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• Pe cind o atitudine clară și fermă in 
problema utilizării industriale a maselor 
plastice?• Norma convențională in scripte 
și in cimp • Cravatele roșii in sărbătoare 

• Poet al culorii

ARGEȘUL INDUSTRIAL 
își mobilizează 

puternic potențialul 
productiv

Ca In toate județele țării, oamenii 
muncii din întreprinderile și de pe 
șantierele Argeșului își dedică în
treaga capacitate și putere de mun
că Îndeplinirii planului și a angaja
mentelor- din acest ultim an al cinci
nalului, deciși să-și aducă o contri
buție cit mai mare la compensarea 
pierderilor pricinuite de Inundații e- 
conomiei naționale. în acest an, co
lectivele unităților industriale din 
județul nostru au de îndeplinit sar
cini deosebit de importante. Planul 
producției globale industriale este 
mai mare cu peste 54 la sută decît 
în 1969, iar sarcina de creștere a pro
ductivității muncii — cu 45 la sută. 
Activitatea desfășurată de muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din întreprin
deri s-a materializat, lună de lună, 
în rezultate însemnate. în cinci luni 
s-a obținut o producție globală su
plimentară în valoare de 88,2 milioa
ne lei și o producție marfă în va
loare de 78,7 milioane Iei. Au fost 
realizate peste plan circa 30 000 tone 
de țiței și benzină, alte sute de tone 
de benzen, mii de tone de polietile
nă. 153 de autoturisme de oraș, circa 
27 000 de bușteni pentru industrializa
re, 3 550 tone de cherestea, mobilă în 
valoare de 1,2 milioane si alte pro
duse.

Rezultatele obținute pînă acum con
firmă capacitatea creatoare a oame
nilor muncii argeșeni, oferă garanția 
că el vor înfăptui întocmai planul pe 
1970 și angajamentele suplimentare 
pe oare și le-au luat recent pentru a 
contribui din plin la refacerea și nor
malizarea grabnică a vieții economi
ce, la lichidarea într-un timp cit 
mal scurt a efectelor grave ale ca
lamităților naturale care s-au abă
tut asupra țării. Pe baza consultării 
largi a tuturor colectivelor din uni
tățile industriale ale județului, anga
jamentele inițiale au fost majorate 
cu 40 de milioane lei la producția 
marfă fabricată, cu 6,8 milioane lei 
la plănuit de export, cu 14 milioane
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ZILE FĂRĂ NOPȚI PE INSULA MARE A BRĂILEI

— Cum e pîinea, băieți?
— Raportăm, bună!

Un eveniment remarcabil
în evoluția colaborării 
și prieteniei tradiționale 

româno-franceze
Poporul român a urmărit în aceste 

zile cu un interes deosebit de viu vi
zita președintelui Consiliului de Stat 
al României, Nicolae Ceaușescu, în 
Franța, la invitația președintelui 
Georges Pompidou. Relatările ample 
asupra vizitei, transmisiile directe ale 
televiziunii ne-au ajutat să ne sim
țim martori ai vizitei, co-participanți 
ia întreaga el desfășurare. în 
acest fel, cu satisfacție am în
registrat modul în care conducă
torii Franței șl poporul francez 
l-au Întâmpinat pe șeful statului nos
tru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, con
ducătorul iubit al poporului român — 
cu strălucire și fast, cu cele mai înal
te onoruri de stat și, totodată, cu o 
profundă căldură prietenească, cu pli
nătatea unor sentimente de aleasă sti
mă. A fost pregnant un adînc și vi
brant spirit de amiciție, a emanat o 
ambianță de cordialitate, care a în
conjurat permanent solii poporului ro
mân, conjugîndu-se armonios, firesc, 
cu întregul complex de manifestări de 
simpatie ale populației din toate 
localitățile vizitate, ale opiniei pu
blice, ale presei, ale oamenilor simpli 
de pe stradă. Francezi de diferite 
profesii, categorii sociale au salutat 
în cuvinte calde vizita președintelui 
României, au vorbit despre simpatia 
cu care urmăresc dezvoltarea țării 
noastre, munca harnică și realizările 
poporului român.

Și-au găsit astfel un elocvent răs
puns sentimentele de profundă prie
tenie cu care, în urmă cu doi ani, 
a fost întîmpinat în țara noastră 
președintele de atunci al Franței, 
generalul de Gaulle — vizită apre
ciată ca istorică în evoluția relații
lor româno-franceze. Acum, în Franța 
am asistat la o convingătoare de

Gheorghe NĂSTASE 
prim-secretar al Comitetului 

județean Argeș al P.C.R.

lei la realizarea de economii la pre
țul de cost șl cu 11 milioane lei la 
beneficiile peste plan. Astfel, pe În
tregul an se prevede o depășire a 
planului producției marfă fabricată 
cu 160 milioane lei, a livrărilor la 
export — cu 36,6 milioane lei, a eco
nomiilor la prețul de cost — cu 34 
milioane lei, iar a beneficiilor peste 
plan — cu 31 milioane lei. Colectivul 
uzinei mecanice „Muscel" din Cîmpu- 
lung și-a majorat angajamentul la 
producția marfă de la 5 la 17 milioa
ne, cel al Uzinei de autoturisme din 
Pitești — de la 20 de milioane la 35 
de milioane, cel al C.E.I.L.Pitești — 
de la 5 la 10,3 milioane. Au fost ma
jorate, de asemenea, angajamentele 
de economisire a unor materii prime 
cum ar fi metalul și materialul lem
nos. precum și a energiei electrice, 
îndeplinirea angajamentelor amintite 
înseamnă realizarea peste prevederi
le planului anual a 50 de autoturis
me, a circa 6 000 tone de negru de 
fum, motorină, păcură și gazolină, a 
unor motoare electrice asincrone în- 
sumînd 6 000 de kW. a 30 700 tone de 
prefabricate din beton, var, mozaic 
și piatră brută, a unor confecții în 
valoare de 6,8 mîlioane lei, a unei 
cantități de mobilier și mobilă in 
Valoare de peste 3 milioane lei.

Consemnăm cu deosebită satisfacție 
faptul că în aproape toate întreprin
derile din județ au apărut inițiative 
valoroase vizînd accelerarea ritmului 
recuperării imenselor pagube prici
nuite economiei naționale de calami
tăți, sprijinirea unităților care au a- 
vut de suferit de pe urma inundații
lor. Pentru a-și asigura continuitatea 

monstrație a reciprocității sentimen
telor dintre cele două popoare.

Pe bună dreptate, am văzut In cor
dialitatea primirii o puternică șl 
vie expresie a sentimentelor de 
prietenie, cu rădăcini seculare, din
tre cele două popoare, cu atât de 
numeroasele momente de între
pătrundere ce caracterizează is
toria. dezvoltarea politică, progre
sul social al celor două națiuni. 
Totodată, în această primire s-au 
manifestat cu pregnanță relațiile ac
tuale prietenești dintre cele două 
popoare, s-a oglindit prestigiul de 
care se bucură România în lumea de 
astăzi. Președintele Consiliului de 
Stat al României a sosit la Paris ca 
reprezentantul unei țări care cunoaște 
o impetuoasă dezvoltare, care a ob
ținut realizări, ce stârnesc admirație, 
în edificarea unei societăți noi, avan
sate, modeme, a socialismului multi
lateral dezvoltat.

în același timp, și-au găsit o vie 
expresie aprecierile și înalta consi
derație de care se bucură personali
tatea președintelui Nicolae Ceaușescu 
pe plan internațional. Presa franceză, 
reprezentanții opiniei publice, simpli 
cetățeni au reliefat în termeni elo- 
gioși personalitatea proeminentă a 
șefului statului român, activitatea sa 
prodigioasă și meritele sale în pro
movarea politicii interne și externe 
de pace, colaborare și prietenie 
a României, în succesele obținute de 
țara noastră, succese care au ridicat 
autoritatea internațională a României 
la cote fără precedent.

Vizitând diferite obiective econo
mice, industriale și agricole, centre 
de cercetare științifică, insti
tuții de interes social și cultural, 
din Paris, Toulouse, Nîmes, Lyon, re

în aprovizionarea eu diferite piese șl 
materiale, uzina mecanică „Muscel" 
din Cîmpulung a preluat temporar 
producția unor piese turnate, a tri
mis In întreprinderile calamitate <m 
care colaborează („Electromureș — 
Tirgu-Mureș, „Republica" — Reghin) 
cadre de specialitate, utilaje și ma
teriale pentru sprijinirea eficientă a 
acestora in reluarea neîntîrziată a 
procesului de producție. Colectivul de 
aici a preluat, totodată, execuția u- 
nor S.D.V.-uri și roți dințate, ur
gentând astfel reluarea producției 
normale de cablaje pentru autotu
rismele de teren pe care le produ
ce. întreprinderea de poduri metali
ce și prefabricate din beton — Pitești 
a lansat in fabricație cu prioritate 11 
poduri provizorii destinate stocului de 
rezervă pentru intervenții al Minis
terului Căilor Ferate. De asemenea, 
în zonele calamitate au fost trimise 
nenumărate piese și ansamble pen
tru refacerea căilor ferate și rutiere 
avariate. Colectivul Combinatului pe
trochimic din Pitești a ajutat uzine
le din Tîrnăveni. trimițîndu-le pen
tru o vreme mecanici care să par
ticipe la repararea utilajelor, iar 
Combinatul textil din Pitești a aju
tat întreprinderea „Tîrnava" din Me
diaș detașînd aici mecanici și recon- 
diționînd 40 000 mp de țesături ale 
acestei întreprinderi.

Biroul comitetului județean de 
partid consideră că angajamentele 
majorate pot 'fi realizate și chiar de
pășite. Spre atingerea acestui obiec
tiv sint orientate eforturile tuturor 
colectivelor de muncă. Organele și or
ganizațiile de partid desfășoară o am
plă acțiune de mobilizare a noi re
zerve de producție, de organizare su
perioară a muncii, de combatere a 
risipei. Munca politică este axată, în 
principal, .pe sădirea în conștiința tu
turor a convingerii că succesul în 
îndeplinirea și depășirea sarcinilor de 
plan depinde de fiecare colectiv de 
muncă, de fiecare salariat în parte. 
Pentru biroul comitetului județean de 
partid analiza decadală și în perspec
tivă a îndeplinirii sarcinilor și a an
gajamentelor suplimentare a devenit 
o metodă curentă de lucru. Recent, 
comisia economică a organizat cu 
conducătorii compartimentelor meca
nice și energetice din întreprinderi 
o ședință de lucru pe tema preveni
rii întreruperilor și avariilor în func
ționarea utilajelor. Cu acest prilej, 
au fost scoase in evidență unele po-

(Continuare în pag. a III-a)

giunile văii Rhonulul și Languedoc, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
exprimat sentimentele de înaltă 
apreciere pe care le nutrește poporul 
român față de succesele re
marcabile obținute de poporul 
francez prieten în diferite sfe
re de activitate. în timpul vizitei pe 
care șeful statului român a făcut-o în- 
tr-o serie de întreprinderi care coo
perează cu tara noastră — la uzinele 
„Renault" din Flins, la Compania in
ternațională pentru informatică, la 
„Sud-Aviation“, in zona agricolă din 
sudul Franței — s-au evidențiat noi 
posibilități pentru dezvoltarea colabo
rării reciproc avantajoase. Totodată, 
vizita președintelui Consiliului de Stat 
a contribuit la o mai bună cunoaștere 
în Franța a realităților României de 
astăzi. în preajma și în cursul vizi
tei au fost publicate în paginile pre
sei franceze ample relatări despre 
progresele înregistrate de poporul ro
mân în diferite sfere de activitate. 
Marile ziare franceze — „Le Monde", 
„L’Humanitâ", „Le Figaro" — au pu
blicat interviurile acordate de pre
ședintele Nicolae Ceaușescu ; un a- 
semenea Interviu a fost transmis și 
de televiziunea franceză. Ziarele din 
Paris și din provincie, posturile de 
televiziune și radio au acordat o a- 
tenție centrală și au relatat, de ase
menea, pe larg despre întreaga des
fășurare a vizitei șefului statului ro
mân în Franța, au publicat largi 
extrase din cuvîntările rostite de 
oaspetele român. Ca urmare a Inte
resului suscitat de vizită, a situării 
României în centrul atenției opiniei

Nicolae IONESCU

(Continuare in pag. a V-a)

Cuvinte calde,
de admirație
A VIA TORILOR

PA TRIEI

(Continuare In pag. a IV-a)

ghiarele apelor 
viața. într-un 

Victor Coșconel 
la zbor și numit 
„terestră", „na-

— Ce-al dori, cel mai mult, în 
viață 7

— Să mă satur de zbor.
— Și, după ce te saturi T
— Să pot zbura din nou I
Dialogul acesta l-am notat nu 

o dată aflîndu-mă în universul 
aerodromurilor, Intre piloțl, 
constructori, ingineri, tehnici
eni, radiolocatoriști sau trans- 
misioniști. Este crezul de viață 
al aviatorilor. Al acestor cute
zători, temerari apărători al ce
rului patriei. Existența lor arde 
la nobila flacără a pasiunii, a 
fermei ambiții de a ridica tot 
mai sus aripile românești spre 
binele și gloria patriei noastre 
socialiste. Pe supersonice, la 
bordul aeronavelor moderne, 
sau la manșa avioanelor de 
transport civile, sanitare, utili
tare sau sportive, crezul lor de 
viață își dă deplina măsură. Am 
văzut piloți zburînd în condiții 
meteorologice greu de descris i 
am văzut tehnicieni la lucru — 
adevărați bijutieri ; am cunos
cut instructori pentru care 
transmiterea cunoștințelor în
semna mai mult, mai bine declt 
pentru ei înșiși.

Stâpini ai aripilor de oțel, a- 
cești oameni au structură de 
oțel.

— Să mă satur de zbor. Să 
pot zbura din nou.

...Cînd, In urmă cu cîțiva ani, 
maiorului Nicolae Licu nu i s-a 
permis, din motive medicale, să 
mai urce la bordul reactorului, 
avea impresia că orice ar face 
nu-șî va mai „încălzi palmele 
fn vatra flăcărilor albe" — cum 
numea el satisfacțiile trăite de 
pilotul avionului de luptă, A 
devenit pilot de elicopter. S-a 
convins că îi sint solicitate ace
leași virtuți. A descoperit fru
musețea și în zborul pe acest 
tip de aparat. Și-a însușit cu
noștințe noi, și-a format noi de
prinderi — răspunzînd la ori
care din misiunile încredințate,

Tovarășului L I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNll
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Dragi tovarăși,

în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Româ
nia, al poporului român și al nostru personal, vă transmitem dumnea
voastră, membrilor echipajului navei cosmice „Soiuz-9", Andrian Niko
laev și Vitalii Sevastianov, savanților, inginerilor, tehnicienilor, mun
citorilor, popoarelor sovietice, cordiale felicitări cu prilejul încheierii cu 
succes a celui mai îndelungat zbor orbital realizat pînă în prezent și în
deplinirii programului complex de cercetări și experiențe tehnico-știin- 
țifice și medico-biologice.

Poporul român a primit cu sentimente de deosebită bucurie vestea 
despre această nouă performanță a cosmonauticii sovietice, care mar
chează încă un pas important pentru pregătirea unor zboruri și mai oom- 
plexe ale navelor cosmice, pentru crearea de stații orbitale cu dura.ță 
lungă de funcționare.

Folosim acest prilej pentru a adresa popoarelor Uniunii Sovietice 
urări de noi și importante succese în construirea comunismului, în dez
voltarea științei și tehnicii, în cercetarea Cosmosului, spre binele civiliza
ției umane, al colaborării prietenești și păcii între popoare.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România 

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme a Republicii 

Populare Democrate Coreene

Stimate tovarășe Țol En Ghen,
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 

întregului popor român și al meu personal vă transmit, cu prilejul celei 
de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, cele mai calde 
felicitări.

Vă doresc din toată Inima multă sănătate, viață Îndelungată și noi 
succese In activitatea dumneavoastră, consacrată înfloririi Republicii 
Populare Democrate Coreene, înfăptuirii aspirațiilor poporului coreean de 
reunificare pașnică a patriei, cauzei unității țărilor socialiste și a tuturor 
forțelor antiimperialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

prin același „prezent!" L-am în
tâlnit de curînd. Eram convin» 
că-mi va vorbi din nou cu nos
talgie despre reactorul său. Dar 
prima frază a fost: „Am exe
cutat misiuni de luptă la bordul 
elicopterului". Rămăsese același 
luptător. Nu-sl putea schimba 
limbajul. Știam însă eă acest 
limbaj corespundea unei reali
tăți pe care n-o puteam numi 
altfel decît bătăile. în zilele de 
grea încercare din mai 1970, 
fără să fi cunoscut antrenamen
tul specific deasupra apelor, 
maiorul Nicolae Licu a zburat 
prin ploaia care nu se mai sfîr- 
șea, pe vînt puternic, pîclă, pe 
deasupra unor puhoaie nemai
întâlnite, în vecinătatea rețelei 
de înaltă tensiune, timp de mai 
multe zile, 16 ore din 24. A ate
rizat de peste 400 de ori In 
locuri unde n-ar fi crezut nici
odată că e în stare să pună ro
țile elicopterului] a făcut 
„punct fix" In plină furtună. Și 
toate acestea, In numele vieții. 
„Misiunea sa de luptă" a însem
nat opt sute de vieți salvate. 
Altor sute de vieți — hrană și 
medicamente, peste 20 de tone. 
L-am revăzut și pe căpitanul 
Victor Coșconel. pilot secund, 
care, împreună cu maistrul mi
litar. tehnic de bord, Vasile 
Enache fac parte din elicopterul 
comandat de maiorul Licu. M-a 
surprins chipul său. Părea, tn- 
tr-adevăr, cioplit în piatră. Din 
acel stei al Apusenilor albit de 
viitura Crișului Negru. Cu cu
rajul, dîrzenia și temeritatea 
specifică ostașilor văzduhului, ei 
au smuls din 
ucigătoare — 
timp, căpitanul 
fusese oprit de 
Intr-o funcție

Lî. col. Adrian MIERLUȘCA

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

Prînzul oferit 
de Comitetul Executiv 

al C. C. al P. C. R. 
la a 70-a aniversare 

a tovarășului Ștefan Voitec

Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a oferit sîmbătă o masă to
vărășească cu prilejul celei de-a 
70-a aniversări a zilei de naștere 
a tovarășului Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Paul Niculescu-Mi- 

.zil, Gheorghe Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu, Virgil Trofin, Iile Verdeț, 
Maxim Berghlanu, Florian Dănă- 
lache, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Manea Mă- 
nescu, Dumitru Popa, Dumitru 
Popescu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vîlcu, Iosif Banc, 
Petre Blajovicl, Miron Constanti- 
nescu, Mihai Dalea, Mihai Gere, 
Ion Iliescu, Ion Ioniță, Vasile Pa- 
tilineț, Ion Stănescu, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, Chivu Stoica.

Toastând în cinstea sărbă
toritului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU a spus :

In numele Comitetului nostru 
Central, al Comitetului Executiv, 
doresc să exprim, încă o dată, cele 
mai calde felicitări tovarășului 
Voiteo cu prilejul împlinirii vîrstei 
de 70 de ani. Vreau să menționez 
faptul că sărbătorim pe tovarășul 
Voitec în condiții în care România 
obține rezultate deosebite în dez
voltarea sa pe calea construcției 
socialiste. Mulți dintre noi îl cu
nosc de mult pe tovarășul Voitec 
— unii încă chiar de pe vremea 
„Tineretului Socialist", alții din pe
rioada activității pentru dezvolta
rea colaborării intre Partidul So
cial-Democrat și Partidul Comunist 
Român în anii ilegalității. Trebuie 
să spun că in acele împrejurări 
tovarășul Voitec s-a situat pe po
ziții de conlucrare și de colaborare 
activă cu comuniștii, cu care, de 
altfel, se cunoștea dinainte, din 
mișcarea social-democrată.

Colaborarea dintre eomuniștl și 
social-democr ați s-a dezvoltat, 
ajungindu-se Ia o înțelegere ofi
cială, la realizarea Frontului Unic, 
iar după 23 August la crearea unui 
partid unic al clasei muncitoare. 
Doresc să menționez faptul că to
varășul Voitec a fost unul din 
conducătorii Partidului Social- 
Democrat care a militat pentru 
unitatea politică, organizatorică și 
ideologică, pe baza marxism-leni- 
nismului, a clasei muncitoare, pen
tru înfăptuirea partidului unic.

Doresc să subliniez că România 
se află printre primele țări în care 
s-a realizaj unitatea politico-orga- 
nizatorică a clasei muncitoare, 
crearea Partidului Unic Muncito
resc. Experiența noastră demon
strează că în anumite condiții isto
rice unitatea clasei muncitoare 
este indispensabilă pentru victoria 
revoluției și construcției socialis
mului. Chiar în condițiile menți
nerii unei anumite independențe a 
partidelor, numai o unitate șl o 
colaborare strinsă între partidele 
clasei muncitoare poate permite 
proletariatului să-și exercite rolul 

de clasă conducătoare In societate. 
Acesta cred că este un element 
deosebit de important experien
ței țării noastre, un factor pri
mordial care a asigurat succesele 
in dezvoltarea socialistă a Româ
niei. Realizarea acestui obiectiv 
poate deschide calea spre o nouă 
dezvoltare socială in multe țări.

Iată de ce noi apreciem în mod 
deosebit poziția social-democraților 
care au înțeles că anumite deose
biri dintre comuniști și social- 
democrați nu trebuie exagerate și 
care, dimpotrivă, au căutat căi 
spre unitate, au înțeles că intere
sele clasei muncitoare, ale poporu
lui cer unitate. Și de aceea îl săr
bătorim cu toată dragostea pe to
varășul Voitec. In anii de după 
eliberare, tovarășul Ștefan Voitec, 
împreună cu conducerea partidului 
nostru, a contribuit la toate succe
sele înfăptuite in țara noastră, la 
dezvoltarea socialistă a țării, la 
realizarea unul nivel de viață tot 
mai ridicat pentru întregul nostru 
popor. Tovarășul Voitec poate să 
privească cu satisfacție, cu îndrep
tățită mindrie faptul că mulți zeci 
de ani a acționat ca militant activ 
al mișcării socialiste și comuniste 
din țara noastră, pentru progresul 
României pe calea socialismului și 
comunismuluL Comitetul Central, 
Comitetul Executiv, întregul nostru 
partid și popor, aniversind Împli
nirea a 70 de ani de către tovarășul 
Voitec, sărbătorindu-1, sărbătoresc 
un vechi militant al dezvoltării 
României pe calea progresului și 
civilizației.

Doreso să-l urez tovarășului 
Voitec, In numele vostru, ai tutu
ror, al Comitetului nostru Central, 
al partidului, al poporului, multă 
sănătate, noi succese in activitatea 
sa ; îmi exprim convingerea, care 
sint sigur că este și a voastră, că 
împreună cu noi toți va munci șl 
In viitor pentru întărirea partidu
lui, a unității sale, pentru înfăptui
rea politicii de construcție a socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate, pentru crearea condițiilor în 
vederea înfăptuirii comunismului, 
pentru politica externă a României 
de colaborare cu toate țările socia
liste, cu toate statele lumii, pe baza 
principiilor egalității depline In 
drepturi, a respectului suveranității 
și independenței tuturor națiunilor.

îi urez tovarășului Voitec încă o 
dată multă sănătate, multă fericire.

La mulți ani Iul șl familiei lui!
A răspuns apoi tovarășul ȘTE

FAN VOITEC care a spus :
învingînd cu greu emoția care 

mă stăpînește, vă rog să-mi per
miteți să vă mulțumesc pentru cal
dele cuvinte care le-ați rostit la 
adresa mea, pentru aprecierile pe 
care le-ați făcut, șl care vor însu
fleți viața mea pînă la capătul ei.

Din cei 70 de ani al mei, peste 
50 sînt legați Indisolubil de mișca
rea muncitorească, de lupta clasei 
muncitoare, a întregului popor îm
potriva vechii orînduirl, pentru

(Continuare in pag. a V-a)
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jbui ajmnjjs o-ijuj nBțjB as nu jțju 
-3A țaj 'gip ad u’bjjb as jjiojșișdB 
■’.<>» ’ . . : nu juatuju nâBișjg 
qoo qț BaijjsaAod 
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•aâEjin iinuață juij 
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•■qjaunui 
b-s uinu aunds ajBod as nN 'ubij 
-!JV țnao!Btu BojsaAod Bjaid ‘jmg 
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B șdnjBă o qmjiBds uj BpBuișag 
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•iqgEN țnâșÎBAOj ‘launuiou țB pjțiBd 
a'p țniBjaiuas na ajunij uj ‘ațjaa2 
na jjuoa ny 'năBișiAț ujp jiuajșjaa 
țjoj pujzițjqoui ‘știm ad șusog uj 
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jsaaB jnujJaa tUB i9 aiauțj [JOJes 
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țB nqBOBțduij țnujjsap ap âț-np 
-ujAțBS ‘sns uj jguaia ap ații 
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siqasap B-s jațișag b oibkj Bțnsuj 
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-Buids ad auuias snd nu-is Baieuids 
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B aiBa jS 3jp ad șjnijBd uj bijb as 
aiBa aqSioaqț) jgj ‘§ias ‘sațdvou 
jiiadoosap B-q 'uojjig un ’ibui ZZ/9Z 
: jz ap jnjBumr ujp puiidsaa -naiS 
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na ‘aujpio uj inp ‘jțBnuațxa ‘ațaid'4 
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Bțnsuj ‘șjbbxo jbui jâ auigBun o jjia 
-op bubo ‘SlP un iiad® bs bzebuuios 
-uj au Baaa urna ‘jmas ad ‘bjbj ’Bpaa 
eajnd ib qBpioauj ui) țj oibu iuoui 
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-ița a puia uțjnd jbui jâ ‘pn a puia 
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Pe cind o atitudine clară și fermă CU PLANUL

in problema utilizării industriale
SEMESTRIAL 
ÎNDEPLINIT

a maselor plastice?
• COLECTIVUL ȘAN 

TIERULUI ENERGO 
MONTAJ DE LA POR 
ȚILE DE FIER

Indiscutabil, în ultimii ani s-au 
obținut unele rezultate pozitive pe 
linia extinderii utilizării maselor plas
tice — ca înlocuitori ai metalului — 
în întreprinderile constructoare de 
mașini din județul Brașov. O serie de 
piese de la tractoare, autocamioane, u- 
tilaje, echipament și motoare elec
trice se execută astăzi din mase plas
tice. Numai în ultimele cîteva luni, 
la uzina de tractoare s-a înlocuit 
metalul prin mase plastice la unele 
repere, cum ar fi grătarul măștii trac
toarelor de 65 CP, conductele pen
tru motorină etc. Economiile de me
tal rezultate prin folosirea maselor 
plastice se vor ridica în acest an la 
circa 200 t. Pregătirile care au loc 
în uzină vizează în continuare în
locuirea metalului la ventilatorul mo
torului tractoarelor de 45 CP, de 
unde va rezulta o nouă economie de 
30 tone metal anual, la separatorul 

praf din filtrul de aer al tractoa
relor de 65 CP, la diverse conducte 
pentru carburanți la tractoarele pe 
șenile de 65 CP și 150 CP etc. La 
uzina de autocamioane se află în- 
tr-un stadiu avansat înlocuirea me
talului cu mase plastice la capacul 
bateriei acumulatorului, soluție care 
asigură economisirea a 50 tone metal 
anual, la cîrligul de tracțiune etc. 
Preocupări similare pentru folosi
rea pe scară largă a maselor plasti
ce am întîlnit și la alte întreprinderi 
ca „Electroprecizia" Săcele, Uzina de 
utilaj chimic Făgăraș etc.

Deși preocupările în acest dome
niu sînt sesizabile, o întrebare ră- 
mîne încă deschisă : reflectă actualul 
grad de utilizare a maselor plasti
ce posibilitățile reale de înlocuire a 
metalului în întreprinderile județu
lui ?

— Categoric, nu — ne-a răspuns 
Ing. Virgil Baraș, activist al comi
siei economice a comitetului jude
țean de partid. Progresele sînt încă 
lente. Greutatea metalului înlocuit 
prin mase plastice la autocamionul 
de 5 tone a crescut, bunăoară, de la 
2 kg în 1965 la 7,5 kg în 1969 și va 
atinge 8 kg în acest an. Totuși ase
menea rezultate nu sînt de natură să 
mulțumească. Aceasta cu atît mai 
mult cu cît și in cazul tractoarelor, 
autocamioanelor, ca și al altor pro
duse, există încă mari posibilități 
nevalorificate. Rămînerea în urmă 
în acest domeniu devine și mai evi
dentă dacă comparăm realizările 
noastre cu cele din străinătate. în 
țările avansate, greutatea metalului 
înlocuit la produsele similare este 
de 3-5 ori mai mare. Acest aspect 
este vizibil chiar în cazul produse- 
tor asimilate pe bază de licență.

— Care sînt, după opinia dv., cau
zele acestei rămîneri în urmă ?

— Una din cauze constă în faptul 
că constructorii de mașini și de apa
ratură electrotehnică manifestă re
ținere față de masele plastice în ge
neral și față de cele produse în țară 
în mod special, motivînd că acestea 
nu corespund decît în mică măsură 
cerințelor impuse de condițiile de 
exploatare. Un alt motiv este prețul 
mult mai ridicat — de 4-6 ori — al 
pieselor fabricate din mase plastice 
decît al celor din metal. La acestea 
mai trebuie adăugat sortimentul încă 
redus al maselor plastice produse 
în țară, destinate înlocuirii metalului.

Investigația întreprinsă în cîteva 
din întreprinderile brașovene ne-a
demonstrat cît de largi sînt posibi
litățile existente în domeniul înlocui
rii metalului cu mase plastice. Este 
suficient să arătăm că numai prin 
executarea din mase plastice a capa
cului torpedou de la autocamioanele 
de 3-5 tone și a capotajelor tractoa
relor de 65 CP, s-ar putea economi
si anual o cantitate de circa 250 
tone metal importat. Curios este însă 
faptul că atît constructorii de ma
șini, cît și chimiștii nu contestă a- 
vantajele pe care le oferă masele 
plastice comparativ cu metalul. Și 
totuși, de ani de zile ritmul extinde
rii utilizării acestora ca înlocuitori al 
metalului este mai mult decît nesa
tisfăcător. în calea utilizării lor 
tinuă să stea aceleași obstacole 
se ridicau cu 6-7 ani în urmă.

— Nu o dată în ultimii ani 
citit în presă diferite declarații ale 
unor -_ ___ _
terului Industriei Chimice 
asimilarea unui număr mare de noi 
sortimente de mase plastice — ne-a 
declarat ing. Ioan Gheța, șeful ser
viciului constructor șef al Uzinei

„Electroprecizia". Mă întreb însă cîte 
din aceste noi sortimente sînt des
tinate înlocuirii metalelor ? în orice 
caz foarte puține. Cum altfel s-ar 
putea explica faptul că din cele 6 
sortimente de bachelită pe care le 
folosim în uzină, 4 provin din im
port. Și în cazul echipamentului elec
tric aflat în fabricație pentru autoca
mioane și tractoare, ca și în cazul 
echipamentului electric destinat au
toturismelor „Dacia" pe care urmea
ză să-1 asimilăm, industria noastră 
chimică nu ne oferă încă aproape 
nimic.

Alți specialiști cu care am discutat 
au precizat și faptul că nu toate ma
sele plastice pe care uzinele chimice 
le produc la ora actuală pot fi uti
lizate ca înlocuitori ai metalului

anchetă economică

deoarece, In multe cazuri, caracte
risticile cerute de condițiile de ex
ploatare la care sînt supuse piesele 
respective nu sînt corespunzătoare. 
Nedînd satisfacție sub aspect cali
tativ, uzinele constructoare de ma
șini s-au văzut nevoite să apeleze la 
import. Unul dintre cele mai recente 
exemple îl constituie bachelita folo
sită pentru colectorul dinamului mo
toarelor electrice. Necorespunzînd 
din punct de vedere calitativ, con
ducerea uzinei „Electroprecizia" s-a 
văzut nevoită să renunțe la bachelita 
furnizată de Combinatul chimic Fă
găraș și să apeleze din nou la im
port. în cazul relonului, furnizorul — 
Uzina de fibre sintetice din Săvinești 
— refuză să dea orice garanții, ceea 
ce evident împiedică pe cei din in
dustria construcțiilor de mașini să-I 
utilizeze ca înlocuitor al metalului.

Discuțiile au reliefat și un alt nea
juns care influențează negativ- asu
pra extinderii utilizării maselor plas
tice. Este vorba de lipsa unor cata
loage care să facă cunoscute masei» 
plastice produse în țară atît sub as
pectul proprietăților fizice și meca
nice, cît și sub cel al domeniilor d» 
utilizare. „Poate pare curios — ne-a 
spus ing. V. Coandă, șeful serviciu
lui constructor șef de la uzina de au
tocamioane — dar noi cunoaștem mult 
mai bine realizările străine în acest 
domeniu decît pe cele din țară, pe 
care nu le popularizează nid un ca
talog mai recent".

Desigur, există și alte probleme 
care își așteaptă rezolvarea. Una din
tre ele vizează lipsa de colaborare 
dintre uzinele chimice și cele con
structoare de mașini.

— Conducerile întreprinderilor pro
ducătoare de piese din mase plasti
ce tratează cu noi ca și cum ele n-au 
nici o obligație de a contribui la ex
tinderea înlocuitorilor metalului — a 
remarcat tov. Constantin Ivănescu, 
inginerul-șef de concepție al uzinei 
de autocamioane. Această indiferență 
se reflectă prin aceea că totul se 
așteaptă numai de la noi. Dorim o 
anumită piesă din masă plastică ? 
După concepția conducerii acestor u- 
nități, noi și numai noi trebuie să 
fim aceia care să ne ocupăm de res
pectarea tuturor formelor, de pro
curarea materiilor prime, a matrițe
lor. Noi trebuie să încheiem
tracte fie cu institutele de cercetări, 
fie cu uzinele care produc materia 
primă. Tot noi trebuie să le proiec
tăm și să le executăm matrițele res
pective. în cazul materialelor ce nu 
se produc în țară, tot uzinele con
structoare de mașini trebuie să le 
importe. Tot ele au obligația să asi
gure mostre, cartea de sarcini, rețe
tele. Nu știm ce s-ar întîmpla dacă 
celor ce au nevoie de autocamioane 
le-am cere și noi același -lucru. Con
sider că aici este vorba de o gravă 
anomalie".

Despre o asemenea anomalie a vor
bit și ing. Victor Thomae, adjunct 
al constructorului șef al uzinei de 
tractoare. în plus, el a remarcat că

deși se poartă discuții de mai multi 
ani, nici acum nu a fost rezolvată 
problema matrițerilor în fabricile de 
mase plastice, aceasta fiind una din 
barierele puternice așezate în calea 
utilizării maselor plastice in indus
tria construcțiilor de mașini. Și azi, 
ca și in urmă cu 6-7 ani. uzinele de 
mase plastice refuză să primească 
comenzi, motivînd că nu dispun de 
capacități pentru confecționarea ma
trițelor.

Oricît de întemeiate sînt reproșu
rile constructorilor de mașini, nu-i 
mai puțin adevărat că nici ei nu 
dovedesc întotdeauna suficient zel 
pentru extinderea utilizării maselor 
plastice ca înlocuitori ai metalului. 
Nu greșesc prea mult nici chimiștii 
de Ia Făgăraș cu care, de asemenea, 
am discutat, cînd afirmă că există 
încă la unele cadre de conducere din 
unitățile constructoare de mașini o 
reținere nejustificată față de mase
le plastice și, nu o dată, in cazul 
celor mai neînsemnate obstacole re
nunță cu multă ușurință la folosirea 
lor.

în timpul Investigației s-au 
prins cîteva probleme care se 
pun atenției 
Constructorii 
imperios necesar să se profileze o 
unitate de prelucrare a maselor plas
tice care să aibă drept scop asigura
rea pieselor solicitate de industria 
constructoare de mașini și care să fie 
dotată cu o matrițerie proprie pen
tru a-și executa singură matrițele 
necesare. De asemenea, este necesar 
să se treacă de urgență la asimila
rea unor sortimente de mase plasti
ce cu caracteristici adecvate condi
țiilor de exploatare. Este vorba des
pre poliesteri armați cu fibră de 
sticlă, polietilenă de joasă presiune, 
polipropilenă, poliformaldehidă, po- 
licarbonați. Unitățile de prelucrare 
a maselor plastice trebuie să asimi
leze diverse semifabricate sub for
ma barelor, tuburilor, necesare exe
cuției prototipurilor și unicatelor pen
tru a se evita execuția unor matri
țe costisitoare. Se impune, de ase
menea, revizuirea costurilor unor 
mase plastice. Este de asemenea im
perios necesară editarea unor cata
loage în care constructorii de mașini 
să afle ce produse noi au fost reali
zate în acest domeniu, care sînt ca
racteristicile acestora. Sînt în esență 
principalele probleme ce-și așteaptă 
grabnica rezolvare pentru a se pu
tea trece hotărît, pe calea extinde
rii maselor plastice în construcția de 
mașini, la economisirea într-o 
porție 
prime 
talul.

des- 
im- 

organelor de resort, 
de mașini consideră

pro- 
sporită a uneia din materiile 
de bază ale economiei — me-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*
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cadre de conducere ale Minis- 
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Colectivul șantierului 
montaj care asamblează 
la electrică de la Porțile 
și-a realizat sîmbătă sarcinile de 
plan pe primul semestru. în a- 
cest an, cînd primele capacități 
ale hidrocentralei urmează să 
pulseze energie electrică în sis
temul național, montorii ocupă 
locul principal în respectarea 
termenelor de plan și îndepli
nirea angajamentelor. Ei lu
crează intens la asamblarea ul
timelor detalii ale primului 
hidroagregat, pregătesc rotorul 
generatorului pentru introducerea 
în interiorul hidroagregatului nr. 
2, iar la celelalte patru, activita
tea se desfășoară în ritmul sta
bilit prin graficele de execuție. 
La primul hidroagregat, simul
tan cu ultimele operații de mon
taj se desfășoară probele de 
uscat ale subansamblelor com
ponente.

Calculele efectuate arată că 
în bilanțul celor șase luni acest 
șantier va înscrie o depășire cu 
3 000 000 lei a sarcinilor de plan 
și un volum suplimentar de e- 
conomii la prețul de cost de 
circa 800 000 lei, cifre 
zintă peste 60 la sută 
jamentul anual.

ce repre- 
din anga-

• Combinatul 
ploatare și industria
lizare a lemnului 
Piatra Neamț

de ex

PIATRA NEAMȚ (corespon
dentul „Scînteii"). — în ciuda 
condițiilor naturale vitrege din 
ultimul timp, printr-un efort 
eusținut și o bună organizare a 
muncii, colectivele unităților din 
cadrul Combinatului de exploa
tare și industrializare a lemnului 
Piatra Neamț au realizat înainte 
de termen, cu mai bine de două 
săptămîni, planul semestrial de 
producție. Pînă la sfîrșitul lunii 
iunie vor fl depășite producția 
globală și producția marfă cu 35 
milioane, respectiv 30 milioane 
lei. Față de sarcinile planului la 
zi, pînă acum au fost produse 
peste prevederi : 12 000 mc che
restea rășinoase, 2 000 mc che
restea fag, 5 000 mc uși și fe
restre, 100 000 mc bușteni pentru 
gater, lemn de mină și lemn de 
celuloză.

Un deosebit efort au depus 
muncitorii exploatărilor fores
tiere din Piatra Neamț în vede
rea recuperării copacilor dobo- 
rîți de furtună. Au fost scoși din 
păduri aproape 1 300 000 mc de 
lemn, urmînd ca doborîturile de 
rășinoase, însumînd aproape 
25 000 mc lemn, să fie salvate 
pînă la sfîrșitul lunii iulie.

Perfecționarea sistemu
lui de normare a muncii în 
cooperativele agricole ne
cesită, între altele, întocmi
rea la începutul anului a 
devizelor de lucrări pentru 
fiecare cultură în parte. 
Pe această bază se poate 
munci mai organizat, mai 
științific, ceea ce are efecte 
favorabile asupra reducerii 
consumului de forță de 
muncă pe unitatea de pro
dus. Desigur, în timpul a- 
nului pot interveni situații 
deosebite, cum au fost ploi
le abundente din această 
primăvară, care impun exe
cutarea unor lucrări supli
mentare neprevăzute în 
devize : săparea șanțurilor 
de scurgere pentru evacua
rea apei care băltește pe 
teren și chiar un număr 
mai mare de prașile. Esen
țial este ca, prin noul sis
tem de normare și evidență 
a muncii, să se respecte 
consumul de forță de mun
că prevăzut in devize, iar 
pentru lucrările impuse de 
noile condiții să Se acorde 
exact normele ce se cuvin 
pentru executarea lor. Sînt 
respectate aceste cerințe in 
practică ? Am urmărit, în 
cooperativele agricole din 
județul Ialomița, cum se a- 
plică noile prevederi cu 
privire la normarea și re
tribuirea muncii. în general 
noile forme de organizare, 
normare 
muncii 
ceea ce cointeresează 
mult pe cooperatori să par
ticipe la muncă, să facă 
lucrări de calitate superioa
ră. Ar fi multe lucruri bune 
de spus în legătură cu mo
dul cum se face normarea 
și cum este ținută evidența 
muncii efectuate. Vom evi
denția însă un alt aspect : 
abaterea de la ceea ce ar 
trebui să fie devizul de lu
crări, de la normarea și 
evidența muncii.

Devizele de lucrări, fiind 
o oglindă a desfășurării 
pro.cesulul de producție și 
o bază de comparație pen
tru aprecierea consumului 
de forță de muncă, trebuie 
să cuprindă, deci, toate lu
crările ce se efectuează de 
la pregătirea terenului și 
însămințarea unei culturi și 
pină la recoltare. în unele 
unități însă, pentru a nu 
se depăși haremurile orien
tative recomandate de Mi
nisterul Agriculturii și Sil
viculturii referitoare la 
consumul de forță de mun
că, cu bună știință în de
vize nu au fost trecute 
lucrări absolut necesare și 
despre care se știa că vor 
trebui executate. Astfel, 
la cooperativa agricolă Ro
vine devizele privind cul
tura legumelor au suferit o 
„subțiere" artificială pen
tru a fi modelate după ha
remurile orientative. De 
exemplu, la tomatele tim
purii s-a prevăzut o singură 
prașilă manuală și numai 
două lucrări de copilit. Cît 
de superficial s-a procedat 
in acest caz o dovedește 
faptul că, pînă In prezent, 
s-au executat două prașile, 
urmînd să se execute și a 
treia, iar fără trei copilituri 
nu se va putea realiza pro
ducția medie planificată de 
24 000 kg la hectar. La 
ceapa uscată din sămînță

și retribuire a 
se< aplică corect, 

mai

s-a prevăzut un singur pli
vit, iar acum se execută 
cel de-al treilea. De aseme
nea, la ceapa din arpagic 
s-au trecut în deviz două 
prașile care au și fost efec
tuate pînă la sfîrșitul lunii 
mai și s-a început prașila a 
treia. Cum s-a ajuns la a- 
ceastă situație? După cum 
ne spunea șeful de fermă, 
ing. Ilie Vasile, și după 
cum rezultă și din devizele 
ce ne-au fost prezentate, 
inițial se prevăzuseră toate 
aceste lucrări. Cînd devi
zele au fost prezentate di
recției agricole județene au 
început „ajustările". Au fost

verificarea făcută de direc
ția agricolă, această lucrare 
a fost „tăiată". Oare spe
cialiștii de la direcția agri
colă nu cunosc necesitatea 
și chiar obligativitatea a- 
cestei lucrări ? Greu de 
crezut. Lucrarea s-a dove
dit absolut necesară și, după 
cum ne-a declarat tov. Pe
tre Gavriș, inginerul-șef 
al cooperativei, vor fi pli
vite cel puțin 40 ha cu grîu' 
din lotul semincer, ceea ce 
este foarte normal. Numai 
că aceasta va necesita un 
consum suplimentar de 110 
norme convenționale față 
de prevederile din deviz. în

NORMA
CONVENȚIONALĂ
in scripte
și in cimp

CUM SE APLICA NOUL SISTEM DE ORGANI
ZARE, NORMARE Șl RETRIBUIRE A MUNCII 
IN COOPERATIVELE AGRICOLE DIN JUDEȚUL 

IALOMIȚA

tăiate lucrări pe care spe
cialiștii de la direcția agri
colă fie că le considerau 
Inutile, fie că țineau cu 
orice preț să nu figureze 
în deviz pentru a nu se de
păși haremurile orientative. 
Că nu s-a procedat chib
zuit cînd s-a făcut verifica
rea devizelor rezultă din 
faptul că toate lucrările ce 
au fost „tăiate" din devize 
la începutul anului se exe
cută acum și se impune 
chiar să fie efectuate cît 
mai repede. Nu s-a înțeles 
deci că haremurile reco
mandate de Ministerul A- 
griculturil și Silviculturii 
sînt orientative și ele tre
buie să fie adaptate condi
țiilor concrete, locale. Veri
ficarea devizelor are rolul 
de a analiza dacă adapta
rea corespunde cerințelor 
reale ale producției, dacă 
s-au prevăzut exact lucră
rile necesare, dacă s-au 
luat tn calcul posibilitățile 
de mecanizare a unor lu
crări etc.

O situație asemănătoare 
poate fi întîlnită și la coo
perativa agrioolă din Pe- 
rieți. Inițial, în deviz s-a 
prevăzut plivitul griului de 
pe lotul semincer. Dar la

aceste cazuri devizul de 
lucrări este o oglindă 
strimbă a procesului de pro
ducție care nu poate fi res
pectat. Ca urmare, la sfîr- 
șitul anului se va înregistra 
un consum mai mare de 
norme de muncă, chiar dacă 
pentru toate celelalte lu
crări prevederile vor fi res
pectate.

Risipa de norme poate fl 
evitată nu prin omiterea din 
devize a unor lucrări abso
lut necesare, ci prin nor
marea și evidența corectă 
a muncii. Normarea trebuie 
să fie astfel făcută încît să 
reflecte fidel consumul de 
forță de muncă și volumul 
lucrărilor efectuate. După 
cum ne spunea ing. Adrian 
Rășcanu, șeful fermei le
gumicole din cooperativa 
agricolă Albești, în primele 
luni ale anului șefii de e- 
chipă erau controlați zilnic 
dacă măsoară 
foile de pontaj 
exact al lucrărilor 
te, iar treburile 
foarte bine. După 
durile au fost plantate în 
cimp. controlul a început 
însă să slăbească și, ca ur
mare, au început să apară 
primele abateri. La această

și trec în 
volumul 
executa- 
mergeau 
ce răsa-

cooperativă șeful de echipă 
Anton Costică l-a pontai 
într-o zi pe cooperatorii 
Marin Dima cu un volurr 
de lucrări echivalent cu 1,2! 
norme convenționale. îr 
ziua respectivă cooperatoru 
amintit nici nu participași 
la muncă în cimp. Coope 
ratorii au sesizat acest lu 
cru și au cerut să i se anu 
leze normele acordate. Est 
bine că ceilalți cooperator 
din echipă n-au rămj^s ne 
păsători față de aceast 
abatere. Dar fapta pute 
trece neobservată și coop; 
ratorul amintit să fie retri 
buit pentru o lucrare p 
care de fapt nu o executa 
se. Printr-un control op-, 
rativ, în ziua respectiv; 
s-ar fi observat însă că îr 
tre volumul lucrărilor efei 
tuate și cel trecut în foi 
de pontaj există o difereni 
și o astfel de abatere r 
ar fi fost posibilă. De a 
și concluzia ca eviden 
muncii să fie făcută open 
tiv și corect pentru a 
putea determina dacă I 
există tendința de a se I 
corda norme conventions 
pentru lucrări care nu i 
fost făcute.

Respectarea consumul 
de forță de muncă prevăz 
în devize depinde și de f 
losirea tuturor posibilită 
lor de mecanizare a lucr 
rilor agricole. Dacă în dei 
o lucrare este trecută 
fie executată mecanic șl 
face manual va determin; 
creștere a numărului 
norme efectuate. Astî 
la cooperativa agricolă 
Gheorghe s-a prevăzut p 
deviz ca marcarea terenu 
pentru plantarea arpagicu 
să se facă atît manual, 
și mecanic, rezultînd 
medie un consum de 32 n 
me convenționale la hect 
Efectuîndu-se însă marca 
manual pe o suprafață r 
mare decît se stabilise p 
deviz, s-a ajuns la un c< 
sum de 37 norme conveni 
nale la hectar. Secțiile 
mecanizare pun la dispc 
ția cooperativelor agricol 
gamă variată de util 
dar care trebuie folosite 
plin, factor de cea i 
mare însemnătate per 
reducerea consumului 
muncă manuală și scă 
rea, pe această cale, a < 
tulul produselor agricole 

Din cele arătate rez 
că depășirea consumului 
forță de muncă planii 
nu se explică numai pru 
xecutarea unor lucrări 
plimentare, cl și dat 
tă defecțiunilor de o 
tehnic sau organizați 
S-ar putea realiza 
ducțille medii planii 
te, dar se va depăși 
mărul normelor 
ceea ce va face 
rea unei norme 
nale să coboare 
Iul stabilit în plan. A 
deci necesitatea ca prir 
organizare temeinică 
muncii și folosirea de] 
a timpului afectat mun 
agricole în cimp să se 
Uzeze volumul de luc 
să se țină o evidență 
rectă a acestora, con 
hotărîtoare a îmbunăt; 
retribuirii cooperatorUo

efecti 
ca va 

convei 
sub r
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In județul Suceava

La centrala termoelectrică

la sistemul energetic național

Uzina de mașini electrice-București : Un nou lot de grupuri electrogene parcurge ultimele faze ale montajului 
Foto : Agerpres

Mintia-Deva, grupul energetic 
nr. 2 a fost conectat definitiv

HUNEDOARA (corespondentul 
Scînteii"). — Vineri, în jurul 

orei 14, grupul energetic nr. 2 de 
la termocentrala Mintia-Deva a 
atins puterea nominală de 210 
MW. în același timp, ambele 
corpuri ale uriașului cazan afe
rente blocului au fost trecute la 
funcționare exclusivă pe cărbu
ne. în urma probelor complexe 
de verificare, toate agregatele, 
Instalațiile, mecanismele și apa
ratura grupului funcționează 
Ireproșabil.

îndeplinind totalitatea condiți
ilor tehnice prescrise în proiect 
și atingînd parametrii funcțio
nali optimi, grupul nr. 2 a fost 
pus definitiv la dispoziția siste
mului energetic național pentru 
exloatarea industrială continuă.

Raportarea acestui eveniment 
constituie o realizare remarca
bilă a constructorilor și energe-

wwwww^aaaaazwwwwwwwvaaa

ticlenilor de la Mintia. El au 
îndeplinit astfel, cu două zile 
mai devreme, angajamentul luat 
printr-o recentă telegramă adre
sată conducerii partidului, tova
rășului Nicolae Ceaușascu, per
sonal, de a pune definitiv în 
funcțiune grupul nr. 2 cu 10 
zile înainte de termenul prevă
zut prin planul de stat.

în urma conectării la sistemul 
energetic național a celui de-a 
doilea grup, puterea instala
tă a centralei termoelectrice de 
la Mintia se ridică la 420 mega
wați. Constructorii și energeti- 
cienil își concentrează acunc 
eforturile pentru accelerare! 
ritmurilor de execuție la grupu 
energetic nr. 3, care va fi pus îr 
funcțiune la finele acestui an 
de asemenea, cu cel puțin 1( 
zile Înainte de termen.

LUMINA PULSEAZĂ IAR
PE TOATE REȚELELE ELECTRICE

In județul Suceava, 
furia apelor nu a oco
lit nici sistemul ener
getic. Astfel, liniile e- 
lectrice de joasă și 
inaltă tensiune și mai 
ales cele care traver
sează rîurile Bistrița, 
Moldova și Suceava au 
fost avariate parțial 
sau distruse pe kilo
metri intregi. Este 
vorba de liniile Bar- 
nar — Ostra, Rădăuți 
— Vicov, Fălticeni — 
Dolhasca etc. Ca ur
mare, bazinul minier 
Leșul Ursului, fabrici
le de cherestea din zo
na Falcău, orașul Va
tra Dornei și alte lo
calități din județ erau 
puse in situația de a-și 
opri activitatea sau 
de a lucra parțial.

Dar lucrătorii In-

treprinderii județene 
de rețele electrice au 
intervenit cu prompti
tudine și intr-un timp 
record au conectat in 
mod provizoriu toată 
rețeaua energetică la 
linia 
înaltă 
poi.

de joasă 
tensiune, 

pe baza
Și

A- 
unor 

noi proiecte s-a trecut 
la refacerea liniilor a- 
variate. In unele zone, 
cum sint cele din co
munele Drăgoești si 
Dolhasca unde au avut 
loc și surpări de teren, 
amplasamentul noilor 
rețele electrice a fost 
complet schimbat.

Programul de refa
cere a cuprins și lu
crările pentru electri
ficarea altor localități 
rurale care, de aseme
nea. fuseseră intrerup-

te șl parțial distruse 
din cauza inundațiilor. 
Această activitate de 
reconstrucție s-a con
cretizat pînă acum 
prin repunerea in func
țiune a tuturor liniilor 
avariate, precum și 
prin conectarea pentru 
prima dată la sistemul 
energetic local a încă 
14 localități rurale, 
cum ar fi satele Vîlce- 

Gulia, 
Poiana

Ie, Stroești, 
Dornișoara, 
Stampei și altele.

In prezent, lucrările 
de refacere au fost ter
minate, iar lumina pul
sează pe toate liniile 
electrice.

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînteii"
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(Urmare din pag. I)
sibilitâți de generalizare a efectuării 
după grafic a lucrărilor de întreți
nere și reparații, de sporire a ope
rativității în intervențiile pentru li
chidarea avariilor. Au fost reliefate, 
totodată, și anumite lipsuri care dăi
nuie Îndeosebi la Combinatul petro
chimic din Pitești, unde — din cauza 
insuficientei cunoașteri a instalațiilor 
de către unele cadre, nerespectării 
programului de revizie, a slabei or
ganizări și pregătiri a echipelor de 
intervenție — au avut loc întreruperi 
în funcționarea instalațiilor. S-a 
conturat, de asemenea, necesitatea de 
a organiza în întreprinderi grupe de 
electroniști care să poată asigura în
treținerea și repararea operativă a 
utilajelor și instalațiilor de inaltă 
tehnicitate, precum și instruirea pe
riodică de specialitate a muncitorilor 
și maiștrilor, cu privire la corecta lor 
exploatare.

O atenție deosebită se acordă ana
lizei preliminare a principalilor indi
catori de plan. Pe baza datelor pre
zentate de comisia economică, mem
brii biroului comitetului județean de 
partid merg în întreprinderi și, im-

preună cu organizațiile de partid șl 
comitetele de direcție, analizează mo
dul in care se realizează sarcinile de 
plan, stabilesc noi măsuri de înde
plinire și depășire a lor. In prezent, 
din indicația biroului, organizațiile de 
partid, sindicale și de U.T.C. discută

capacități. Cifric, planul pe 5 luni a 
fost îndeplinit în proporție de 102,1 
la sută la total investiții și de 94,9 
la sută la construcții-montaj. Au fost 
puse în funcțiune investiții in va
loare de 1,2 miliarde lei, între care : 
instalațiile de polietilenă și cianură

a cadrelor de specialitate. Este vorba 
de redistribuirea forței de muncă pe 
șantiere în funcție de volumul de lu
crări și de termenele de punere in 
funcțiune, de alte măsuri care au me
nirea să impulsioneze ritmul de lu
cru pe șantiere. în acest scop au fost

ARGEȘUL INDUSTRIAL
cu muncitorii, la locurile lor de mun
că, ca angajamentul definitiv al fiecă
rei întreprinderi să rezulte prin însu
marea angajamentelor individuale, 
care, bineînțeles, să fie îndeplinite în 
mod exemplar.

Biroul comitetului Județean acordă 
o măre atenție investițiilor, planului 
de punere în funcțiune a noilor 
obiective și programului de atingere 
a parametrilor proiectați ai noilor

de sodiu de la combinatul petrochi
mic, instalația de desulfurare a rafi
năriei, capacitatea de 4,5 milioane 
mp țesături și cea de 6 milioane mu 
finisări de la combinatul textil etc. 
Pentru recuperarea rămînerilor în 
urmă în domeniul investițiilor, îndeo
sebi la construcții-montaj, acordăm 
un sprijin concret organizațiilor de 
partid și conducerilor de șantiere în 
asigurarea forței de muncă necesare,

alcătuite colective care merg "pe șan
tiere și, împreună cu conducerile a- 
cestora, cu organizațiile de partid, de 
sindicat și de U.T.C., acționează 
prompt pentru prevenirea și lichida
rea unor neajunsuri. în sfîrșit, cu 
sprijinul comitetelor comunale de 
partid, al consiliilor populare comuna
le, din diferite sate au fost îndru
mați spre șantierele de construcții 
cîteva sute de muncitori calificați,

mal ales zidari șl dulgheri, 
comitetului județean de pârtii 
entează cu prioritate eforturile 
tivelor de constructori spre r< 
rarea restanțelor și realizarea, 
la sfîrșitul semestrului, a peste 
sută din planul de investiții 
spre darea în funcțiune la terr 
prevăzute, a tuturor capacităț 
obiectivelor planificate. Sprijir 
mod deosebit șantierul Combir 
de materiale de construct 
Cimpulung, precum și lucrăi 
construcții din etapa a doua 
combinatul petrochimic și de 
finărie, de la uzina de autoti 
și uzina mecanică „Muscel", 
sînt anumite rămîneri In urnr 
execuția lucrărilor.

Puternic Integrați In efortul 
ral al întregului popor, pentru 
sarea economiei și recuperar 
cît mai scurt timp a pagubelo 
vocate de calamități, oamenii 
cii din județul Argeș nu vor 
peți nici un efort pentru rea 
întocmai a sarcinilor de plai 
angajamentelor majorate as 
conștienți că în felul acesta îț 
din plin contribuția la progresi 
tinuu și prosperitatea patriei 1 
socialiste.
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Cravatele roșii
5

în sărbătoare POET
Astăzi, 1 600 000 de purtători al 

cravatelor roșii și 80 000 de cadre di
dactice — comandanți de detașa
mente și unități, și alți activiști a) 
organizației, care își consacră ener
gia și priceperea misiunii nobile de 
formare și educare a copiilor — săr
bătoresc „Ziua pionierilor".

Una din cele mai mari înfăptuiri 
ale societății noastre socialiste este 
accesul neîngrădit al întregului ti
neret la cultură și civilizație — 
condiție socială a afirmării energi
ei și talentului său creator. Parti
dul și statul nostru înconjoară tî- 
năra generație cu deosebită grijă 
și solicitudine. Ea are asigurate un 
invățămînt complet gratuit și mo
dern din prima clasă a școlii gene
rale și pînă la încheierea studiilor 
universitare, cămine și cantine, va
canțe reconfortante în cele mai 
pitorești zone ale țării, posibilități 
tot mai largi de a participa la ac
tivități și manifestări cultural-edu
cative și sportive. Peste 100 de case 
de cultură. Palatul pionierilor — 
care-și aniversează acum 20 de ani 
de activitate — mal mult de 30 000 
de cercuri știlnțifice-tehnice, cul- 
tural-artistice, sportiv-turistice sau 
aplicative, reviste și publicații ti
părite anual în aproape 30 milioa
ne de exemplare, concursuri și fes
tivaluri cultural-artistice și sportive 
oferă purtătorilor cravatelor roșii 
un cadru deosebit de propice dez
voltării fizice și spirituale, cultivă
rii aptitudinilor.

Organizația pionierilor a adus și 
aduce o contribuție prețioasă la vas
ta operă de pregătire multilaterală 
a tineretului. „Partidul, întregul 
nostru popor — scria tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU - dau o 
înaltă apreciere patriotismului și 
spiritului de abnegație cu care ca- 
drele didactice îndrumă și sprijină 
activitatea pionierească, contribuie

la educarea noilor generații de con
structori ai socialismului". Rezultat 
direct al dezvoltării economiei, în- 
vățămîntului, științei și culturii, al 
uriașei activități educative desfășu
rate sub conducerea partidului în 
anii socialismului, în țara noastră 
crește un tineret cult, profund ata
șat politicii partidului, devotat cau
zei socialismului, hotărit să-și con
sacre întreaga energie, pricepere și 
putere de muncă vastului program 
de edificare a societății socialiste, 
de înflorire materială și spirituală 
a națiunii noastre, elaborat de par
tid. Rezultatele bune dobîndite la 
învățătură, patriotismul și abnega
ția cu care au răspuns chemării 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor de a contribui, alături 
de părinții și frații lor, la înlătura
rea pagubelor pricinuite de inun
dații și la ajutorarea familiilor lo
vite de furia apelor, hărnicia cu 
care mii și mii de pionieri partici
pă la acțiunile de refacere din zo
nele calamitate, sînt roade minu
nate ale muncii de formare a vi
itorului cetățean.

De ziua lor, întregul popor urea
ză pionierilor, tineretului școlar 
sănătate și voioșie și-i adresează 
îndemnul părintesc de a se dedica cu 
toată ființa învățăturii, însușirii 
comorilor științei și culturii, a tot 
ce a creat mai de preț omenirea 
de-a lungul vremii, a cuceririlor 
epocale ale contemporaneității, pen
tru a putea prelua și duce cu suc
ces înainte făclia progresului mate
rial și spiritual al României socia
liste. Organele și organizațiile de 
partid, cadrele didactice, toți cei 
chemați să participe la conducerea 
și îndrumarea nemijlocită a pregă
tirii pentru muncă și viață a pio
nierilor nu vor precupeți nimic 
pentru a le sprijini efortul de a se 
forma ca oameni demni de epoca 
socialistă în care trăim.

ADUNAREA FESTIVĂ
DIN CAPITALĂ

AL CULORII

t V
Programul 1
8,30 Microavanpremleră. 8,40 

Gimnastică și muzică. 9,00 Viața 
satului. 10,00 Simfonia a V-a de 
P. I. Ceaikovski, în interpretarea 
Filarmonicii din Leningrad. Diri
jor Ev. Mravinski. 11,00 Tele-va- 
canță. 12,00 De strajă patriei. 12,30 
Căminul. 13,15 Emisiune în limba 
maghiară. 14,45 închiderea emisiu
nii de dimineață. 17,00 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază : Micro- 
avanpremiera. 17,05 Buletin de 
știri. 17,10 ,.Hai să-ntindem hora 
mare“. Cîntece și dansuri româ
nești șl ale naționalităților conlo
cuitoare. 17,40 Cravatele purpurii. 
18,35 Magazin duminical. 19,30 Te
lejurnalul de seară. 19,50 Finala 
celei de-a TX-a ediții a Campiona
tului mondial de fotbal : Italia — 
Brazilia. 21,45 Reportaj T.V. : Va
riantă la o doină. 22,05 „Electronii 
în lumina reflectoarelor". 22,35 
Telesport. 22,50 Telejurnalul de 
noapte.

Programul 2
19,50 Finala celei de-a IX-a ediții 

a Campionatului mondial de 
fotbal : Italia — Brazilia. 21,45 
Carnet plastic. 22,00 Roman foile
ton : „Casa Buddenbrook". Relua
rea episodului II.

r

**

*

t tr

• Opera Română : Seară vleneză
— 11; Traviata — 19,30.
• Teatrul de operetă : My fair 
lady — 10,30; 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Coana Chl-
• ița — 10,30; (sala Studio) : Moar
tea ultimului golan 20.
• Teatrul de comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
ara« (sala din ,bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Puricele în ureche — 
10,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara*’ (sala 
Studio) ; Năzdrăvanul Occidentu
lui — 20.
• Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Geamandura
— 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 11; (sala din str. Academiei) : 
Punguța cu doi bani — 11.
• Teatrul evreiesc de stat : Ma- 
zel-tov ! — 11; Actul de căsătorie
— 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Nicuță... la 
Tănase — 19,30.

ț
î

Sîmbătă dimineața, mii de pionieri 
din Capitală au umplut Piața Uni
versității. De aici, în frunte cu ste
gari, trompeți și fanfare, coloanele 
au pornit spre splendidul parc din 
Dealul Cotrocenilor, unde, în cadrul 
unei adunări festive, s-a sărbătorit 
tradiționala Zi a pionierilor și ani
versarea a două decenii de la crearea 
Palatului pionierilor.

Alături de pionierii bucureșteni, la 
festivitate iau parte și delegații ale 
organizațiilor de pionieri din Bulga
ria. R. D. Germană, Polonia, Ungaria 
și Uniunea Sovietică.

Festivitatea se deschide cu tradi
ționalul ceremonial pionieresc. în 
timp ce tricolorul țării se înalță în
cet spre vîrful catargului, parcul ră
sună de acordurile imnului „Trei 
culori".

După prezentarea raportului, este 
rostită deviza organizației pionierilor.

Felicitîndu-i pe sărbătoriți, tovară
șul Virgil Radulian, președintele 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, adjunct al ministrului în- 
vățămîntului, înmînează profesorului 
Dumitru Cojoc, directorul Palatului 
pionierilor, Diploma de onoare a Con
siliului Național al Organizației Pio
nierilor.

în numele Comitetului municipal 
de partid, tovarășul Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., primarul general al 
Capitalei, a adresat întregului corp 
didactic, tuturor copiilor din Bucu
rești, organizației de pionieri, căl
duroase felicitări și urări de noi suc
cese în activitatea școlară și ob
ștească.

Se vizitează apoi expoziția cu lu
crări executate în cercurile aplicative 
din școlile bucureștene și în cadrul 
Palatului pionierilor. în sala de mar

mură sînt prezentate picturi șl de
sene cu o tematică ce redă pregnant 
fantezia șl intuiția copilăriei, obiecte 
de artizanat și podoabe de interior, 
mașini și instalații industriale — în 
miniatură — realizate de pionieri.

Vizitatorii se opresc cu interes în 
fața documentelor, fotografiilor și re
producerilor, datind de acum 20 de 
ani. Una din vitrinele expoziției 
poartă înscris un citat din discursul 
rostit de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în 1950, la inaugurarea Palatului pio
nierilor, în care se spune printre al
tele : „Mai presus de orice să vă iu
biți patria, care este astăzi a voastră 
și a părinților voștri și pentru ca 
s-o puteți iubi trebuie să invățați din 
trecutul poporului nostru, trecut de 
luptă in care au căzut mii și mii de 
eroi pentru ca țara noastră sd fie 
astăzi liberă".

în seara aceleiași zile, formațiile 
artistice ale Palatului pionierilor au 
oferit, în sala teatrului din incinta 
falatului, un reușit spectacol artistic, 
n versuri, dans și muzică, purtătorii 

cravatelor purpurii din cuprinsul mu
nicipiului București au adus un cald 
omagiu conducerii de partid și de 
stat. Spectatorii au răsplătit cu vii 
aplauze versurile scrise în cinstea a- 
cestui jubileu de poetul Al. Andri- 
țoiu, dansurile românești și ale na
ționalităților conlocuitoare, suitele de 
balet, melodiile populare și lucrările 
de muzică simfonică etc.

Spectacolul a luat sfîrșit printr-un 
montaj literar-muzical. simbol al re
cunoștinței viitorilor constructori al 
comunismului față de atenția și gri
ja cu care sînt înconjurați în perma
nență din partea partidului și sta
tului.

(Agerpres)

în cei opt ani care s-au scurs de 
la moartea prematură a pictorului 
Țuculescu, opera lui și-a afirmat vi
talitatea în conștiința publicului ro
mânesc și a cunoscut un apreciabil 
ecou în multe cercuri artistice și de 
amatori de artă din străinătate. 
Prin structura energică a expresiei, 
prin tensiunea interioară a emoției, 
prin firele multiple care leagă pic
tura de alte zone adinei ale expe
riențelor de cultură și de viață, arta 
lui Țuculescu ne apare ca o ma
nifestare a sensibilității moderne. 
Nu putem ști cum va fi con
tinuat evoluția pictorului dacă el 
ar fi trăit ; fi’ndcă, deși orga
nică în dezvoltarea ei, creația lui 
Țuculescu n-a fost totuși lipsită 
de surprize, de acele salturi decisive 
care plasează o operă în centrul de 
iradiație cel mai propice.

Cum s-a înscris pictura lui Țucu
lescu în tradiția artistică româneas
că, situîndu-se, prin ea, în plin mo
ment european ? Problema aceasta, 
mai ușor descifrabilă în alte cazuri, 
în care traseul biografic al artiștilor 
parcurge etapele obișnuite ale învă- 
țămîntului artistic și ale prezenței 
într-un mediu artistic, atinge în ca
zul lui Țuculescu nodul cel mai com
plex al întrebărilor pe care arta lui 
le ridică.

Se știe că Țuculescu a fost, în ma
terie artistică, un autodidact. Nu ■ 
rămas însă, niciodată, un amator. 
Născut la 19 mai 1910, la Craiova, 
manifesta din copilărie semnele vo
cației artistice ; la 15 ani îl aflăm 
expunînd picturi, iar un an mai tîr- 
ziu la parte la expoziția cercului ar
tistic oltean. Totuși, va opta pentru 
studiile științifice. în 1928, student 
în științele naturii, în 1929 al Fa-

O imagine pentru albumul pionieriei
Foto : Gh. Vințilă

AVIATORILOR PATRIEI
(Urmare din pag. I)

vigator în punctul de comandă". 
Nu se putea împăca cu ideea că 
nu mai avea dreptul să deco
leze la bordul elicopterului. 
.Pentru mine, spunea, zborul e 
nsăși (rațiunea de a exista". Mi 
i-au părut, atunci, exagerate 
nihnirea, regretul său. 11 cu- 
îoșteam încă din Școala supe- 
■ioară de ofițeri de aviație 
.Aurel Vlaicu". Era printre cei 
nai buni. Hotărît, energic, în- 
reprinzător. Am încercat să-i 
xplic cit de valoroasă și plină 
le răspundere e munca ce urma 
-o desfășoare ca navigator în 
unct. „Dar eu sînt pilot, înțe- 
îgeți ? !“ La întîlnirea recentă 
ș fi vrut să-i spun că greșisem 
u, cînd nu-1 înțelesesem. N-am 
utut sta de vorbă în unitate 
mase din nou alarma. Bătălia 
j stihia dezlănțuită continua 
e hărțile de zbor, piloții își 
asau, cu înfrigurare și emoție, 
aiectele care traversau locali- 
ițile lovite de inundații. Din- 
-o dată l-am auzit pe căpitanul 
ictor Coșconel cerînd coman- 
intului permisiunea să fie tri- 
is și el cu echipajul acolo 
ide se anunțase situația cea 
ai primejdioasă. Și a partici- 
it activ la principalele mo- 
ente dramatice, trăite în pra- 
d dintre posibil și imposibil, 
răși sute și sute de aterizări 

locuri diferite, necunoscute, 
răși încordare maximă, su- 
•are multă pentru a realiza 
uncte fixe" deasupra clădi- 
or amenințate cu prăbușirea, 
asupra puhoaielor, lîngă rețe- 
e de înaltă tensiune, sub șfi- 
iuirea ploilor.
Tot în numele vieții, un alt 
lipaj comandat de locotenent 
onelul Ioan Condoiu a desfă
tat „acțiuni de luptă" dintre 
e mai înverșunate, de-a lun- 
I a 19 zile. 4 ore de odihnă 
noapte. Și, uneori, nici atît. 
ziua ? Ziua „punți" pe dea- 

>ra unor clădiri în flăcări, 
nținerea aparatului în zbor 
> rafalele unui vînt cu viteza 
peste ff) km/oră, „punct fix" 
te îngrămădiri de ape tulbu- 
e. O luptă înverșunată cu un 
man cumplit și bezmetic, 
e nu-și cruță prizonierii, 
niprezent însă : efortul a- 
ape supraomenesc, voința de 

de a învinge, hotărîrea ne- 
tită de a îndeplini Ordinul

de zi nr. 1 al Comandantului 
Suprem al Forțelor noastre Ar
mate îndeplinind punct cu 
punct acest ordin, echipajul 
condus de locotenent colonelul 
Ioan Condoiu a îndeplinit o 
nouă misiune de răspundere : 
pentru ca fabrica de zahăr din 
Luduș să poată reintra neîntâr
ziat in normal, a remorcat ca
blurile rupte ale rețelei de 
înaltă tensiune, transportîndu-le 
cale de kilometri peste deal, 
peste fluviul de ape. „Cînd am 
văzut atîtea vieți pîndite de 
moarte, nu ne-am mai gîndit la 
viața noastră decît în măsura în 
care o puteam păstra ca să sal
văm oamenii și tot ce se putea 
salva". Cuvintele locotenent co
lonelului loan Condoiu dau di
mensiunea crezului de viață al 
aviatorilor noștri.

Acum cînd sărbătorim ziua a-

în grelele misiuni încredințate.
Și nu poate fi o răsplată mai 
mare pentru el decît prețuirea 
și recunoștința poporului că
ruia îi aparțin trup și suflet. în 
ochii colonelului Ion Buhoci, ai 
locotenent-coloneilor loan Con
doiu, Constantin Nae și Adal
bert Bodiș, ai maiorilor Nicolae 
Licu, Vasile Cuciureanu, Vasile 
Dinu, Carol Covaci, ai căpita
nilor Victor Coșconel, Nicolae 

* Focșa, ai locotenentului major
Viorel Balica, ai locotenentului 
Adrian Orza și ai tuturor ce
lorlalți aviatori, participanți la 
dramatica încleștare, seînteiază 
cele mai de preț nestemate u- 
mane. Și ele dau un plus de 
strălucire Zilei aripilor româ
nești.

în zbor, în cele mai dificile 
misiuni încredințate, în munca

ripilor românești, cerul iși rea- 
zimă din nou tîmpla albastră 
de umerii țării, iar apele rede
vin oglinzi pentru columna noa
stră de împliniri. Reîntorși de 
pe frontul negru al stihiei, elî- 
copteriștii, toți aviatorii, aseme
nea tuturor ostașilor armatei 
noastre, tuturor luptătorilor care 
și-au făcut datoria în crîncena 
încleștare, trec pe sub arcul re
cunoștinței și prețuirii poporu
lui. Bilanțul exact al contribu
ției elicopteriștilor și a perso
nalului de pe avioanele de 
transport n-a fost încă încheiat. 
Se știe doar că acești oameni 
au salvat mii de vieți omenești 
și au transportat sute de tone 
de alimente, medicamente, car
buranți și alte materiale de 
care se simțea nevoia în toate 
locurile calamitate din țară.

La chemarea patriei, a parti
dului, asemenea tuturor milita
rilor forțelor noastre armate, 
aviatorii militari au răspuns cu
rajos, tenace, îmbinînd măiestria 
de luptător cu voința de a izbuti

lor pe aerodromuri, aviatorii 
dau necontenite examene ale 
măiestriei, științei și temerității. 
Zburători însuflețiți de o dra
goste fierbinte față de patria 
socialistă, față de partidul co
munist iși dovedesc atașamentul 
nemărginit față de înalta cauză 
pe care o slujesc, patriotismul 
lor fierbinte. Trup din trupul 
armatei noastre, demni conti
nuatori ai unor strălucite tra
diții — în care pentru vecie 
sînt încrustate în cartea de aur 
a deschizătorilor de zboruri nu
mele lui Vuia, Vlaicu, Coandă 
— aviatorii cresc la școala ca
racterelor puternice, a curaju
lui exemplar, a voinței nestră
mutate de a-și face datoria Ia 
cota eforturilor întregii armate, 
străjuitoare a independenței și 
suveranității României socia
liste.

De Ziua aviației, întregul nos
tru popor cinstește cu dragoste 
și prețuire pe vajnicii săi zbu
rători, apărătorii de elită ai ce
rului patriei.

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale Republicii Socialiste 
România

Aniversăm astăzi Ziua Aviației Republicii Socialiste România — 
sărbătoare tradițională menită să cinstească pe aviatorii și constructorii 
de avioane ai patriei, contribuția adusă de ei la progresul aeronauticii 
noastre.

Conștienți de înalta răspundere ce le revine ca apărători ai spațiului 
aerian al Republicii Socialiste România, aviatorii militari, la- fel ca toți 
militarii forțelor noastre armate, se pregătesc cu rîvnă, fiind gata oricînd 
să îndeplinească misiunile încredințate de Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român și Consiliul de Stat, de Comandantul suprem. 
Aviația de transport, utilitară și sportivă, care în anii socialismului a 
cunoscut o continuă dezvoltare, a obținut succese de seamă în activitatea 
desfășurată în slujba intereselor poporului.

Dînd expresie devotamentului profund față de cauza națiunii noastre 
socialiste, aviatorii au participat cu bărbăție și abnegație, alături de 
masele largi ale populației, la acțiunea de salvare a vieților primejduite 
și a bunurilor materiale, la înlăturarea efectelor provocate de inundațiile 
pustiitoare din acest an, săvîrșind în această bătălie mărețe fapte de 
eroism.

Cu prilejul acestei sărbători, felicit personalul aviației militare și 
civile și-i urez noi succese in întreaga sa activitate.

Trăiască Aviația Republicii Socialiste România 1
Trăiască Partidul Comunist Român — conducătorul încercat al po

porului, inspiratorul șl organizatorul tuturor victoriilor noastre I
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă 

România !
Ministrul Forțelor Armate 

General-colonel 
ION IONITĂ

cinema
• Dreptul de a te naște : PATRIA
- 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,15.
• Salariul groazei : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12; 15; 18; 21, GRADINA 
DOINA - 20,30.
• Ferestrele timpului : CENTRAL
- 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21.
• Cazul sergentului Grișa : LU
MINA — 9—15,45 în continuare ; 
18,15; 20,45.
• Afurisitul de bunic : FESTIVAL
- 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Jurnalul unei cameriste : CA
PITOL - 9.15; 11,30; 14; 16,15: 18,30; 
21.
e Acei oameni minunați în mași
nile lor zburătoare : GRADINA 
CAPITOL — 20,15.
• Sub semnul lui Monte Cristo î 
REPUBLICA - 9,15; 11,30; 13,45; 
16,15, 18,45; 21,15, BUCUREȘTI - 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 
21, STADIONUL DINAMO - 20,30, 
GRADINA FESTIVAL — 20,15, A- 
RENELE ROMANE — 20,15.
• Cu dirijabilul spre Polul Nord : 
VICTORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45.

0 Misteriosul X din Cosmos i 
FAVORIT - 10; 15,30; 18; 20,30, 
MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, GRADINA AURORA - 
20,15.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9—12 în 
continuare.
• Vină torul de căprioare t DOINA
- 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Asterix șl Cleopatra î TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
• Cei 1 000 de ochi al doctorului 
Mabuse : FEROVIAR - 9: 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Articolul 420 (ambele serii) : 
CINEMATECA (sala Union) — 8; 
11; 14,15; 17,30; 20,30.
• Marile vacanțe : EXCELSIOR —
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9: 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, GRADINA EXPOZIȚIA — 
20,15.
• Așteaptă pînă se întunecă t
GRIVIȚA — 10,30; 16; 18,15; 20,30. 
FLOREASCA - 15,30; 18; 20,30,
TOMIS — 9—17 în continuare ; 19, 
la grădină — 20,30.
• Acțiunea „Vulturul" • ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15; 
17,45; 20, GIULEȘTI — 15,30; 18;
20.30.
• Te iubesc, te iubesc : BUZEȘTI
— 15,30; 18.

î

*
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cultății de medicină, Țuculescu pă
rea să fi renunțat Ia artă ca preo
cupare principală. Pictura rămînea 
pentru el un „violon d’Ingres", 
cum se întilnește adesea în lu
mea medicilor, credeau mulți. Că
lătoriile întreprinse în Grecia, Tur
cia, Egipt, Italia, Franța și Elveția, 
între anii 1930—1939 maturizau însă 
o experiență artistică ale cărei ră
dăcini erau adinei, rădăcini implan
tate în spiritualitatea poporului nos
tru, în tradițiile folclorice, în magis
trala sinteză pe care decorația obiec
tului de artă populară o obține. Roa
dele meditației, ale vizitării asi
due a expozițiilor din țară și 
din străinătate, studiul operei unor 
artiști ca Luchian, Petrașcu, iar din
tre străini, Van Gogh față de 
a căror operă pictorul a manifestat un 
interes deosebit, aveau să se vadă 
curînd. în 1938, Țuculescu des
chide prima lui expoziție la Bucu
rești. Expune mai ales peisaje. 
Prin viziune, lucrările acelei expo
ziții se așezau firesc în înfățișarea 
de ansamblu a peisagisticii românești 
dintre cele două războaie. Un lirism

La aniversarea 
pictorului

Ion Țuculescu

exprimat figurativ, într-un limbaj 
de forme ușor lizibile, care nu pre
vesteau decît printr-o intensitate 
emoțională caracteristică, un soi de 
violență concentrată — încă ascunsă 
viitoarea dezvoltare a picturii lui Țu
culescu. Culoarea nu avea nici ea forța 
de șoc prin care pictura lui va obține 
ulterior sufragii. Cei mai perspicace 
dintre criticii epocii au sesizat, încă 
de atunci, talentul tînărului pictor, 
care părea a se dezvolta pe făgașul 
unei peisagistici devenită tradițio
nală. Astăzi, însă în lumina în
tregii opere, lucrările lui Țucu
lescu, din anii primelor expo
ziții — cea personală din 1939 —
participările Ia expoziția „Tinerimii 
artistice", în 1940, apoi la Salonul 
oficial, în 1941, și marea expoziția 
personală în 1943, indică un artist ori
ginal, reflexiv, un spirit meditativ, cu 
un acut sentiment al rolului artei în 
viața omului, cu o încredere adîncă 
în posibilitatea picturii de a purta 
cu sine un mesaj spiritual, de a fi 
mai mult decît un prilej de delec
tare vizuală. „Cîmpul cu răpită", 
amintind de Luchian în organizarea 
compoziției și modul de a prezenta, 
orizontul ocrotit cu un șir dens de co
paci sau lucrări ca „Margine de 
sat", unele naturi moarte, au ac
cente care permit să le situăm în cu 
totul altă zonă decît cea a lirismu
lui spontan. Acțiunea reflexivității 
este resimțită cu atît mai puternic 
și mai interesant cu cit — grafolo
gic vorbind — tipul de expresie pic
turală a lui, Țuculescu are un carac
ter dominant impulsiv, temperamen
tal. De altfel, existența unor alter
nanțe, a unor pendulări între liris
mul impulsiv și modalitățile li
rice mai constrinse de rațiune, a 
fost semnalată de exegeții operei lui 
Țuculescu. Un moment mai pronun
țat al acestei pendulări poate fi ur
mărit chiar în perioada anilor de de
but. Astfel, unele lucrări expuse în 
1939, și multe din cele prezentate în 
1941, erau caracterizate printr-o re
marcabilă stringență și rigoare a 
compoziției, prin gravitatea senti
mentului.

Pe măsură însă ce timpul trece, 
factorul stăpînirii de sine, tendința 
raționalizatoare se atenuează și tră
sătura expresionistă a viziunii lui 
Țuculescu apare mal pronunțată. în 
anii războiului Ia care a luat parte 
in calitate de medic, modalitatea a- 
ceasta expresionistă, în formă dra
matică, dureroasă, va căpăta un ca
racter simptomatic din punctul de 
vedere al psihologiei artistului șf 
un caracter simbolic cu sensuri 
vaste. Din perioada aceasta datează 
„Noaptea salcîmilor", operă caracte
ristică pentru etapa respectivă. 
Este c pictură în care negrul devine 
un centru de atracție vizuală și, 
poate, paradoxal, un centru de iradia
ție cromatică de mare intensitate. 
Ulterior, folosirea negrului in orga
nizarea coloristică a compoziției se va 
desfășura în modalități din ce în ce 
mai complexe, anticipînd — pe lingă 
rafinamentul coloristic la care ajunge 
pictorul — atmosfera obsedantă din 
unele pînze de mai tîrziu. Prezența 
lui contrastantă într-un mediu de 
culori aprinse, stridente chiar, 
va sublinia energic vitalitatea și 
tonicitatea lor. în privința acestor 
raporturi între negru și culorile 
ardente — roșu, galben, portoca
liu — s-ar ■ putea stabili unele 
legături mai concrete între factura 
picturii lui Țuculescu și cea a expre
sioniștilor din faza de la începutul 
secolului. Tipul de intensitate psihică, 
de dramatism al expresiei proprii lui 
Țuculescu se deosebește de cel al 
„fauvilor" francezi, după cum se deo
sebește de energia și intensitatea lui 
Petrașcu, prin faptul că la Țuculescu 
„zgomotul de fond" a! unei vieți 
interioare dramatice, răscolite, tinde 
să acopere exercițiul plastic, lăsînd 
gestului picturii toată spontaneitatea, 
cîteodată necontrolată. Degajarea u- 
neori frenetică pînă la halucinație a 
picturii lui Țuculescu confirmă im
portantul rol al acțiunii condiți
ilor psihice create în conști
ința unui artist de situația unor 
raporturi tensive între artist și socie
tate. Se știe că în condiții istorice și 
social-economice diferite prin momen
tul cronologic, pictura expresionistă 
cultiva sentimentul dureros al izolării, 
determinat de condițiile sociale con
crete, iar dramatismul lucrărilor lor 
izvora din încercarea de a depăși a- 
ceastă izolare, așa cum rezultă din 
atîtea mărturii patetice scrise de ar
tiști. Datorită contextului social-uman 
diferit în care s-a format și a creat 
Țuculescu, temperamentului și parti
cularităților talentului său, evoluția 
artei lui s-a desfășurat pe cu totul 
alte planuri. Sentimentul izolării care 
transpare parțial în lucrările sale iși 
găsește explicații speciale, între care 
nu în ultimul rînd se află cele pri
vind singulara personalitate a artis
tului, Pe • structură psihologică

și temperamentală predispusă că
tre interiorizare, a acționat cu sigu
ranță faptul că pictorul, deși prezent 
în viața artistică, se găsea totuși în 
afara unui mediu artistic propriu- 
zis, cotidian. Experiența lui de viață 
era alta. împrejurările acestea aveau 
să se intensifice cu timpul, acumulîn- 
du-se un climat dureros de neînțe
legere și distanță reciprocă între 
public și artist, prețuit și înțeles, 
într-o perioadă a maturității sale, 
numai de puțini admiratori încreză
tori în autenticitatea căutărilor sale, 
dar care n-au avut totuși forța pe 
care o poate avea un public cuprin
zător de a „multiplica", adînci și 
structura în diversitatea ei latentă 
energia unei viziuni și a unui limbaj 
artistic, de a o ridica, chiar în pro
pria ei combustie, spre culmile 
echilibrului și ale seninătății.

După încheierea experienței războ
iului al cărei ecou profund în con
știința artistică a lui Țuculescu a fost 
de atîtea ori subliniat, o amplă ex
poziție scotea la iveală, în 1947, rezul
tatele unor preocupări existente incă 
mai de mult în meditațiile pictorului. 
Redescoperirea valorilor estetice și a 
sensurilor adinei ale artei populare 
autohtone și, dincolo de ea, ale mi
turilor și simbolurilor străvechi, per
manențe ale gindirii, imaginației și 
experienței umane, a avut drept 
urmare modificări substanțiale in 
viziunea lui Țuculescu. Preocupările 
de acest fel nu-i aparțineau desigur 
in mod exclusiv. Cunoscute curent» 
artistice au făcut, la începutul vea
cului nostru, din atenția acordată 
artei și gindirii primitive un izvor 
de reîmprospătare spirituală ți au 
găsit acolo mijloace de reînnoire, a 
expresiei pe temelii formale sol 
garantate de veacuri. întilnim ase
menea preocupări adine resimțite șl 
prelucrate — la Brâncuși. Ele apar 
Ia mulți dintre pictorii noștri din pri
mele decenii ale secolului : ia Canvl 
Ressu, la Cecilia Cuțescu-Storck, la 
Abgar Baltazar, apoi la Theodorescu- 
Sion, Dimitrie Ghiață și alții. Modul 
propriu de a asimila creația folclori
că, valorificarea sensibilității și mo
tivelor populare in opera sa plastică, 
interesul special manifestat față de 
folclorul autohton, de arta originală, 
genială a descoperirii sensului culo
rilor și armonizării lor neașteptate 
explică, în parte, viabilitatea lucrări
lor acestei perioade, disponibilitatea 
Iui Țuculescu pentru o mai cuprinză
toare interpretare, cu mijloace spe
cifice talentului său, a realității uma
ne, a atitudinilor ei de esență. Ceea 
ce constituie originalitatea contribu
ției lui Țuculescu în această direcție 
este faptul că a reușit, mai ales 
in operele din perioada denumită de 
el însuși „faza folclorică" — situată 
aproximativ între 1947—1955 — dar, 
în parte, și în cursul perioadei ur
mătoare, denumită tot de el „faza 
simbolică-totemică", ca elementele de 
artă populară, desprinse din țesături 
— covoare îndeosebi — din ceramică 
și cioplituri în lemn, să-și piardă 
sau să-șl atenueze funcția decorativă 
în compoziție, in avantajul unei func
ții- expresive cu mari valențe emoțio
nale. Și dacă în legătură cu picturile 
înfățișind interioare țărănești se poate 
încă vorbi despre intenții decorative, 
în ceea ce privește compoziții ca 
„Noaptea la Ștefănești", „Femei la 
seceriș", „Apus de soare", „Copacul", 
intervenția frunzelor, a păsărilor, a,- 
figurinelor, a elementelor de stîlp W 
imagine capătă un caracter fantas 
tic. vizionar, de proiectare în zone 
mitice ; dar nu cu efectul calmant, 
terapeutic, al unei excursii poetice in 
afara cotidianului, ci, dimpotrivă, cu 
efecte răscolitoare de scormonire in 
adîncurile tulburi ale memoriei im
personale, ale depozitelor inconștien
tului. în acest fel, in pictura lui Țucu
lescu „obiectul" își străpunge pro- 
priile-i limite ; el capătă sau recapătă 
funcții simbolice, lăsindu-se absorbit 
intr-un univers de semnificații labile 
regrupate altfel decit în viața ra
țiunii. Tendința aceasta va merge 
accentuîndu-se, culminînd in lucră
rile ultimilor ani ai unei vieți 
curmate prematur, in 1962. Revenirea 
obsesivă a unor elemente ca fluturii, 
ochii, fragmentele do troiță, păpușile 
în formă de vase și ulcioare, penele 
de păun și alte străvechi simboluri, 
începe insă să lase — cu toată stră
lucirea explozivă a culorilor — o 
Impresie de monotonie, să nască în 
privitor o anume stringere de inimă, 
parcă pentru destinul unei minunate 
imaginații care se curmă pe ea însăși, 
fără urmare. Dincolo de aspectul pur 
formal al receptării, stăruie însă, o 
dată cu răvășită aglomerare a a- 
cestor obiecte simbolice, impresia de 
incertitudine între intenția exprimă
rii și rezultatul ei. întreg capitolul ul
tim al căutărilor lui Țuculescu se si
tuează, dincolo de sursele cărora li s-a 
adresat, pe planul confesiunii, al unei 
confesiuni indirecte, dureroase. Con
fesiunile în culori vor mărturisi, — 
este un adevăr pe care-1 impune 
interpretarea cu obiectivitate a evo
luției artei sale — o închidere în
tr-un univers straniu, cu semnificații 
particulare, o restrîngere a diversi
tății de atitudini și sentimente uma
ne. Interpretînd lumea cu ochiul u- 
nei halucinante obsesii, dominat de 
un scepticism tragic, reducînd miste
rul descoperirilor prin culoare la pu
ține dimensiuni, artistul — traver- 
sînd, de altfel, și o experiență de 
viață aparte — își va restrînge impre
siile, Ideile — deliberate sau nu.

Este evident pentru exegetul crea
ției lui Țuculescu că evoluția artis
tului n-a fost una lineară, că — mal 
ales în perioada „simbolică", peri
oadă în care artistul ajunge uneori 
la expresii nonfigurative foarte ac
centuate — mesajul artei sale nu se 
comunică întotdeauna cu pregnanță, 
cu claritate Originalitatea creatoru
lui, remarcabilul său talent au fă
cut însă ca, în ceea ce el are mai va
loros, să depășească momentele de 
inspirație încețoșată, să se împlineas
că în lucrări de o indiscutabilă via
bilitate. Posibilele observații pe care 
le implică unul sau altul din tablou
rile sale au menirea de a determi
na o analiză obiectivă a operei ar
tistului, o situare cit mai exactă a 
acesteia în contextul artei noastre. 
Din acest punct de vedere, creația lui 
Țuculescu. care în ultimii ani a cu
noscut o largă popularizare, abia 
își așteaptă viitoarele exegeze, o a- 
naliză completă și profundă menită 
să reconstituie, să pună în evidență 
întreaga complexitate, bogăția da 
nuanțe adeseori contradictorii a 
creației și personalității artistului Ion 
Țuculescu, contribuția sa la dezvol
tarea artei contemporane românești.

Amelia PAVEL \
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Excelenței Sale
NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Vă rog să acceptați cele mai sincere mulțumiri pentru bunele urări 
transmise de Excelența Voastră cu ocazia zilei naționale a Islandei.

KRISTJAN ELDJARN 
președintele Islandei

PRÎNZ OFERIT
DE COMITETUL EXECUTIV 

Al C. C. AL P. C. R.
Președintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, a primit din par

tea guvernatorului statului New York (S.U.A.), Nelson Rockefeller, un 
mesaj de compasiune în legătură cu inundațiile din România.

în numele populației statului New York, al său personal și al soției 
sale, Nelson Rockefeller exprimă familiilor care au suferit de pe urma 
inundațiilor simpatia sa, împreună cu mîhnirea și întristarea provocate 
de această mare tragedie umană.

Plecarea delegației de activiști ai P.S.U.G.
Simbătă dimineața a părăsit Capi

tala delegația de activiști ai P.S.U.G., 
condusă de Werner Eberlein, adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.S.U.G., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., a 
făcut o vizită in țara noastră în 
schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de tovară
șul Crețu Victor, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid.

Au fost prezenți Ewald Moldt, am

SPORT
Campionatul mondial de fotbal

PESTE CÎTEVA ORE, 
MAREA FINALĂ

CORESPONDENȚA DIN MEXIC DE LA VALENTIN PAUNESCD

Cîteva ore încă și vom spune a- 
dio lui Mexico ’70, acest moment care 
va rămîne în Istoria fotbalului chiar 
și numai prin meciul Italia — R. F. a 
Germaniei, meci care a avut darul 
să infirme toate declarațiile celor ce 
susțineau decadența sportului rege.

Cind scriu aceste rinduri, toată su
flarea gazetărească, prezentă aici în 
sala de presă a marelui hotel Maria 
Isabel, freamătă in așteptarea „vîrfu- 
lui“ competiției. Sint comentate ulti
mele evenimente, ultimele declarații 
ale celor ce se vor întilni pentru a-și 
disputa întîietatea supremă.

Pele, într-o declarație făcută vineri 
dimineața la Suites Caribe, unde se 
afla echipa Braziliei, spunea printre 
altele : „Nu cunosc și nu recunosc alt 
cuvînt decit victorie în partida de du
minică cu Italia. Vom duce „cupa" 
pentru totdeauna in Brazilia". (Bucu
ria a fost atît de mare în Brazilia 
pentru victoria de miercuri, incit 11 
„torcederos" n-au mai rezistat și au

A

In cî*eva rinduri
ÎN CADRU I. SFERTURILOR DE 

FINALA ALE „CUPEI ROMÂNIEI" 
LA FOTBAL, ieri la Sibiu Steaua 
a învins cu 1—0 (0—0) pe U.T. Arad, 
prin punctul marcat de Creiniceanu.

LA VARȘOVIA AU ÎNCEPUT ÎN
TRECERILE TRADIȚIONALULUI 
CONCURS DE ATLETISM „MEMO
RIALUL KUSOCINSKI". La actuala 
ediție participă atleți din 19 țări, prin, 
tre care U.R.S.S., Japonia, R.D. Ger
mană, România, Bulgaria, Olanda, Iu. 
goslavia, Finlanda, Cehoslovacia, Sue
dia, Polonia.

Proba feminină de săritură în înăl
țime s-a încheiat cu succesul atletei 
românce CORNELIA POPESCU, cla- 
;ată pe primul loc cu 1,77 m. Locul doi 
1 fost ocupat de poloneza Konowska- 
;i — 1,74 m, iar pe locul trei s-a clasat 
Kozir (U.R.S.S.) — 1,70 m. In proba 
le săritură cu prăjina, victoria a re
venit recordmanului mondial WOLF
GANG NORDWIG (R.D. Germană) 
cu performanța de 5,30 m. Sprinterul 
polonez BADENSKI a trecut primul 
linia de sosire în cursa de 400 m în 
15”8/1O, Iar compatriotul său NO- 
WOSZ a fost cronometrat în proba de 
100 m cu timpul de 10”2/10. Proba de 
săritură in lungime a fost cîștigată de 
japonezul YAMADA cu rezultatul de 
7,97 m.

Alte rezultate : masculin : 1 500 m : 
Szordikowski (Polonia) — 3’40”4/10 ; 
400 m garduri : Banașzak (Polonia) — 
51” ; 3 000 m obstacole : Kaimura (Ja
ponia) — 8’39”2/10 ; feminin : 100 m : 
Van der Berg (Olanda) — ll”2/10 ; a. 
runcarea greutății : Antonina Ivanova 
(U.R.S.S.) — 17,30 m ; 400 m : A.
Dundere (U.R.S.S.) — 54”5/10 ; arun
carea suliței : Daniela Jaworska (Po. 
lonia) — 57,14 m.

★
ÎN PRIMA ZI A CAMPIONATE

LOR UNIVERSITARE DE ATLE
TISM ALE S.U.A., care se desfășoară 
la Des Moines (Iowa), Pat Matzdorf a 
ciștigat proba de săritură în înălțime 
cu performanța de 2,16 m. Pe locul se
cund s-a clasat suedezul Ken Lud- 
mark cu 2.13 m. In proba de 100 yarzi. 
primul a trecut linia de sosire Eddie 
Hart, cronometrat cu timpul de 9”4/10. 
Proba de aruncarea greutății a revenit 
lui Karl Salb cu rezultatul de 19,46 m.

In concursul de decatlon, după pri
ma zi de întreceri conduce finlande
zul Jorma Vesala cu 3 881 puncte, 
urmat de Rick Vanamaker — 3 808 
puncte.

Alte rezultate : 120 yarzi garduri: 
Gibson — 13”6/10 ; săritura în lun
gime : Robinson — 7,88 m ; șase mile : 
Bertelsen — 27’57”5/10.

După opt runde, in turneul interna
țional de șah de la Skoplie continuă 
să conducă marele maestru sovietic 
Mark Taimanov cu 5,5 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de Maro- 
vici (Iugoslavia) — 5 puncte (1), 
Gheorghiu (România) — 4 puncte (2), 
Matulovici și Gligorici (ambii Iugosla
via) — 4 puncte (1) etc. Marele maes
tru american Samuel Reshewsky ocu
pă locul 11 cu 2,5 puncte și patru par
tide întrerupte. In runda a 8-a, s-au 
terminat numai trei partide : Maro- 
vici—Sofrevski 1—0 ; Matulovici—Ba- 
iașov remiză ; Barczay—Janosevici re
miză.

basadorul R. D. Germane la Bucu
rești și alți membri ai ambasadei.

*
In timpul vizitei în țara noastră, 

delegația de activiști ai P.S.U.G. a 
avut convorbiri la C.C. al P.C.R.. la 
Comitetul Municipal București al 
P.C.R. și Comitetul județean Con
stanța al P.C.R. și a vizitat unități 
industriale și agricole, instituții so- 
cial-culturale și turistice din Muni
cipiul București și județul Con
stanța.

luat drumul veșniciei înainte de... 
„marea victorie", 6 în Porto Alegre, 4 
in Sao Paulo și unul in Vitoria. în 
Uruguay, tristețea s-a soldat cu un 
singur... decedat 1).

Riva, steaua de prima mărime a 
Squadrei Azzurra, a fost mai rezervat 
în declarații : „Brazilia este un ad
versar mai dificil decit R.F. a Germa
niei", dar tot atit de ferm în ceea ce 
privește țelul final : „întreaga Italie 
ne așteaptă cu „cupa" și o vom duce, 
indiferent care va fi prețul pe care ii 
vom plăti pentru realizarea acestei 
dorințe a milioanelor de tifosi..."

Cine va fi invingătoarea in această 
mare finală „mexicană" ? Iată o În
trebare la care ziariștii de aici au și 
găsit răspunsul precis : fotbalul latin, 
frumoasa trecere de la disputa Inter- 
continente, ca o pasă elegantă a unui 
torero la o infimă distanță de taurul 
înfuriat, distins gest mexican de a 
împăca Europa cu America de Sud. 
E ceva, nu 7

★
Meciul Brazilia—Italia de astăzi este 

al 5-lea dintre echipele celor două 
țări. Trei partide au fost amicale și 
numai una s-a disputat în cadrul cam
pionatului mondial (în 1938 la Marsi
lia, in semifinale, cind Italia a cîștl- 
gat cu 2—1).

Arbitrul Rudi G13ckner (R.D. Ger
mană). ajutat la tușă de elvețianul 
Scheurer și argentineanul Coerezza. 
va conduce următoarele formații pro
babile : BRAZILIA : Felix. Carlos 
Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, CIo- 
doaldo, Gerson, Rivelino, Jalrzinho, 
Tostao, Pele ; ITALIA : Albertos!, 
Burgnlch, Rosato, Cera, Facchetti. 
Mazzola (Rivera), De Sistl, Bertini, 
Domenghinl, Riva, Boninsegna.

(Urmare din pag. I)

publice, în cercuri din cele mai largi 
ale poporului francez a devenit și 
mai bine cunoscută activitatea internă 
și internațională a statului nostru. 
După cum se știe, cu acest prilej a 
fost publicată in "imba franceză car
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
„Pentru o politică de pace și. coope
rare internațională".

Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
in Franța, rezultatele ei, conți
nutul convorbirilor oficiale au 
prilejuit o amplă și strălucită con
firmare a justeții politicii externe a 
țării noastre care, punind în centrul 
ei, in mod consecvent, prietenia și 
colaborarea cu toate țările socialiste, 
este, totodată, o politică larg des
chisă către dezvoltarea relațiilor 
prietenești cu toate statele lumii, 
fără deosebire de sistem social, în 
spiritul coexistenței pașnice. S-a 
manifestat o dată în plus prețuirea 
de care se bucură această 
politică — caracterizată prin 
dinamism ș! spirit constructiv, prin 
abordarea realistă a problemelor 
lumii contemporane, printr-o ținută 
principială, prin respectul indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc — ca principii de bază ale 
bunelor relații între toate statele, in
diferent de regim social.
Vizita președintelui Nicolae Ceaușescu 

in Franța a reliefat, o dată mai 
mult, însemnătatea pe care o 
prezintă pentru dezvoltarea relațiilor 
multilaterale dintre state, pentru 
cauza păcii, a colaborării și înțele
gerii intre popoare, contactele di
recte, întîlnirile și convorbirile dintre 
conducătorii de state. Se poate apre
cia, în mod incontestabil, că această 
vizită s-a înscris ca o mare reușită 
politică, s-a încheiat cu rezultate 
din cele mai bune, s-a dovedit 
bogată și fructuoasă pe multiple pla
nuri, marcind o contribuție deo
sebit de valoroasă la evoluția po
zitivă. mereu ascendentă a relațiilor 
dintre România și Franța, dintre po
poarele român și francez, spre bi
nele celor două națiuni, al securității 
și progresului în Europa și în lume.

Convorbirile oficiale româno-fran- 
ceze, dintre președintele Consiliului 
de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Franței, 
Georges Pompidou, s-au desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească, carac
teristică relațiilor dintre cele două 
țări. Cei doi președinți și-au ex
primat deplina satisfacție pentru 
evoluția favorabilă a relațiilor ro- 
mâno-franceze, apreciind că aceas
tă vizită va marca o nouă și re
marcabilă etapă în dezvoltarea as-

(Urmare din pag. I)

unitatea clasei muncitoare, pentru 
triumful socialismului. Gîndind 
la trecut sînt pătruns de un 
sentiment de satisfacție că am 
putut să-mi aduc modesta contri
buție la lupta clasei muncitoare și 
a poporului român, la lupta pen
tru dărîmarea societății burghe- 
zo-moșierești, pentru trecerea la 
construcția socialistă, pentru reali
zarea socialismului în țara noas
tră. Sînt fericit că am putut găsi 
împreună cu mulți tovarăși, cu 
ajutorul partidului comunist, calea 
spre Frontul Unic Muncitoresc, în- 
tr-un moment crucial pentru 
destinele României, calea spre 
unitatea deplină, organizatorică, 
politică și ideologică a clasei 
muncitoare, în Partidul Unic Mun
citoresc, construit pe baza principi
ilor marxism-leninismului. Aceas
tă realizare a fost de o însemnătate 
indiscutabil hotărîtoare pentru pro
gresul social, pentru construirea so
cialismului în țara românească, dar 
este convingerea mea că această

Felicitări adresate

tovarășului Ștefan Voitec
Cu ocazia împlinirii vîrstei de 70 

de ani, tovarășul Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, a 
primit pe A. Basov, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Sovietice, care i-a transmis 
cordiale felicitări și urări de sănătate 
din partea tovarășilor I. Spiridonov, 
președintele Sovietului Uniunii al 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., șl I. 
Palețkis, președintele Sovietului Na
ționalităților al Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Tovarășul Ștefan Voitec a primit, 
de asemenea, telegrame de felicitare 
din partea tovarășilor Dalibor Hanes, 
președintele Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace, Pek Nam Un, pre

Cronica zilei
Simbătă după-amiază s-a înapoiat 

de la Berlin delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Valter Roman, membru al C.C. al 
P.C.R., directorul Editurii Politice, 
care a participat la Conferința știin
țifică cu tema „Rolul crescînd al 
partidelor comuniste in procesul re
voluționar al construcției socialismu
lui și comunismului", organizată de 
C.C. a! P.S.U.G, La sosire, pe aero
portul Otopeni, delegația a fost în- 
tîmplnată de tovarășul Iile Răduies- 
cu, membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție Ia C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. Au fost prezenți Ewald 
Moldt, ambasadorul R. D. Germane 
la București, și membri ai ambasa
dei.

★
Ansamblul artistic din R.P. Alba

nia, care întreprinde un turneu în 
țara noastră, a prezentat simbătă 
seara un reușit spectacol pe scena 
Casei de cultură din Tirgoviște. Cîn- 
tecele și dansurile inspirate din fol
clorul albanez au fost viu aplaud'te 
de publicul tîrgoviștean. Artiștilor 
le-au fost înmînate buchete cu flori 
din partea organelor locale de stat.

*
începînd de simbătă, prima expo

ziție a filialei Uniunii artiștilor plas
tici din Cluj, organizată în București, 
oferă vizitatorilor galeriilor Dallcș 
peste 400 de lucrări — pictură. Sculp

cendentă a legăturilor dintre cele 
două țări. Ei au arătat că există toate 
condițiile pentru ca între România 
și Franța să se poarte în continuare 
un dialog rodnic, să se dezvolte și să 
se lărgească colaborarea și coopera
rea în toate domeniile de activitate. 
Declarația româno-franceză, dată pu
blicității la încheierea vizitei, reflectă 
tocmai dorința și hotărîrea comună 
de a asigura fructificarea posibilită
ților de dezvoltare a relațiilor ro- 
mâno-franceze pe planuri multiple.

O atenție specială a fost acordată 
dezvoltării relațiilor în domeniul e- 
conomic, care se desfășoară pe o bază 

UN EVENIMENT
REMARCABIL

reciproc avantajoasă, Înregistrează In
dici de creștere ridicați și se orien
tează spre un echilibru mai bun. Este 
o realitate faptul că România de as
tăzi — datorită orientării ferme că
tre industrializare, către crearea unei 
agriculturi înaintate, către moderni
zarea întregului său potențial econo
mic și ridicarea sa la nivelurile de 
competitivitate internațională — se 
prezintă ca un partener economlc-co- 
mercial robust, cu ample și neconte
nit crescînde posibilități de a coope
ra în multiple domenii ale creației de 
bunuri materiale, de a achiziționa și 
desface, ceea ce asigură premisele 
obiective pentru ca relațiile de co
laborare și cooperare dintre Franța 
și România să se ridice cel puțin la 
nivelul relațiilor politice.

Trecîndu-se in revistă situația le
găturilor economice bilaterale, s-au 
relevat, cu prilejul vizitei, succesele 
obținuse pînă acum, concretizate prin 
rezultate materiale substanțiale, pre
cum și posibilitățile extinderii și 
diversificării cooperării în domeniul 
industriei de mașini, in diferite 
sectoare ale industriei mecanice, 
petroliere, chimice, pe planul teh
nicii agricole, al cercetării și al apli
cării energiei nucleare în scopuri paș
nice, al schimburilor științifice, pre- 

realizare constituie și un aport ro
mânesc la lupta generală pentru 
preluarea puterii politice de către 
proletariat. Este o mîndrie pentru 
mine de a face parte din partidul 
comunist, de a mă număra printre 
membrii partidului comunist, de 
a-mi aduce contribuția la opera de 
desăvîrșire a socialismului în țara 
noastră.

Vă rog să fiți încredințați că, 
cu toți anii mei numeroși, voi de
pune toate străduințele ca să fac 
față sarcinilor pe care le am, să-mi 
aduc contribuția la realizarea poli
ticii marxist-leniniste a partidului 
nostru comunist, la întărirea par
tidului nostru, la realizarea poli
ticii interne și externe a partidu
lui și a statului.

Vă mulțumesc din nou cu toată 
recunoștința și cu toată dragostea 
tovărășească.

Conducătorii de partid și de stat 
l-au felicitat cu căldură pe tova
rășul Ștefan Voitec, adresîndu-i 
urări de sănătate și fericire.

(Agerpres)

ședintele Adunării Populare Supre
me a R.P.D. Coreene, Gerald Gotting, 
președintele Prezidiului Camerei 
Populare a R. D. Germane, Dondogiin 
Tevegmid, președintele Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole, Czeslaw 
Wycech, președintele Seimului R. P. 
Polone, Gyula Kallai, președintele 
Adunării de Stat a R. P. Ungare.

De asemenea, a primit mesaje de 
felicitare din partea ambasadorilor 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovace. 
R.P.D. Coreene, R. D. Germane, Ira
nului, U.R.S.S., R. D. Vietnam, Re
publicii Vietnamului de Sud, precum 
și din partea însărcinatului cu afa
ceri a.i. al R. P. Mongole la Bucu
rești.

tură, grafică și tapiserie — sinteză 
a activității creatoare din ultimii pa
tru ani a 132 artiști plastici din ora
șul de pe Someș.

La vernisaj au rostit alocuțiuni 
Brăduț Covaliu. președintele Uniu
nii artiștilor plastici, Aurel Ciupe. 
președintele Filialei Uniunii artiști
lor plastici din Cluj, și Dumitru Mir
cea. președintele Comitetului jude
țean Cluj pentru cultură și artă.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador 
in Republica Populară 

Democrată Coreeană
Prin decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, tov. 
Aurel Mălnășan a fost numit în cali
tate de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socialiste 
România în Republica Populară De
mocrată Coreeană, în locul tov. 
Nicolae Popa, care a fost rechemat 
în centrală. (Agerpres) 

cum și tn ceea ce privește dezvol
tarea cooperării pe terțe piețe. De
clarația româno-franceză — preconi
zând aplicarea de noi formule de coo
perare. intensificarea activității de a- 
plicare a acordurilor existente și 
elaborarea unei serii de noi înțele
geri, în diferite domenii — reflectă 
în mod pregnant dorința celor două 
părți de a asigura o contribuție sub
stanțială la dezvoltarea în continua
re a relațiilor economice șl tehnico- 
științifice dintre cele două țări. Se 
deschid astfel noi perspective de 
extindere și diversificare a colaboră
rii economice româno-franceze, ceea 

ce va servi în mod neîndoiel
nic cauzei progresului celor două 
țări, intereselor reciproce ale popoa
relor român și francez, va contribui 
la asigurarea unei baze materiale tot 
mai puternice legăturilor prietenești 
dintre România și Franța.

în cursul vizitei au fost abordate pe 
larg probleme ale dezvoltării relații
lor culturale, ale intensificării schim
burilor de valori spirituale — dome
niu atît de important pentru o mai 
bună cunoaștere și pentru stimularea 
apropierii intre popoare. Este cunos
cut că geniul creator al poporului 
francez a adus și aduce contribuții de 
seamă la tezaurul culturii și civiliza
ției universale ; in același timp, po
porul român iși aduce și el contri
buția originală de gîndire științifică, 
de creație culturală și artistică, 
făurește o cultură tot mai înfloritoare, 
purtind pecetea personalității sale, 
în acest context măsurile stabilite 
pentru dezvoltarea colaborării cultu
rale răspund interesului viu, reciproc, 
al popoarelor român și francez.

Cu mult interes s-a putut consta
ta, atît pj parcursul vizitei, cit și în de
clarația finală, cit de apropiate sint 
punctele de vedere ale României și 
Franței în legătură cu problemele In
ternaționale majore ale actualității.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

CUBA „Planul orezului" 
transformă provincia Oriente

De curînd în valea rîului 
Cauto (provincia Oriente) 
a fost inaugurat satul-mo- 
del Vado del Yeso. Cum de 
a răsărit tocmai aici o așe- 
zare-model avînd, in a- 
ceastă primă fază, 11 
blocuri cu cite trei etaje, 
insumînd 416 apartamente? 
Cum de au apărut pe a- 
ceste locuri, lăsate de 
veacuri in voia soartei, 
drumuri asfaltate, conduc
te de apă, linii electrice de 
Înaltă tensiune ? Deși is
toria nouă a acestor locuri 
numără abia doi ani, ea 
este legată nemijlocit de o 
operă transformatoare de 
mari proporții pe care so
cialismul o înfăptuiește în 
Oriente — provincie In 
care mizeria, sărăcia, ig
noranța, lipsa de interes 
din partea autorităților ău 
fost odinioară mai pregnan
te decit în oricare altă pro
vincie a Cubei. Vado del 
Yeso nu este decit o părti
cică, sau mai bine zis u- 
nul din rezultatele firești, 
pe plan edilitar și social, 
ale unui plan economic — 
„El plan arroz" (planul o- 
rezului) — pe care condu
cerea superioară de partid 
și de stat a Cubei l-a ini
țiat la sfîrșitul lui 1967 și 
care a început să prindă 
contur din februarie 1968.

Planul orezăriei-gigant 
din această zonă, menit să 
rezolve în cea mai mare 
parte problema aprovizio
nării cu orez (care este 
principalul aliment al popu
lației cubaneze), reclama

POLONIA Institute complexe 
de cercetare științifică

în ultimul timp, în presa 
poloneză are loc o amplă 
dezbatere asupra direcției 
de dezvoltare și a preocu
părilor majore în actuala 
etapă de progres al științei, 
privite prin prisma cerin
țelor economiei naționale.

într-un interviu acordat 
ziarului „Zycie Warszawy", 
prof. dr. J. Groszkowski se 
pronunța împotriva anga
jării cercetării științifice pe 
un front prea larg, în cău
tarea de „descoperiri epoca
le" Și aceasta — pentru 
simplul motiv că o astfel de 
orientare necesită o puter
nică și foarte bine pusă la 
punct bază materială, pre
cum și investiții deosebit de 
costisitoare. După părerea 
autorului, cercetările știin
țifice trebuie să fie subor
donate în primul rînd ce
rințelor economiei naționa
le cu precădere ale indus
triei.

Este știut că cel de-al 
5-lea Congres al P.M.U.P. a 
trasat ca sarcină pentru ur
mătorii ani concentrarea 
lucrărilor de cercetare pe 
teme de importanță majoră 
pentru întreaga economie 
națională poloneză. Cu acest 
prilej au fost fixate trei 
mari grupe de probleme : 
modernizarea producției, 
folosirea complexă a bogă
țiilor naturale ale țării și 
armonizarea dezvoltării tu
turor regiunilor Poloniei 
printr-o repartizare adec
vată a noilor Investiții.

Ca țări europene, legate atît prin 
prezența geografică cit și prin co
munitatea de civilizație de conti
nentul european. România și Franța 
sînt deopotrivă interesate în asigu
rarea păcii pe continent. A fost 
relevată încă o dată ideea că 
în scopul eliminării principalelor 
cauze de litigii și tensiune este ne
cesar să fie satisfăcute preocupările 
tuturor statelor în ce privește securi
tatea lor — proces la capătul căruia 
politica blocurilor va trebui să facă 
loc unei organizări de securitate, re- 
clamind un sistem de angajamente și 
măsuri concrete care să excludă 

folosirea forței și să asigure dezvol
tarea pașnică a statelor europene, 
intr-un climat de destindere, Înțele
gere și cooperare. Prima și prin
cipala condiție pentru realiza
rea acestui deziderat este respecta
rea principiilor independenței, suve
ranității, egalității, neamestecului în 
treburile interne, integrității terito
riale și colaborării reciproc avanta
joase, care trebuie să stea la baza 
relațiilor dintre țări, indiferent de 
regimul lor social.

In deplină concordanță cu politica 
României și Franței, cei doi președinți 
au subliniat că edificarea securității 
europene trebuie să fie opera tuturor 
statelor interesate, fiecare țară avind 
drepturi și responsabilități egale in 
ce privește realizarea acestui obiec
tiv. De o mare însemnătate în viața 
politică a continentului este aprecie
rea comună că un progres spre 
stabilirea încrederii și a secu
rității in întreaga Europă ar 
fi facilitat de întrunirea unei confe
rințe europene și că obiectivul însuși 
al acestei conferințe trebuie sâ-I 
constituie realizarea unui pas înainte 
spre securitate, înlocuindu-se con
fruntarea blocurilor prin apropierea 
statelor.

Spiritul de înțelegere in care s-au

de la bun început executa
rea unor ample lucrări de 
defrișare a terenului, de 
pregătire a lui (arat, gră- 
pat), paralel cu realizarea 
unor importante lucrări hi
drotehnice care să asigure 
irigarea suprafețelor desti
nate însămînțării, precum 
și apărarea lor de even
tuale inundații. Toate a- 
ceste lucrări reclamau, la
rindu) lor, investiții și
mijloace tehnice considera
bile, o mare concentrare 
de forțe umane calificate, 

într-un timp record au 
fost construite barajele și 
lacurile de acumulare „El 
Mate" (200 de milioane m.c. 
de apă), „Paso Malo" (86 
milioane m.c.), barajele de- 
versoare de pe rîurile Ca
uto, Bayamo, El Salado — 
prevăzute cu instalații de 
pompare cu un debit de 45 
metri cubi pe secundă — 
canalul mare colector, lung 
de 42 de kilometri, din care 
se ramifică 141 km de ca
nale primare, 288 km ca
nale secundare și 2 134 km 
de canale terțiare. Alte lu
crări hidrotehnice — ba
raje, lacuri de acumulare, 
canale de drenaj, rețele de 
distribuție a apei pe plan
tații — sînt tn curs de rea
lizare.

Suprafața tnsămînțată cu 
orez a crescut — în funcție 
de realizarea treptată a lu
crărilor hidrotehnice — de 
la 32 000 de hectare în 1968, 
la 37 000 în 1969 și 50 000 
în primăvara acestui an, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul

anului suprafața aptă pen
tru culturile de orez să fie 
de 72 000 hectare. Datorită 
introducerii unor soiuri de 
orez de mare productivita
te, folosirii de fertilizanți 
și combaterii dăunătorilor, 
producția la hectar a cres
cut de la 36 de quintale 
(un quintal cubanez = 46 
kg) în 1968, la 58 quintale 
în 1969.

In această zonă a orezu
lui, toate lucrările sînt 
mecanizate cu ajutorul 
tractoarelor speciale pentru 
teren umed (arat), al avioa
nelor „agricole" (fertilizat, 
semănat etc.), combinelor 
„Laverda* și „CKG" (re
coltat și treierat), al insta
lațiilor speciale de uscat și 
decorticat orezul.

„El plan arroz" a însem
nat nu numai transforma
rea radicală a tnfățișării a- 
cestor locuri, convertirea 
lor in principala sursă de 
aprovizionare cu orez a 
Cubei, cl și legarea lor de 
arterele naționale de comu
nicații și de energie. A fost 
construită șoseaua asfaltată 
Tunas-Bayamo, care stră
bate întreaga zonă a oreză- 
riei ; a fost înălțat marele 
pod peste Cauto ; au fost 
terminate diferite ramifica
ții de șosele, care totali
zează 80 de km, una din ele 
legînd Vado del Yeso cu 
restul provinciei ; de la 
termocentrala Rente (San
tiago de Cuba) a fost trasă 
o linie de înaltă tensiune 
pînă la instalațiile de pom
pare amintite mai înainte,

în lumina acestor sarcini, 
cercetările științifice pe a- 
nul în curs și pe anii ur
mători au fost reorientate 
cu prioritate spre sectoarele 
și ramurile economiei na
ționale prevăzute a se dez
volta în următorii ani în
tr-un ritm rapid. Este vor
ba de electronică, teleteh- 
nică, construcțiile de ma
șini, chimie etc.

Iată de ce, paralel cu mic
șorarea simțitoare a sferei 
și tematicii de cercetare 
științifică, în prezent se 
desfășoară în Polonia un 
amplu proces de concentra
re a potențialului științific 
al țării în unități puternice, 
capabile să țină pasul cu 
cerințele tot mal mari ale 
vieții contemporane. Pe 
lingă Consiliul superior al 
învățămîntului a luat ființă 
nu de mult un colectiv 
compus din eminenți spe
cialiști care se vor ocupa 
de totalitatea problemelor 
cercetării științifice. Ziarul 
„Trybuna Ludu" scria : 
„Pășind într-o etapă in 
care dezvoltarea țării este 
determinată de îmbunătăți
rea calității producției, în 
care îmbinarea activității 
economice cu cea științifică 
devine o condiție indispen
sabilă a progresului conti
nuu, trebuie să aplicăm în 
practică cu mai multă efi
ciență decit pînă în prezent 
principiile unei politici ști
ințifice, punîndu-ne în a- 
celași timp problema con

centrării activității de cer
cetare".

La una din ultimele șe
dințe ale Consiliului știin
ței și tehnicii din Polonia, 
au fost prezentate direcțiile 
de concentrare a unităților 
de cercetare în vederea 
creării unui potențial co
respunzător In acest sector. 
Se merge pe linia trasată 
de plenara a 4-a a C.C. 
al P.M.U.P., care pre
coniza crearea unor „între
prinderi științifice" — uni
tăți capabile să rezolve o 
problemă pornind de la 
faza de concepție și pînă 
la obținerea produsului fi
nal. Aceste institute com
plexe vor efectua atît lu- 
lucrările de cercetare ști
ințifică, de proiectare, cit 
și cele de construcție.

în scopul asigurării unor 
posibilități reale de apli
care rapidă în industrie a 
rezultatelor științifice ob
ținute în laborator, aten
ția și preocupările colecti
velor de cercetare sînt diri
jate spre probleme sau 
teme care țin direct de 
producție și care vin în în- 
tîmpinarea necesităților 
marii industrii. în institu
tele de învățămînt superi
or tehnic se pune accentul 
în ultimul timp pe pregă
tirea unor cadre calificate 
încă da pe băncile școlii. 
De exemplu, la Institutul 
de tehnologie nucleară din 
Gdansk s-a trecut la spe
cializarea unul număr de

desfășurat convorbirile între șefii ce
lor două state, conexiunea firească, 
organică pe care ei au făcut-o între 
dezvoltarea continuă a relațiilor bi
laterale și preocuparea pentru desti
nele păcii și securității in Europa și 
în lumea întreagă au reieșit pregnant 
din declarațiile făcute de cele două 
înalte personalități. „Consider — su
blinia președintele Georges Pompi
dou, în toastul rostit la dineul oferit 
în onoarea președintelui Nicolae 
Ceaușescu — ca o datorie pentru am
bele noastre țări de a-și aduce con
tribuția ca in raporturile dintre na
țiunile europene să prevaleze respec
tul independenței și suveranității fie
căreia, voința de destindere și coope
rare, spiritul de înțelegere, încredere 
și pace. Totul mă face, de altfel, să 
cred, domnul președinte, că Franța și 
România sint pe deplin de acord asu
pra acestor principii, că ele au aceeași 
viziune asupra viitorului Europei și 
că ele fac un serviciu tuturor, înțe- 
legindu-se și conjugindu-și eforturile. 
Și aș dori să vă spun cit de mult a- 
preciem noi contribuția pc care o a- 
duce România de pe locul în care se 
află, la această mare operă de apro
piere".

Evocînd, de asemenea, cu acest pri
lej principalele probleme ale lumii 
contemporane, președintele Nicolae 
Ceaușescu sublinia : „După părerea 
mea, Europa nu poate alege decit o 
singură cale : aceea de a-și uni efor
turile, de a nu mai admite ca de pe 
acest continent să izbucnească un alt 
război mondial, de a stabili intre na
țiunile europene relații de deplină e- 
galitate, de respect reciproc, de cola
borare multilaterală, de a face ca 
Europa să devină un leagăn al păcii 
și cooperării intre popoare. Acesta 
este sensul relațiilor ce se dezvoltă 
între Franța și România, țări cu o- 
rînduiri sociale diferite. Sînt con
vins că și înțelegerile la care vom 
ajunge la Paris vor asigura o nouă 
dezvoltare a colaborării între popoa
rele noastre, in domeniile economic, 
tehnico-științific, cultural, in dome
niul cunoașterii reciproce a popoare
lor noastre, ceea ce corespunde și 
intereselor țărilor noastre, dar și In
tereselor tuturor națiunilor europene, 
intregii lumi".

Apropierea punctelor de vedere 
manifestată în ce privește problemele 
fundamentale ale continentului nos
tru și-a găsit expresia și în aborda
rea altor aspecte ale vieții interna
ționale. Cu prilejul convorbirilor, cei 
doi președinți s-au pronunțat pentru 
încetarea cit mai curînd posibil a 
războiului din Vietnam și, în general, 
pentru reglementarea pașnică a con
flictului din Indochina, pe baza 
acordurilor de la Geneva, astfel ca 
popoarele din această regiune a lu

precum șl alte două lini! 
insumînd 128 km, care asi
gură energia electrică in
stalațiilor de uscare și de- 
corticare a orezului, precum 
și noii așezări Vado del 
Yeso.

Acesta este doar Începu
tul ; fiindcă planurile tra
sate de partid și de gu
vernul cubanez pentru 
viitorii ani prevăd trans
formarea și dezvoltarea 
multilaterală, In ritm rapid, 
a întregii provincii Orien
te. Este vorba în primul 
rînd de marile investiții de 
pe coasta de nord a pro
vinciei, unde se află cele 
mai mari rezerve de nichel 
din lume, ca și bogate ză
căminte de fier și cobalt, 
de cele 160 de baraje și 
microbaraje, de lărgirea și 
diversificarea suprafețelor 
cultivate, de construirea da 
autostrăzi și de sute da 
kilometri de șosea asfalta
tă, a unei linii ferate du
ble de la Santiago spre in
teriorul țării, de ridicarea a 
noi așezări și orașe mo
derne.

Opera săvirșită pînă a- 
cum în Oriente — transfor
marea radicală a uner vas
te zone, înscrierea ei în cir
cuitul economiei moderna 
șl al civilizației — este o 
mărturie a potențialului și 
capacității poporului cuba
nez ■ de a ridica țara pe 
trepte tot mai înalte de 
progres și bunăstare.

Victor STAMATE

studenți in domeniul teh
nologiei instalațiilor elec
tronice, sector în care se 
observa cel mai acut lipsa 
de experiență practică a 
absolvenților. Prima pro
moție de specialiști lu
crează în producție și opi
niile privind randamentul 
muncii lor în uzine sau 
fabrici sînt dintre cele mai 
bune. De asemenea, pe 
lingă uzine au luat ființă 
unități experimentale, un
de personalul științific ca
lificat are ocazia să trans
pună rodul cercetărilor 
sale de laborator direct în 
procesul de producție. în 
ultimul timp o serie de 
întreprinderi industriale 
din Varșovia, din regiunea 
Sileziei Superioare și din 
alte părți ale Poloniei au 
încheiat acorduri de cola
borare cu institute de în
vățămînt superior, tinzîn- 
du-se în viitor spre crea
rea de institute de cerce
tări științifice strîns legate 
de unitățile industriale. în 
felul acesta, cele două e- 
lemente ale tandemului 
teorie-practică se comple
tează reciproc, pentru a a- 
sigura o eficiență tn pro
ducție pe măsura sarcini
lor aflate tn fața construc
torilor socialismului din 
Polonia.

I. DUMITRAȘCU

mii să poată dispune liber de soarta 
lor. După cum arăta președintele 
Nicolae Ceaușescu în interviul acor
dat ziarului „Le Monde", România 
se pronunță categoric pentru înceta
rea războiului Statelor Unite în 
Vietnam, în Indochina. Popoarele 
vietnamez, cambodgian și laoțian 
trebuie să fie lăsate să-și rezolve ele 
însele problemele, fără nici un ames
tec din afară, potrivit dorinței și in
tereselor lor proprii.

De asemenea, referitor la situația 
din Orientul Apropiat, a fost expri
mată neliniștea în fața tensiunii 
crescînde și convingerea că aplicarea 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 constituie condi
ția esențială a soluționării crizei din 
această regiune. Așa cum se arată în 
Declarație, un important rol revine 
O.N.U. in menținerea păcii și secu
rității internaționale — înfăptuirea a- 
cestui rol fiind strins legată de întă
rirea acestei organizații, pe bazele 
asigurării universalității ei și a res
pectării principiilor Cartei. Cei doi 
șefi de stat au subliniat im
portanța pe care o acordă realizării 
unor progrese substanțiale în dome
niul dezarmării în primul rînd a ce
lei nucleare, pe baza unui control 
adecvat, orice progres tn această di
recție exercitînd o influență conside
rabilă pentru îmbunătățirea clima
tului internațional.

Dialogul franco-român, căruia a- 
ceastă vizită l-a dat un conținut nou 
și atît de bogat, iși va găsi neîndo
ielnic continuarea firească, logică — 
prin practica schimburilor de opinii, 
a consultărilor între miniștri și înalți 
funcționari ai celor două state cu 
privire la problemele de interes co
mun, cit și prin contactele la nivel 
suprem de conducere de stat. După 
cum s-a anunțat, președintele Con
siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
l-a invitat pe președintele Republicii 
Franceze, Georges Pompidou, să facă, 
împreună cu soția, o vizită oficială în 
Republica Socialistă România, iar in
vitația a fost acceptată cu plăcere, 
urmînd ca data vizitei să fie stabilită 
ulterior.

Vizita tn Franța a președintelui 
Nicolae Ceaușescu, rezultatele ei 
constituind un exemplu de cooperară 
fructuoasă între toate statele, indife
rent de regimurile lor sociale, dau 
noi și strălucite valențe tradiționalei 
prietenii româno-franceze. Dăinuind 
și dezvoltindu-se de secole, relațiile 
prietenești româno-franceze au cu
noscut de-a lungul anilor nume
roase momente remarcabile. Dar, 
fără îndoială, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu va fi consemnată 
ca un moment de o deosebită însem
nătate in întreaga istorie a acestor 
relații. .
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LAOS. Luptători din rîndul forjelor patriotice Pathet Lao în timpul unei acțiuni militare

REZULTATELE OFICIALE
ALE ALEGERILOR DIN MAREA BRITANIE

LONDRA 20 (Agerpres). — La Lon
dra s-au anunțat oficial rezultatele 
alegerilor generale care au avut loc 
joi în Marea Britanie. Partidul con
servator, condus de Edward Heath, 
a cîștigat bătălia electorală, dispu- 
nînd de o majoritate confortabilă de 
31 de mandate în Camera Comune
lor. Conservatorii au obținut victoria 
în 331 din cele 630 de circumscripții, 
întrunind 46,4 la sută din totalul vo
turilor exprimate, în timp ce laburiș
tilor le revin doar 287 de mandate 
și 43 la sută din voturi. Partidul 
liberal și alte grupări politice brita
nice au obținut In total 12 mandate.

Liderul conservator, Edward Heath,

INDOCHINA

a început consultările în vederea for
mării noului guvern. Se crede că lista 
viitoarei echipe ministeriale va fi cu
noscută abia luni.

In cercurile politice din Londra se 
presupune că Alec Douglas Home va 
fi desemnat ministru de externe, iar 
lain Macleod ministru al finanțelor. 
Un rol important în coordonarea po
liticii conservatoare este așteptat să 
fie atribuit lui Reginald Maudling. Se 
crede că numărul membrilor guvernu
lui va fi mai mic decît în prezent, a- 
ceasta fiind una din promisiunile fă
cute de Heath în timpul campaniei 
electorale. Deschiderea oficială a nou
lui parlament britanic și citirea me
sajului tronului, conținînd programul 
legislativ al guvernului conservator, 
este programată pentru 2 iulie.

Există posibilități reale pentru 
convocarea unei conferințe 

general-europene
• COMUNICAT UNGARO—AUSTRIAC

BUDAPESTA 20. — Coresponden
tul Agerpres Alexandru Pintea 
transmite : Președintele federal al 
Austriei, Franz Jonas, și-a încheiat 
vineri vizita oficială în Ungaria. Co
municatul comun dat publicității sub
liniază că în cadrul convorbirilor un- 
garo-austriece s-a procedat la un 
larg schimb de păreri asupra unor 
probleme ce privesc relațiile bilate
rale și situația internațională ac
tuală. Părțile și-au exprimat deose
bita satisfacție pentru bunele relații 
existente între cele două țări vecine 
și prietene și hotărirea comună de a

contribui și în viitor Ia dezvoltarea 
lor continuă și multilaterală. Comu
nicatul relevă existența unor poslbi-j 
lități concrete in domeniile cooperă
rii industriale, schimburilor tehnico- 
științifice și culturale.

In cadrul discuțiilor asupra unor 
probleme actuale ale situației Inter
naționale, un loc Important l-au ocu
pat problemele păcii și securității 
europene, părțile relevînd existența 
unor posibilități reale de convocare 
a unei conferințe general-europene 
tn această problemă.

® Lupte violente pe străzile orașului 
cambodgian Kompong Thom

• Posturi deținute de trupele guvernului

Libia sărbătorește
9

prezenței militare

sfirsitul
9

străine

de la Vientiane ocupate 
de forțele Pathet

â

PENH 20 (Agerpres).PNOM
Lupte violente între forțele de rezis
tență populară și unități ale trupelor 
generalului Lon Noi au loc pe stră
zile orașului cambodgian Kompong 
Thom, situat la aproximativ 130 kilo
metri nord de capitala khmeră — 
relatează corespondenții agențiilor de 
presă.

în ultimele 24 de ore au fost sem
nalate, de asemenea, noi ciocniri în
tre detașamentele patrioților și tru
pele administrației de la Pnom Penh 
in sectorul „Cîrligul de undiță".

Pe de altă parte, comunicațiile ru
tiere dintre capitala cambodgiană și 
restul țării continuă să fie aproape 
total blocate. Totodată, aeroportul din 
Pnom Penh a fost din nou închis.

XIENG KUANG. — Forțele Pathet 
Lao au ocupat două posturi deținute

Un nou asasinat

Un comunicat oficial publicat în 
capitala Rhodesiei anunță moartea lui 
Leopold Takawira, unul din fonda
torii partidului Uniunea națională a- 
fricană Zimbabwe, care se pronunță 
pentru egalitatea in drepturi a tutu
ror cetățenilor țării. Autoritățile de 
la Salisbury susțin că Takawira ar fi 
decedat în urma unei boli, la spitalul 
„Harare" din capitală, unde se afla 
în detențiune. Takawira a fost ares
tat în noiembrie 1965, după procla
marea unilaterală a independentei 
Rhodesiei.

Un comunicat al Uniunii naționale 
africane Zimbabwe precizează că 
Leopold Takawira a fost asasinat de 
autoritățile rasiste, de la Salisbury. El 
a decedat în urma torturilor Ia care 
a fost supus în ultimii ani și a trata
mentului brutal și inuman din timpul 
detențiunii.

Lao
de trupele guvernului de la Vientiane 
la Nor.g Boua și la Phou Kate — in
formează agenția France Presse. A- 
ceste posturi se află in apropierea 
importantului oraș laoțian Saravane, 
asupra căruia forțele patriotice au 
preluat controlul de mai multe săptă- 
mîni.

SAIGON. — In primele două 
săptămâni ale lunii iunie, forțele 
patriotice din Vietnamul de sud 
au scos din luptă aproximativ 
1 400 militari din rindul trupelor 
americano-saigoneze — relatea
ză agenția de presă Eliberarea. 
In aceeași perioadă, patrioții au 
doborît 27 de avioane ale forțe
lor inamice, menționează agen
ția citată.

Intensificarea
acțiunilor
greviste 

in Spania
MADRID 20 (Agerpres). — Agenția 

France Presse informează că în Spa
nia se intensifică acțiunile greviste. 
La Sevilla, greva muncitorilor din 
construcții a intrat în cea de-a cincea 
zi. Numărul greviștilor, care reven
dică reînnoirea contractelor de mun
că, a atins 25 000. Pe străzile orașu
lui s-a desfășurat o demonstrație a 
greviștilor. Poliția a intervenit, ope- 
rînd arestări. Cei arestați vor com
pare în fața unui tribunal militar.

Minerii de Ia societatea „Figaredo", 
din Asturia, au intrat, de asemenea, 
în grevă. Conducerea societății a luat 
o serie de măsuri represive, sancțio- 
nînd 700 dintre greviști.

Linie pentru transportul energiei electrice
între Bulgaria și TurciaA

La Ankara a fost semnat un acord 
interguvernamental privind conecta
rea rețelei de curent electric a Bul
gariei cu rețeaua electrică a Turciei 
— anunță Buletinul de informații e- 
conomice editat de Camera de Co
merț bulgară.

In baza acestui acord, legătura e- 
nergetică între Bulgaria și Turcia se 
va realiza cu ajutorul unei linii elec
trice de 400 kV care va uni comple
xul termoenergetic bulgar „Marița- 
Iztok" cu orașul turc Babaeski. Aci 
va fi creată o stație de transformare, 
de către partea bulgară.

Conectarea celor două’ sisteme, 
subliniază publicația bulgară, creează 
pentru ambele țări o serie de avan
taje de ordin tehnic și economic.

Pentru lucrările executate pe pro
priul teritoriu, castul construcției re
vine fiecărei țări, în timp ce monta
rea transformatorului și valoarea e- 
chipamentului vor fi suportate de 
ambele părți.

Linia electrică, care va fi proiec
tată și construită de specialiști bul
gari, va fi dată în funcțiune în' 1971, 
anunță aceeași sursă.

După cum s-a mai a- 
nunțat, la 11 iunie s-a 
încheiat în mod oficial 
evacuarea bazei aeriene 
de la Wheelus Field 
(Libia), una dintre cele 
mai mari baze militare 
americane aflate dinco
lo de granițele S.U.A. 
Această operațiune, care 
a avut loc la numai 
două luni și jumătate 
de la înlăturarea altor 
enclave străine — ba
zele engleze de la To
bruk și El Adem, re
prezintă o importantă 
victorie a poporului li
bian în lupta sa pentru 
lichidarea amestecului 
din afară și restabilirea

suveranității naționale 
asupra întregului teri
toriu al țării. Ea traduce 
tn fapt dorința arzătoa
re a națiunii libiene de 
a se pune capăt situa
ției speciale și de nein
vidiat a Libiei In rin
dul celorlalte țări 
Maghrebului — și 
me aceea că, deși 
a fost prima țară
cestei regiuni care și-a 
dobindit independența 
(1951), ea era singura tn 
cuprinsul căreia se mai 
aflau încă baze militare 
străine.

Pentru a marca In 
mod solemn acest mo-

alt 
anu- 
Libia 
a a-

ment de Importanță 
deosebită in istoria ță
rii — sfîrșitul prezen
ței militare străine — 
în Libia se desfășoară, 
începînd de la 20 iunie, 
o serie de festivități la 
care participă delegații 
din diverse state arabe.

Festivitățile din Libia 
oferă, după aprecierea 
observatorilor, un ca
dru favorabil unor con
tacte ample intre partl- 
eipanți, in cursul căro
ra vor fi abordate di
verse probleme in legă
tură cu evoluția situa
ției militare și politice 
din Orientul Apropiat.

ORIENTUL APROPIAT

• ATACURI ALE AVIAȚIEI ISRAELIENE TN ZONA CANALU 

LUI DE SUEZ
• CONSULTĂRI DIPLOMATICE ÎN LUMEA ARABA

CAIRO 20 (Agerpres). — Forma
țiuni de bombardiere israeliene de 
tip „Phantom" și „Skyhawk" au ata
cat vineri timp de 14 ore, cu inter
mitențe, pozițiile egiptene din zona 
Canalului de Suez, în regiunile El- 
Cap, El-Tina, El-Kantara, Ismailia și 
El-Shallufa, a declarat la Cairo un 
purtător militar de cuvînt. El a pre
cizat că intervenția artileriei egipte
ne a zădărnicit încercările aviației 
israeliene de a lansa bombe asupra 
obiectivelor vizate.

Atacurile aviației israeliene au fost 
confirmate oficial la Tel Aviv.

vineri vizita oficială de trei zile în 
Italia. La Roma, Eban a avut întreve
deri cu omologul său italian, Aldo 
Moro, și a fost primit succesiv de 
primul ministru Mariano Rumor și 
de președintele republicii, Giuseppe 
Saragat. Au fost abordate probleme 
de interes reciproc, precum și as
pecte ale situației internaționale și, 
în primul rînd. evoluția situației din 
Orientul Apropiat

PREȘEDINTELE BOUMEDIENE DESPRE ASPECTE
1

ALE POLITICII INTERNE Șl EXTERNE A ALGERIEI
ALGER 20. — Corespondentul

Agerpres Constantin Benga trans
mite : într-o cuvîntare rostită în 
orașul Arzew, președintele Alge
riei, Houari Boumediene, a eviden
țiat perspectivele dezvoltării econo
mice, sociale și culturale a țării. In 
acest sens, el a relevat necesitatea 
mobilizării tuturor eforturilor în ve
derea valorificării cît mai intense a 
resurselor naționale.

Referindu-se la unele aspecte ale 
politicii externe a Algeriei, președin
tele Boumediene a declarat că țara 
sa acordă sprijin deplin popoarelor 
africane care înfruntă în momentul 
de față ultimele bastioane ale co
lonialismului și segregației rasiale, 
în același timp, șeful statului alge- 
rian a scos în relief climatul de în
țelegere și colaborare care caracte
rizează relațiile existente în prezent 
între țările din regiunea Maghrebu- 
lui. Acordurile realizate între sta-

fele maghreblene, care au lichidat 
definitiv orice diferende în raportu
rile dintre ele — a subliniat Houari 
Boumediene — asigură dezvoltarea 
unei cooperări frățești, de natură să 
garanteze integritatea teritorială șl 
unitatea fiecăreia dint-k țările din 
zona respectivă, astfel"^. 5t acestea 
să-și poată aduce din plin contri
buția la cauza păcii și securității în 
lume.

PORTUGALIA

UN GLONTE

iran Preocupări
pentru formarea 

cadrelor didactice

A

PLIC...

CAIRO. — Regele Hussein al Ior
daniei a sosit vineri seara la Cairo. 
El a avut o întrevedere cu președin
tele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, în 
cadrul căreia au fost evocate pro
bleme privind actuala conjunctură a 
lumii arabe.

Evoluția situației din Orientul A- 
propiat a constituit tema principală 
și a convorbirilor prilejuite de între
vederea de vineri dintre președintele 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, și șeful 
statului sirian, Noureddin el-Atassl. 
aflat în vizită la Cairo. Pe de altă 
parte, ministrul de interne libanez, 
Kamal Jumblatt, care face o vizită 
oficială la Cairo, a transmis pre
ședintelui Nasser un mesaj din par
tea președintelui Libanului, Charles 
Helou.

NEW YORK. — „Riscurile crescîn- 
de la care sînt expuse posturile de 
observatori O.N.U. în zona Canalului 
de Suez nu reprezintă altceva decît 
un simptom al deteriorării situației 
generale din Orientul Apropiat", se 
arată într-o scrisoare adresată secre
tarului general al O.N.U., U Thant, 
de către reprezentantul Suediei, 
Sverker Astrom. De aici rezultă ne
cesitatea vitală și urgentă de a se 
ajunge la o reglementare politică 
pașnică, conform prevederilor rezo
luției Consiliului de Securitate din 
noiembrie 1967. Scrisoarea reprezen
tantului suedez la O.N.U. constituie 
răspunsul guvernului Suediei la o re
centă notă a lui U Thant prin care 
se motiva hotărîrea de a se reduce 
numărul posturilor de observatori în 
zona Canalului de Suez.

Politica rasistă a autorităților 
din Rhodesia și Republica Sud- 
Africană, represiunile dezlănțui
te de acestea împotriva popu
lației africane continuă să pro
voace vii proteste în opinia pu
blică mondială. Această proble
mă a format nu o dată obiectul 
unor ample dezbateri la Națiu
nile Unite, fiind din nou ridi
cată în ultimele zile în cadrul 
Comitetului special O.N.U. pen
tru examinarea problemei apli
cării Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale. Repre
zentantul Madagascarului a sub
liniat cu acest prilej necesita
tea eliminării regimului rasist 
de la Salisbury și a atras aten
ția asupra prezenței ilegale a Re
publicii Sud-Africane în Nami
bia. fosta Africă de sud-vest.

In fotografie : O demonstrație 
la Melbourne (Australia) împo
triva politicii de apartheid pro
movată de guvernul R.S.A.

TEHERAN 20 (Agerpres). — In ca
pitala Iranului s-au încheiat lucrările 
seminarului consacrat studierii di
verselor aspecte ale formării de ca
dre pentru învățămînt, organizat sub 
patronajul împărătesei Farah Pahlavi. 
După ample dezbateri, seminarul a 
formulat, tn rezoluția finală, mai 
multe recomandări, care pun accen
tul pe folosirea judicioasă a cadrelor 
existente și îndrumarea tineretului 
spre Institutele de învățămînt cu pro
fil pedagogic. După cum relevă din 
Teheran corespondentul nostru Nico- 
lae Popovici, rezoluția recomandă, de 
asemenea, înființarea unei universi
tăți pentru pregătirea exclusivă a vii
torilor profesori.

★
în cadrul remanierii guvernamen

tale care a avut loc cu cîteva zile 
tn urmă în Iran, în fruntea Ministe
rului Locuințelor și Dezvoltării a fost 
numit Kouros Amouzegar, fost sub
secretar de stat la același minister. 
Președintele organizației de plan, 
Mehdi Samii, și guvernatorul Băncii 
Centrale, Khodadad Farman-Far- 
maian, au schimbat portofoliile. Po
trivit opiniei unor observatori poli
tici, semnificația acestor schimbări 
este de ordin tehnic, ea corespun- 
zînd recentelor recomandări ale su
veranului iranian, Șahinșahul Mo
hammad Reza Pahlavi Aryamehr, 
privind o cît mai bună și eficientă 
organizare a activității diverselor or
gane de stat.

RABAT. — Președintele Adunării 
Naționale a R.A.U., Labib Shukeir, 
care se află într-o vizită oficială Ia 
Rabat, a fost primit vineri de șeful 
statului marocan, regele Hassan al 
II-lea. La sfîrșitul întrevederii, Shu
keir și-a exprimat satisfacția în le
gătură cu rezultatele misiunii sale.

ROMA. — Ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, și-a încheiat

japonia Val de proteste împotriva 
tratatului de securitate japono-american

Disputa în jurul tratatului de secu
ritate japono-american, care deține 
capul de afiș în viața politică a Japo
niei de cițiva ani, este pe cale de a 
atinge punctul de intensitate maxi
mă. La miezul nopții de 22 spre 23 
iunie expiră termenul de valabili
tate al tratatului semnat la San Fran
cisco, la 8 septembrie 1951. Or, apro
pierea acestei date este marcată în 
întreaga Japonie de puternice ac
țiuni de masă — mitinguri, demon
strații, greve — de numeroase luări 
de poziție ale personalităților de stin
gă împotriva reînnoirii lui. In scopul 
mobilizării opiniei publice la campa
nia pentru abolirea alianței militare 
cu S.U.A., luna iunie a fost decla
rată „luna de luptă împotriva trata
tului de securitate" ; la Tokio s-a 
constituit „Comitetul executiv pen
tru succesul luptei de la 23 iunie și 
pentru un front comun durabil", al
cătuit din 400 de reprezentanți ai 
marilor sindicate japoneze, ai diferi
telor organizații democratice ; au 
fost proiectate ample manifestații 
de stradă în capitală și toate marile 
orașe ale țării. Organizația studenți
lor japonezi, Zengakuren, care nu

mără peste 300 000 de membri, a 
anunțat un plan detaliat de greve și 
demonstrații. Cea mai mare centra
lă sindicală japoneză — SOHYO — 
cu 4,2 milioane de membri, a elabo
rat de asemenea un plan de greve 
și demonstrații care vor culmina cu 
acțiunile dintre 21 și 23 iunie. La 
rindul său, Partidul Comunist din 
Japonia a început la 2 iunie o cam
panie susținută împotriva tratatului, 
organizînd numeroase conferințe la 
care participă conducătorii parti
dului.

Pe măsură ce se apropie ziua de 
23 iunie, atmosfera generală se în- 
fierbîntă. Presa locală consacră mari 
spații manifestărilor populare și, tot
odată, trece în revistă implicațiile 
pentru Japonia ale tratatului de 
securitate japono-american. în legă
tură cu acest ultim aspect este scos 
în evidență faptul că tratatul va avea 
consecințe și mai negative pentru 
Japonia după retrocedarea în 1972 a 
Okinawei, întrucit „Japonia ar putea 
să fie implicată intr-un război ca 
rezultat al folosirii bazelor militare 
de pe teritoriul ei de către S.U.A." 
(„Asahi Evening News").

Termenul de valabilitate al trata
tului expiră, așa cum am arătat, 
în această lună și, conform articolu
lui zece, „fiecare parte poate notifica 
celeilalte intenția sa de a renunța'la 
tratat, in care caz acesta va ieși din 
vigoare la un an de la notificare". 
Este cunoscut insă că de aproape doi 
ani guvernul japonez a hotărît să 
„continue in mod automat tratatul" 
pe o perioadă nedeterminată de 
timp. Guvernul a anunțat, deja, că 
în ziua de 23 iunie va face o decla
rație în acest sens.

Forțele progresiste din țară, gru
pate in jurul P.C.J. și P.S.J., neavînd 
posibilitatea să mai dezbată in par
lament soarta tratatului, întrucît gu
vernul a refuzat să convoace Dieta, 
au inițiat largi acțiuni de protest. 
Succesul lor depinde, In principal, 
de realizarea frontului unit al tuturor 
forțelor progresiste. Partidul Socia
list Japonez a răspuns favorabil pro
punerilor partidului comunist de a 
organiza in comun ofensiva împotri
va tratatului, după expirarea terme
nului lui de valabilitate.

FI. TUIU 
Tokio

agențiile de presă transmit
Mao Tzedun, președin

tele C.C. al P.C. Chinez, 
Lin Biao, vicepreședinte al C.C. al 
P.C. Chinez, i-au primit vineri la 
Pekin pe Mohamed Einanshi, vice
președinte al Consiliului Revoluțio
nar Suprem al Somaliei, și pe mem
brii delegației guvernamentale soma
leze, care se află Intr-o vizită în 
R. P. Chineză. In aceeași zi, infor
mează agenția China Nouă, a fost 
semnat un protocol cu privire la coo
perarea economică și tehnică dintre 
R. P. Chineză și Somalia.

Parlamentul vest-ger- 
man si~3 ^trerupt vineri seara ac
tivitatea, intrînd, pînă la 16 septem
brie, în vacanța de vară.

Au fost restabilite comu
nicațiile telefonice, telegra
fice, telex și serviciile poș
tale dintre cele două state con
goleze, anunță un comunicat difuzat 
de Direcția serviciului național al 
poștelor și telecomunicațiilor 
Brazzaville. Acordul privind 
lirea telecomunicațiilor dintre 
viile și Kinshasa a Intervenit 
lejul recentelor convorbiri
președinții N’Gouabi și Mobutu con
sacrate eliminării surselor de încor
dare dintre cele două state vecine.

41n 
.-establ- 
Brazză
cu pri- 
dintre

Un nou cutremur de pă
mînt a zguduit capitala 
pcniviană 'n noaP^ea de vineri 
spre sîmbătă. Seismul a durat 30 de

secunde. Pentru moment, autoritățile 
peruviene nu au precizat dacă există 
sau nu victime.

0 pepită de aur, în greu
tate de 2 743 grame, 3 fost 
descoperită de un muncitor de la 
exploatările aurifere din Kolîma 
(U.R.S.S.).

Cea de-a 17-a sesiune 
extraordinară a Organiza-

țiel internaționale a avia
ției civile, întrunită la Montreal 
(Canada), și-a continuat sîmbătă dez
baterile în legătură cu actele de pira
terie aeriană. In cadrul acestor dez
bateri, numeroși vorbitori s-au pro
nunțat pentru adoptarea unor mă
suri hotărîte în scopul prevenirii a- 
cestor acte. într-o comunicare făcută 
în sesiune, 11 țări arabe declară că 
„sînt gata să coopereze activ la orice 
inițiativă internațională în vederea 
combaterii atentatelor împotriva avi
oanelor civile".

Prima masă „pămîntească"

a cosmonauților de pe „Soiuz-9"
MOSCOVA 20 (Agerpres). — Pofta de mîncare este unul din semne

le sănătății și de aceea dorința exprimată de cosmonauta Nikolaev și 
Sevastianov, imediat după aterizare, de a lua o masă ,,pămîntească“ a 
constituit pentru medici primul indiciu că ei s-au reîntors sănătoși pe 
Pămînt. După ce au luat masa într-o vilă din apropierea orașului Ka
raganda, unde au fost aduși cu elicopterul, cosmonauții au declarat că 
ieși pe „Soiuz-9“ hrana lor a fost bună, doreau 
restră“.

După 18 zile petrecute în spațiu, procesul de 
cosmonauți la greutatea obișnuită de pe Pămînt a 
Obiecte care Imediat după aterizare li se păreau 
oră începeau să aibă pentru ambii greutatea obișnuită. Unul din con
ducătorii grupului de medici și biologi, care a urmărit iborul celor ioi 
cosmonauți, a declarat că starea lor este asemănătoare cu cea 'a mor 
marinari care s-au aflat mult timp pe an vas surprins ie furtună. 
Medicii au relevat, de asemenea, faptul că la coborîrea iin navă cos
monauții nu arătau ca oameni care să se fi plictisit unul de altul după 
îndelungata ședere In comun Intr-un spațiu restrîns și că în timpul 
zborului nu s-au primit nici un fel de date despre vreo incompatibi
litate psihologică, deși Nikolaev și Sevastianov au temperamente 
diferite.

obișnuita hrană „te-
adaptare a celor doi 
trecut relativ repede, 
grele, după numai o

La domiciliul avocatului 
Mărio Soares, lider al opo
ziției portugheze, persoane 
necunoscute au depus un 
pachet. Avocatul se află In 
străinătate și pachetul este 
adresat soției sale. Deschi- 
zîndu-1, aceasta a găsit un 
glonte. „Este unul din cele 
12 gloanțe destinate soțu
lui dv" — se putea citi pe 
notița alăturată. In timp 
ce necunoscuții tși mani
festau astfel Intenția de a 
atenta la viața lui Soares, 
autoritățile portugheze i-au 
Intentat un proces pentru 
faptul că a formulat critici 
la adresa regimului., In caz 
că se întoarce în pț^ție, el 
este pasibil la I 
pe 8—12 ani.

„Soares este dbăr una 
din victimele valului cres- 
cînd de represiuni ce se 
remarcă în ultimul timp în 
Portugalia — scrie revista 
„Der Spiegel". Numai In 
luna aprilie au fost ares
tați 40 de adversari ai re
gimului — avocați, profe
sori, studenți, muncitori și 
chiar preoți".

...Acum un an și jumă
tate, cînd Caetano i-a suc
cedat lui Salazar, el a de
clarat că dorește să instau
reze în țară „un climat 
care să nu cunoască ură și 
care să permită conviețui
rea normală a unor oameni 
cu opinii diferite".

Ce valoare aveau aceste 
declarații au demonstrat-o 
din plin — „alegerile par
lamentare" din toamna tre
cută, cînd opoziția, deși 1 
s-a admis teoretic să par
ticipe la confruntarea elec
torală, în realitate nu a 
avut nici o posibilitate să 
acționeze. Caracterul dema
gogic al așa-numitei , 
ralizări" proclamată 
Caetano a fost 
dit și de episodul 
ființării" faimoasei i. 
secrete P.I.D.E. Locul aces
teia a fost luat imediat de 
așa-numita „Direcție ge
nerală a siguranței", care 
a preluat toate prerogati
vele, dosarele și întregul 
personal al temutei insti
tuții. La fel ca și Salazar, 
Caetano continuă cu înver
șunare războiul colonial în 
trei țări africane — Gui
neea, Angola și Mozambic.

Trezirea la realitate a ce
lor care și-au făcut speran
țe în urma retragerii lui 
Salazar de pe scena poli
tică coincide cu intensifi
carea acțiunilor, protesta
tare ale maselor populare. 
Astfel, în luna mal, peste 
7 000 de persoane au de
monstrat la Barreiro împo
triva unor arestări opera
te în rîndul opoziției de
mocrate. Iar atunci cînd 
poliția a răspuns cu noi a- 
restări, de data aceasta 
printre demonstranți, 2 000 
de muncitori din localitate 
au declarat o grevă de so
lidaritate cu cei întemni
țați. De asemenea, zilele 
trecute, studenții din Coim
bra și Lisabona au mani
festat împotriva războiului 
colonial dus de Portugalia 
in Africa.

„Trăim sfîrșitul unei ilu
zii, dacă am nutrit-o vreo
dată", declara recent revis
tei amintite un tînăr om de 
știință de la Universitatea 
din Lisabona, trăgînd con- 
cluziile cuvenite din dis
tanța care separă declara
ția de acțiunile autorități
lor portugheze.

G. DASCALU
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