asupra 
continuării întilnirilor între comite
tele pentru securitatea frontierei lor 
comune. Pe de altă parte, s-a con
venit ca delegații la nivel guverna

mental să negocieze acorduri comer
ciale bilaterale.

★
Președintele Zairului, Mobutu Șese 

Seko, a sosit în orașul tanzanian 
Arusha, pentru o vizită de lucru — 
după cum s-a anunțat la Dar es Sa
laam.

Președintele zairez a fost primit de 
președintele Tanzaniei, Julius Nye
rere, cu care a avut o primă rundă 
de convorbiri. Au fost examinate, cu 
acest prilej, aspecte ale relațiilor 
bilaterale și probleme internaționale 
de interes comun.

RHODESIA

Arestarea unor lideri ai Z. A. N. U.

Problemele energetice cu care sînt 
confruntate S.U.A.

SALISBURY 31 (Agerpres). — 
Cinci membri ai Uniunii Naționale 
Africane Zimbabwe (Z.A.N.U.) au 
fost arestați de poliția rhodesiană. a 
anunțat la Salisbury un purtător de 
cuvînt al mișcării.

Purtătorul de cuvînt a precizat că 
doi din cei arestați sînt membri ai 
Comitetului Central al Z.A.N.U. 
El a afirmat că aceste arestări con
stituie o urmare a refuzului Z.A.N.U.. 
de a participa la guvernul format 
de Abel Muzorewa.

SPANIA
prezentate de președintele Jimmy Carter 

într-o conferință de presă
Măsuri de combatere a terorismului

WASHINGTON 31 (Agerpres). — 
Referindu-se la problemele energe
tice cu care sînt confruntate in pre
zent Statele Unite, președintele 
Jimmy Carter a subliniat, în cadrul 
unei conferințe de presă, necesita
tea atingerii a două obiective de 
bază : găsirea mijloacelor posibile 
pentru atenuarea actualei crize de 
energie și trecerea fermă pe calea 
spre soluții durabile în acest dome
niu. El a anunțat că, printr-un ordin 
executiv, a dat tuturor guvernatori
lor statelor federale autorizația de a 
administra rezervele de benzină in 
perioada de vară. Pe această bază, 
guvernatorii vor putea stabili limi
te maxime la cantitățile de benzină 
ce pot fi achiziționate, prevenindu-se 
crearea de stocuri inutile. De ase
menea, ei vor putea impune un sis
tem alternativ de vînzare zilnică că
tre automobiliști, în funcție de numă
rul par sau impar de înmatriculare 
al autovehiculului. „Paralel cu o 
serie de măsuri vizînd creșterea re
zervelor și o mai bună administrare 
a lor — măsuri ce pot diminua in
convenientele aprovizionării în cursul 
acestei veri, a continuat șeful exe
cutivului american, sînt necesare gri
jă. planificare și conservare dacă 
vrem să evităm penuria și cozile la 
benzină".

„Statele Unite, a spus în continua
re președintele Carter, sînt confrun
tate cu o problemă cronică, de lungă 
durata — aceea a obținerii de canti
tăți de energie corespunzătoare ne-

voilor lor. Pînă în prezent, noi nu 
am dat incă dovadă de capacitatea 
de rezolvare a acestei probleme de 
bază. Atît timp cit nu punem în apli
care o politică ce presupune reduce
rea cererii, a risipei, asigurarea unei 
producții maxime de petrol și dez
voltarea unor noi surse de energie 
înlocuitoare de petrol, va trebui să 
trăim în continuare cu perspectiva 
unei penurii".

După ce a arătat că actualele difi- I 
cultăți ale S.U.A. au devenit mai 
grave și ca urmare a reducerii ex- j 
tracției de petrol din țările tradițio
nal producătoare, vorbitorul a anun
țat ca, incepind de la 1 iunie, se va 
trece la măsuri menite să reducă 
subsidiile statului la petrolul impor
tat și să determine o creștere a pro
ducției interne de petrol. Jimmy 
Carter s-a pronunțat, de asemenea, 
in favoarea creșterii impozitelor asu
pra profiturilor companiilor petrolie
re. pentru adoptarea de măsuri în 
vederea reducerii consumului de 
combustibil în domeniul transportu- ' 
rilor publice și, în general, pentru 
„concentrarea întregii forțe a știin
ței și tehnologiei americane în vede
rea rezolvării acestei probleme cru
ciale". în încheiere, președintele 
S.U.A. a apreciat că, deși nu sînt 
acceptate de toată lumea, asemenea 
măsuri sînt esențiale pentru a face 
ca țara să înainteze cu fermitate pe 
calea unei soluționări mai durabile a 
problemelor privind energia.

MADRID 31 (Agerpres). — în Parla
mentul spaniol au avut loc dezbateri 
in legătură cu intensificarea actelor 
de terorism, cărora le-au căzut vic
timă in ultimele două luni 17 per
soane.

Cu o majoritate covîrșitoare, depu
tății au exprimat, de asemenea, spri
jinul lor pentru guvernul condus de 
Adolfo Suarez și pentru toate măsu-

rile pe care acesta le va considera 
utile in lupta împotriva terorismului, 
fără depășirea cadrului constituțional, 
în cuvîntul său. premierul Adolfo 
Suarez a anunțat aplicarea imediată 
a unui program de măsuri, asigurînd 
deputății că nu va fi precupețit nici 
un efort pentru intensificarea luptei 
împotriva terorismului.

MOSCOVA

Deschiderea expoziției 
„Atomul pașnic 

in țările socialismului"
MOSCOVA 31 — Corespondentul ’ 

Agerpres, M. Coruț, transmite : La 
complexul expozițional al realizări
lor economiei naționale a U.R.S.S., 
in pavilionul rezervat „Energiei ato
mice", s-a deschis oficial, joi, expo
ziția jubiliară sub genericul „Atomul 
pașnic în țările socialismului", con
sacrată Împlinirii a 30 de ani de la 
crearea Consiliului de Ajutor Econo
mic Reciproc. Festivitatea inaugura
lă a fost deschisă de A. M. Petro- 
sianț, președintele Comitetului de 
stat al U.R.S.S. pentru folosirea e- I 
nergiei atomice.

în aceeași zi, tovarășul Cornel 
Burtică, viceprim-ministru al guver
nului, care se află la Moscova cu 
ocazia sesiunii Comisiei interguver- 
namentale româno-sovietice de cola
borare economică și tehnico-științifi- 
că, a vizitat expoziția, însoțit de 
A. M. Petrosianț.

Ciocniri armate 
violente în Nicaragua 
în Nicaragua au fost semnalate 

noi lupte între Garda Națională so- 
mozistă și Frontul Sandinist de Eli
berare Națională (F.S.L.N.). Ciocniri 
violente au avut loc la Leon. la 90 km 

.vest de Managua, unde s-au înre
gistrat numeroși morți și răniți, pre
cum și la Rivas, la 120 km sud de 
capitala nicaraguaiană. F.S.L.N. lan
sează un apel „la insurecție generală 
și definitivă" împotriva regimului 
dictatorial al generalului Anastasio 
Somoza.

Congresul Partidului Comunist 
Portughez și-a început lucrările

LISABONA 31 (Agerpres). — Joi 
s-au deschis, în localitatea Barreiro, 
din apropiere de Lisabona, lucrările 
celui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Portughez. Cei 
aproape 1 500 de delegați ai organi
zațiilor partidului din întreaga Por- 
tugalie vor examina și delibera în 
cursul celor patru zile de dezbateri 
asupra raportului și tezelor Comite
tului Central al partidului. Cele 
două documente fac o analiză a si
tuației politice din Portugalia și a 
activității partidului în perioada 
care a trecut de la cel de-al VIII-lea 
Congres, din anul 1976, precum și a

perspectivelor politice din țară, sta
bilind totodată sarcinile politice și 
organizatorice care stau în fața co
muniștilor portughezi.

Publicate în urmă cu o lună, te
zele C.C. al P.C. Portughez au fost 
dezbătute pe larg in organizațiile 
partidului.

La lucrările Congresului P.C.P. 
asistă numeroase delegații de peste 
hotare.

Partidul Comunist Roman este re
prezentat de o delegație condusă de 
tovarășul Virgil Cazacu. membru al 
Comitetului. Politic Executiv, secre
tar al C.C. al P.C.R.

Vizita președintelui Iugoslaviei 

în Algeria
ALGER 31 (Agerpres). — „Con

vorbirile fructuoase și prietenești 
avute la Alger au confirmat apro
pierea punctelor de vedere ale Iugo
slaviei și Algeriei privind edificarea 
unor noi relații politice și economice 
în lume", a subliniat președintele 
R.S.F. Iugoslavia, losip Broz Tito, 
în cadrul unei cuvîntări rostite în 
fața Adunării Naționale algeriene. 
Șeful statului iugoslav s-a oprit pe 
larg la obiectivele comune ale celor 
două țări nealiniate, subliniind im
portanța transpunerii in viață a 
principiilor nealinierii. De asemenea, 
președintele Iugoslaviei s-a referit 
la o serie de chestiuni internațio
nale actuale.

♦
Președintele losip Broz Tito l-a 

primit, joi, pe Sam Nujoma, pre

ședintele Organizației Poporulut din 
Africa de Sud-Vest (S.W.A.P.O.), 
aflat, de asemenea, în vizită la 
Alger. A fost examinată situația 
actuală din Namibia, reafirmindu-se 
sprijinul Iugoslaviei față de lupta 
S.W.A.P.O. în vederea lichidării 
colonialismului și dobindirii liber
tății poporului namibian.

★
losip Broz Tito. președintele 

R.S.F. Iugoslavia, a sosit, joi. la 
Tripoli într-o vizită de stat priete
nească în Jamahiria Arabă Libiana 
Populară Socialistă. La sosirea pe 
aeroportul din Tripoli, el a fost ln- 
timpinat de Moammer El Geddafi, 
conducătorul Marii Revoluții de la 
1 Septembrie.

Protest al Pieței comune adresat guvernului american
WASHINGTON 31 (Agerpres). — 

în scopul teconstituitii stocurilor de 
păcură și motorină ale țării, Depar
tamentul Energiei al'S.U.A. a auto
rizat recent o subvenție de 5 dolari 
per baril la importurile acestor pro
duse in perioada 1 mai — 1 septem
brie. Stocurile S.U.A. de aceste pro
duse, transmite agenția France Presse 
intr-un comentariu., citind cercurile 
competente de la Washington, ating 
in prezent niveluri relativ scăzute : 
circa 120 milioane barili — adică 
jumătate din cantitatea existentă in 
octombrie 1978.

Departamentul Energiei. arată 
A.F.P.. refuză pentru moment să 
comenteze protestul vehement adre
sat de Comisia Pieței comune guver-

nului american împotriva creării a- 
eestei subvenții temporare menite să 
favorizeze importurile de păcură si 
motorină.

Pe de altă parte, cercurile diplo
matice vest-europene de la Washing
ton subliniază că această măsură a 
fost decisă de guvernul american 
fără consultarea partenerilor săi occi
dentali. „Măsura, scrie A.F.P., urmă
rește să transfere asupra altora di
ficultățile de aprovizionare petrolie
ră ale Statelor Unite. în sfîrșit. ea 
sporește încordarea pe piața mondia
lă a petrolului și favorizează crește
rea prețurilor", care, după cum de
clara Comisia C.E.E., va fi resimțită 
cu precădăre de către țările vest-eu
ropene.

Intrevederi româno-ce- 
hoslovace. Bohuslav Chnoupek, 
ministrul afacerilor externe al Ceho
slovaciei, l-a primit pe Constantin 
Oancea, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, care a avut consul
tări la Praga cu Dusan Spacil. 
adjunct al ministrului cehoslovac al 
afacerilor externe, privind aspecte ale 
relațiilor dintre România și Ceho
slovacia. precum și asupra unor pro
bleme internaționale actuale de in
teres reciproc. A participat Ionel 
Diaconescu, ambasadorul României 
la Praga.

Alegerea președintelui 
Bundestagului. Richard stueck- 
len, deputat din partea Uniunii 
Creștin-Sociale, ramura bavareză a 
U.C.D., a fost ales, joi. președinte al 
Bundestagului vest-german. în favoa
rea sa au fost exprimate 410 voturi, 
cofttra 40 și 19 abțineri. Pînă în pre
zent, el deținea funcția de vicepre
ședinte al Bundestagului. Stuecklen 
succede in această funcție lui KarI 
Carstens, :ales președinte al R.F.G. la 
23 mai.

Negocieri sovieto-ameri- 
Cane Ba ®eneva s*a încheiat se
siunea Comisiei consultative perma
nente sovieto-americane — anunță 
agenția T.A.S.S. — ale' cărei lucrări 
sînt menite să contribuie la înfăp
tuirea obiectivelor și prevederilor 
Tratatului dintre cele două țări, pri
vind limitarea sistemelor. de apărare 
antirachetă și ale acordului provizo
riu privind unele măsuri în domeniul 
limitării armamentelor strategice 
ofensive, precum și ale Acordului re
feritor la măsurile în vederea dimi
nuării primejdiei izbucnirii unui 
război nuclear între U.R.S.S. și S.U.A.

agențiile
Programul Ligii pentru 

promovarea democrației in 
Coreea de sud. După cum 
transmite agenția A.C.T.C., reluînd 
postul de radio Vocea Partidu
lui Revoluționar pentru Reunifica- 
re, recent au fost difuzate Declara
ția inaugurală și Programul noii or
ganizații — Liga pentru promovarea 
democrației in Coreea de spd. Liga 
este o organizație de luptă antifascis
tă, formată din reprezentanți ai di
feritelor partide politice și organiza
ții sociale, intelectuali, personalități 
religioase, studenți, muncitori etc. în 
declarație se subliniază că membrii 
ligii luptă pentru pace in Peninsula 
Coreea și pentru reunificarea pașni
că a patriei, împotriva cursei înar
mărilor și introducerii armelor nu
cleare și resping toate actele gene
ratoare de tensiune.

Bugetul Portugaliei.Tn A_ 
dunarea Republicii a Portugaliei a 
fost adoptat proiectul de buget al ță
rii pe exercițiul 1979—1980. prezen
tat de guvernul premierului Carlos 
Mota Pinto. Textul guvernamental a 
beneficiat de votul favorabil al depu- 
taților Centrului Democratic și So
cial, de cel al unor parlamentari re- 
prezentînd Partidul Social-Democrat 
ce n-au respectat consemnul de a 
se abține și cel al unor deputați in
dependenți. împotriva proiectului 
s-au pronunțat deputății Partidului 
Comunist Portughez și Uniunii De
mocratice și Populare, precum și 
cițiva deputați socialiști.

de presă transmit:
Plenara C.C. al P.C. din

Belgia desfășurată la Bruxelles, 
a analizat situația internă, precum 
și probleme referitoare la structura 
și activitatea partidului. Partlcipan- 
ții la plenară s-au pronunțat în fa
voarea continuării procesului destin
derii. pentru dezarmare și crearea în 
Europa a unei zone fără arme nu
cleare.

pu- 
din- 
P.C. 
pre-

dedicate 
Statele 

localita-
Cu prilejul acțiunilor 

„Zilei memoriale" din 
Unite ale Americii, in 
tea Staunton (statul Virginia) a 
avut loc o festivitate în memo
ria ostașilor căzuți in luptă.

Ceremonia a inclus un moment 
de evocare a faptelor de vitejie 
ale voluntarului român căpitanul 
Nicolae Duncă. 
războiului civil 
iunie 1862.

Din partea ambasadei țării 
noastre la Washington, la mor- 
mîntul voluntarului român a 
fost depusă o coroană de flori.

Comunicatul comun
blicat la încheierea convorbirilor 
tre Joergen Jensen, președintele 
din Danemarca, și Herbert Mies,
ședințele P.C. German, subliniază că 
cele două partide se pronunță pentru 
măsuri în domeniul dezarmării care 
să contribuie la adincirea procesului 
de destindere internațională. Cele 
două partide condamnă continuarea 
cursei înarmărilor de către statele 
membre ale N.A.T.O., acțiunile ele
mentelor neonaziste din R.F. Germa
nia ți subliniază că sub nici un motiv 
crimele împotriva umanității comise 
de naziști nu pot fi prescriptibile.

anunță din Madrid 
Presse, care citează 
tată in acest sens de Comisia executi
vă provizorie a P.S.M.S. Congresul va 
alege noua conducere a partidului și va 
defini politica acestuia, după 
lui Felipe Gonzalez, secretar 
al P.S.M.S., de a renunța la 
funcție, decizie anunțată cu 
lucrărilor ultimului congres al 
dului din luna mai.

agenția France 
o rezoluție adop-

decizia 
general 
această 
prilejul 

parti-

Caniculă. La De1hi s a 
țat că valul de căldură care 
prins în ultimele zile statul 
Bihar a provocat moartea a 
persoane.

anun-
■ cu-
indian
185 de

căzut în luptele
din S.U.A., la 8

Rezoluție. Con8resul extraor
dinar al Partidului Socialist Muncito
resc Spaniol va avea loc în perioada 
cuprinsă între sfîrșitul lunii septembrie 
și prima săptămînă a lunii octombrie,

Cutremur în Indonezia.
Cel puțin 20 de persoane și-au pier
dut viața, iar alte 70 au fost rănite în 
urma unui puternic cutremur care a 
afectat insula indoneziana Lombok, 
la est de Bali — a anunțat postul de 
radio din Jakarta. Seismul, a cărui 
forță a fost de 6,5 grade pe scara 
Richter, a fost localizat în Marea 
J ava.

1500 km cu schiurile spre Polul Nord
Numirea primului minis

tru al Nepalului. Regele Bi‘ 
rendra al Nepalului l-a numit, la re
comandarea Panchayat-ului național 
(parlamentul), pe Surya . Bahadur 
Thapa in funcția de prim-ministru al 
guvernului. Fostul prim-ministru. 
Kirti Nidhi Bista, a demisionat săp- 
tămina trecută.

Cei șapte schiori 
sovietici care au în
cercat să ajungă la 
Polul Nord au anun
țat. printr-o radiogra
mă că au atins 
tul nordic de 
secție a tuturor
ridianelor Pămintului. 
Expediția, condusă de 
Dmitri Șparo, can

punc- 
inter- 

me-

didat in științe fizico- 
matematice, docent al 
Institutului oțelului și 
aliajelor din Mosco
va, maestru al spor
tului, a pornit de la 
țărmurile insulei Hen
riette la lti martie 
1979 și a parcurs in 
condițiile grele din 
Arctica 1 500 kilometri

folosind numai ichiu- 
rile. Toți membrii ex
pediției sînt sănătoși. 
El rămin in ziua de 
1 iunie la Polul Nord 
pentru emisiuni de ra
dio pentru radioama
tori și se reîntorc In 
patrie la bordul unui 
avion.

PENTRU ZlMBETUL SENIN 
ȘI PACEA COPIILOR LUMII

„DECLARAȚIA DREPTURILOR COPIII» AFIRMĂ;

Anul acesta, ziua de 1 iunie dobindește, in condițiile 
cind, potrivit rezoluției Adunării Generale a O.N.U., 
1979 a fost proclamat Anul internațional al copilului, 
o semnificație deosebită, fiind menită să dea un nou 
impuls pentru activizarea în continuare a organizați
ilor internaționale, a guvernelor, a întregii opinii pu
blice mondiale în direcția asigurării dreptului la co
pilărie fericită tuturor mlădițelor omenirii. Realitatea 
tragică este însă că nu toți copiii lumii se bucură de 
acest drept. Dimpotrivă, pe zone întinse ale globului, 
zeci, dacă nu sute de milioane de ființe fragede, la 
virsta cînd au cea mai mare nevoie de ajutor și ocro
tire, de hrană corespunzătoare, îngrijire și îndrumare, 
sînt condamnate la foamete și subnutriție, sînt secerate 
de boli de toate felurile, sînt private de lumina științei 
de carte, de tot ceea ce constituie apanajul unei copi

lării normale. Tragismul acestei stări de lucruri iese și 
mai mult in evidență dacă se ține seama că, sfidin- 
du-se 'cerințele elementare ale rațiunii, în lume se iro
sesc la ora actuală fonduri imense nu pentru apărarea 
vieții, ci pentru distrugerea ei. O dată în plus apare in 
evidență inaltul umanism al propunerii României ca 
măcar o parte din sumele cheltuite pentru înarmări să 
fie folosite în scopuri pașnice, pentru lichidarea sub
dezvoltării, pentru accelerarea progresului economic și 
social — ceea ce, desigur, s-ar reflecta binefăcător și 
asupra situației copiilor lumii. Țara noastră a și dat 
un exemplu în acest sens, prin Decretul privind majo
rarea alocației de stat pentru copii — fondurile nece
sare asigurîndu-se tocmai prin diminuarea cheltuielilor 
militare, măsură care, prin caracterul său profund 
umanist, s-a bucurat de un larg ecou.

„DECLARAȚIA DREPTURILOR COPIII» AFIRMĂ:

„Copilul are dreptul la invuțumint"

IATĂ ÎNSĂ CE ARATĂ REALITATEA:

„Copilul va fi ocrotit impotriva 

tuturor formelor de exploatare" 

IATA INSA CE ARATĂ REALITATEA:

..DECLARAȚIA DREPTURILOR COPIII» AFIRMĂ:

„Copilul are dreptul la nutriție adecvată, 
locuință si servicii medicale"

IATĂ ÎNSĂ CE ARATĂ REALITATEA:

• Din 1,5 miliarde de copii, cîți 
există pe glob, doar o treime sint 
cuprinși în rețeaua de învățămînt 
(într-un număr de 40 de state nici 
măcar nu este prevăzută obligati
vitatea învățămîntului).

Fondurile necesare e- 
chipării actualelor efecti
ve militare ar fi suficien
te, în cazul reducerii cu o 
treime a acestor efective, 
pentru a asigura condiții 
ca nici un copil de vîrstă 
școlară să nu rămînă ne
știutor de carte.

a 80 de copii. Cele 60 
miliarde dolari cheltuite 
anual numai pentru per
fecționarea tehnicilor de 
distrugere, ale morții, e- 
chivaiează cu dejfouă ori 
totalul sumelor consacra
te educației și învățămîn
tului în toate țările în 
curs de dezvoltare.

Pentru lichidarea anal
fabetismului pe întreg 
globul (copii și adulți) ar 
fi suficientă suma cheltui
tă pentru înarmare în 
decursul unei săptămîni.

• Patru din cinci copii trăiesc 
în țări rămase în urmă din punct 
de vedere economic, unde venitul, 
pe locuitor, se situează intre 
90—300 dolari anual.
• 500 milioane de copii, în pri

mul rind din țări ale lumii a treia, 
sint subnutriți sau malnutriți.
• 80 000 copii cad zilnic victi

me ale foamei cronice și bolilor 
provocate de aceasta.

Reducerea cu mal puțin 
de 1 la sută a bugetelor 
militare mondiale ar fur
niza fonduri suficiente 
pentru lichidarea flagelu
lui foametei pe glob, ar 
asigura hrană pentru toți

copiii lumii, ca și pentru 
părinții lor.

• in zonele vitregite ale plane
tei. rata mortalității infantile este 
de 10_20 de ori mai mare decit 
in țările industrializate.

• Din cele 80 milioane de copii 
ce se nasc anual în țări în curs 
de dezvoltare, 15 milioane mor 
inainte de a împlini 5 ani din cau
za mizeriei (în unele țări 50—70 
la sută mor înainte de a împlini 
5 ani).

O imunizare obișnuită, 
prin vaccinare, ar salva 
viața a 5 milioane dintre 
aceste victime — suma

necesară echivalind cu 
aceea cheltuită in lume, 
în numai 3 minute, pen
tru cumpărarea de arma
ment ; iar sumele chel
tuite în mai puțin de o zi 
ar putea fi folosite pentru 
vaccinarea tuturor copii
lor împotriva bolilor con
tagioase.

• 156 milioane de copii trăiesc 
în condițiile de mizerie din bidon- 
ville-uri sau slums-uri.

Numai cu sumele repre- 
zentînd costul unui tanc 
s-ar putea construi 36 a- 
partamente de cite trei 
camere.

® Dacă actualele tendințe vor 
persista, in 1985, 134 milioane de 
copii din țări ale lumii a treia nu 
vor putea fi școlarizați.

înarmarea și antrenarea 
unui singur soldat costă 
aproximativ cit instruirea

Sumele de care dispune 
anual U.N.I.C.E.F. pentru 
înfăptuirea unor proiecte 
vizînd îmbunătățirea si
tuației copiilor lumii re 
prezintă 0,00057 Ia sută 
din cheltuielile militare 
mondiale dintr-un an !

• Persistă zguduitoare cazuri 
de „sclavie modernă" în rîndurile 
copiilor. 52 milioane de copii pînă 
la 15 ani muncesc în condiții ce 
încalcă cele mai elementare nor
me de igienă și securitate a mun
cii ; 42 milioane dintre aceștia pri
mesc numai hrană în schimbul 
muncii lor.

Ziua de muncă a Iui 
Paolo începe dis-de-di- 
mineață, la ora 3 și ju
mătate, într-o brutărie 
din Roma. Deși abia a 
împlinit 13 ani, el pres
tează o muncă grea, cot 
la cot cu adulții; sala
riul, în schimb, nu repre
zintă nici 15 la sută din 
cit primesc colegii săi 
„mari”. Pentru patron, 
Paolo este o achiziție, ce-i 
drept ilegală, dar cu atît 
mai rentabilă, căci el e- 
conomisește pe seama 
micului proletar nu numai 
85 Ia sută din salariu, 
dar și banii de concediu,

asigurări sociale și de 
boală de care beneficia 
ză orice muncitor angajat 
legal.

Omenirea are datoria de a face 
totul pentru ca asemenea imagini 
reflectînd o realitate tragică să nu 
mai poată fi întîlnite niciodată, ni

căieri pe glob

UN SUBMARIN ATOMIC 
-CHELTUIELILE DE 
ȘCOLARIZARE PE 
UN AN PENTRU 16 
MILIOANE DE COPII

GÎNDURI PENTRU VIITOR
exprimate de copii cu ocazia unui sondaj efectuat de ziarul 

„Libre Belgique"
• Mireille, din Belgia : „Aș dori ca toți oamenii să fie fericiți, 

să aibă cu ce să se hrănească... să avem in lume mai multe școli".
• Kweku, din Ghana : „Aș dori să se construiască locuințe pentru 

toți și să se aducă apă de băut pentru toți locuitorii din sat".
• Kariuki, din Kenya: „Cind vom fi mari, Națiunile Unite vor 

ordona tuturor țărilor să distrugă armele ce pot nimici viața pe 
intreg pămintul".

• Anarawa, din Bangladesh : „Doresc ca toți oamenii să poată 
avea o viață armonioasă, de pace și incredere'.

Grupaj realizat de Mariana SASĂRMAN
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