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Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit delegația Partidului 

Comunist din Grecia (interior)
Tn ziua de 8 iulie, tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Roman, 
a primit delegația Partidului Co
munist din Grecia (interior), alcă-
tuită din tovarășii Antonis Brilla- 
kis și Kety Zevgu, 
Biroului Comitetului 
Partidului Comunist

membri ai 
Central al 
din Grecia

(interior).

La întrevedere a luat parte to
varășul Ștefan Andrei, secretar al 
C.C. al P.C.R.

într-o atmosferă caldă, tovără
șească. au avut loc o informare 
reciprocă asupra activității și preo
cupărilor actuale ale celor două 
partide, precum și un schimb de 
vederi în principalele probleme ale 
vieții internaționale.

PERSPECTIVE LUMINOASE
ȘCOLII ROMÂNEȘTI

Dintotdeauna, și cu atît mai 
mult în epocile moderne, persona
litatea și năzuințele unui popor 
s-au măsurat și prin modul în care 
au fost soluționate problemele 
complexe ale școlii, prin gradul 
de instrucție și cultură al popu
lației. Privind retrospectiv, dar mai 
ales analizînd realitatea actuală a 
școlii românești, perspectivele ei, 
putem afirma că în țara noastră 
a existat de-a lungul vremii o 
preocupare semnificativă pentru ca 
învățămîntul, școala să constituie 
cadrul superior de educare, in
struire și înălțare morală a mem
brilor societății. 
Istoria a consem
nat statornic e- 
forturile unor căr
turari patrioți, 
prestigioși oameni 
de știință și 
cultură, destinate 
dezvoltării și a- 
firmării școlii na
ționale, eroismul 
cu care aceștia au 
înfruntat obtuzi
tatea și vicisitu
dinile impuse de 
orinduirile bazate 
pe flagrante inechități sociale, au 
militat pentru invățămint științific, 
pentru accesul la carte al fiilor po
porului.

Dar nicicînd, ca în anii socia
lismului, nu a fost mai mare, mai 
susținut interesul pentru dezvol
tarea unui îwuățămint de înaltă 
valoare. Cu deosebire după Con
gresul al IX-lea al partidului s-a 
acordat o atenție sporită organiză
rii și perfecționării învățămîntului, 
așezării lui pe baze riguros știin
țifice. Ziarele de ieri au publicat 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 18—19 iunie a.c. cu privire Ia 
dezvoltarea și perfecționarea învă
țămîntului în Republica Socialistă 
România, hotărîre care are la bază 
orientările Congresului al X-lea și 
ale Conferinței Naționale, Directi
vele C.C. al P.C.R. din aprilie 
1968, ampla expunere a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la plenara din 
iunie, anul acesta.

Este neîndoios, așa cum se sub
liniază și în hotărîrea recentă, că 
învățămîntul românesc a înregis
trat, în ultimii ani, rezultate deo
sebite, o evoluție ascendentă, că 
școala noastră și-a adus o contri
buție valoroasă la asigurarea eco
nomiei naționale și a tuturor sec
toarelor vieții sociale cu muncitori 
calificați și specialiști, la ridicarea 
nivelului de cultură al întregului 
popor. Faptul că în prezent peste 
4 milioane de tineri din România 
sînt cuprinși într-o formă de în- 
vățămînt, că s-a asigurat genera

Imaginea generică a ce
lor dintîi ani de construc
ție socialistă în țara noas
tră include entuziasmul 
șantierelor naționale ale ti
neretului, cîntecele de bri
gadă și austeritatea morală, 
școala aspră a muncii fi
zice. deodată cu cea poli
tică. A spune că ai fost 
la Bumbești, la Salva 
sau în alt loc cu re
zonanțe asemănătoare în
seamnă un certificat de 
maturitate, o probă a an
gajamentului cetățenesc și 
comunist. Nu e de mirare, 
în acest fel. că tradiția 
șantierelor populate de ti
neri și asumate de ei. în 
sensul unui angajament 
față de organizația revolu
ționară și față de progra
mul dezvoltării socialiste a 
patriei, se păstrează vie. A 
fi în primele rînduri în
seamnă o ambiție firească 

lizarea în linii mari a învățămin- 
tului preșcolar, că aproape 91 la 
sută din tineretul școlar este cu
prins într-o formă de învățămînt 
cu o durată de cel puțin 10 ani ; 
faptul că numărul elevilor care ur
mează învățămîntul liceal este de 
peste 10 ori, iar al studenților de 
aproape 7 ori mai mare decit în 
anul școlar 1938—1939 — toate a- 
cestea atestă preocupările înalt 
patriotice ale conducerii partidu
lui și statului nostru pentru per
fecționarea procesului instructiv-e- 
ducativ, situează România printre 
țările avansate din lume în. ceea

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie 

— document de primă însemnătate pentru 

dezvoltarea și perfecționarea învățămîntului

ce privește dezvoltarea acestui do
meniu.

Apreciind rezultatele pozitive 
obținute, responsabilitatea cu care 
elevii și studenții își însușesc te
meinice cunoștințe teoretice și 
practice, activitatea intensă a ca
drelor didactice, progresele înre
gistrate în modernizarea structuri
lor și conținutului învățămîntu
lui, în legarea școlii cu nevoi
le vieții, științei și culturii, 
plenara a ajuns, totodată, la 
concluzia că dezvoltarea școlii 
nu a ținut pasul cu evoluția gene
rală a societății noastre, că nu 
întotdeauna aceasta a fost corelată 
cu necesitățile de formare a cadre
lor de toate nivelurile pentru eco
nomia națională. Pornind de la a- 
ceste considerații, analizînd profund 
și multilateral stadiul de dezvol
tare a învățămîntului, neajunsu
rile ce s-au manifestat, plenara a 
dezbătut și adoptat măsuri de de
osebită însemnătate pentru per
spectiva, pentru destinul mereu 
mai luminos al învățămîntului ro
mânesc.

Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea și perfec
ționarea învățămîntului constituie 
un program mobilizator, concret de 
lucru, creează cadrul și condițiile 
practice necesare ca școala româ
nească să facă noi și importanți 
pași în afirmarea sa ca principal 
factor de cultură și civilizație. Ho
tărîrea adoptată deschide orizonturi 
largi creșterii contribuției învăță

a tineretului comunist din 
România anilor ’70, după 
cum a fost a colegilor din 
’50, dintre care unii se gă
sesc tot acolo unde se con
struiesc obiective importan
te ale economiei actuale, 
prezenți și astăzi în frontul

Mostiștea, împînzlnd un 
bărăgan, nevăzut. traver- 
sînd cimpiile secetoase ale 
sud-estului țării, cu artere 
de beton, legind totul prin 
stații de pompare și trans
formatoare de mare putere. 
O lucrare pusă sub semnul

ȘANTIERELE TINERETULUI - 
școală a muncii, patriotismului, 

spiritului revoluționar

construcției, urmăriți de 
patima unui Meșter Manole 
ce-și așteaptă poetul.

Am cutreierat în zilele 
trecute un șantier ce se 
întinde pe douăzeci de mii 
de hectare ! Este vorba de 
sistemul de irigații de la

adeziunii comuniste a ti
nerilor, probînd capacita
tea lor mobilizatorie și 
înaltul patriotism. Nu este 
ușor să stai departe de lo
calitățile diseminate pe 
locul arid, unde privirea 
se pierde, obosind din

mîntului la formarea cadrelor, în 
strînsă legătură cu cerințele dez
voltării naționale, sporirii aportu
lui școlii la ridicarea nivelului 
cultural al întregii societăți, pregă
tirii tineretului pentru viață, muncă 
și activități sociale utile, asigură
rii unui caracter deschis invăță- 
mintului, democratizării acestuia, 
introducerii tot mai largi in prac
tică a principiului educației per
manente, modernizării sistematice 
a conținutului învățămîntului și 
metodelor de transmitere a cunoș
tințelor, în nemijlocit raport cu 
progresele științei, tehnicii și cul

turii, realizării — 
pe baza unei con
cepții unitare — 
a unor structuri 
stabile, capabile 
să ofere cadrul co
respunzător per
fecționării conti
nue a procesu
lui instructiv-e- 
ducativ.

Măsurile prac
tice, de anver
gură, științific e- 
laborate, privind 

extinderea învățămîntului preșco
lar, generalizarea invățămîntului 
obligatoriu de zece ani, pînă in 
1976—1977, generalizarea invăță
mîntului liceal — prin invăță
mint de zi, seral și fără frecven
tă — pînă în 1985, perfecționarea 
conținutului și metodelor în învă- 
țămintul preșcolar, general și li
ceal, îmbunătățirea invățămîntului 
profesional, dezvoltarea invăță- 
mintului superior și a cercetării 
științifice în cadrul acestuia, a în- 
vățămintului in limbile naționalită
ților conlocuitoare, perfecționarea 
predării științelor sociale, a activi
tății de educație a elevilor și stu
denților, asigurarea studierii și 
cunoașterii limbilor străine, p.re- 
cum și cele privind pregătirea pro
fesională a cadrelor didactice, ridi
carea nivelului lor politico-ideolo
gic, perfecționarea lucrătorilor din 
unitățile socialiste, mai buna utili
zare a bazei materiale, vor con
feri, fără îndoială, un nivel mereu 
mai înalt, corespunzător exigențe
lor superioare ale societății noas
tre, vor contribui Ia formarea și 
educarea unor oameni multilateral 
pregătiți, constructori competenți, 
de nădejde ai socialismului și co
munismului în România.

în acest context, așa cum se sub
liniază în hotărîre, un rol deosebit 
revine îmbunătățirii, în continuare, 
a activității de conducere a învăță
mîntului, întăririi rolului și lărgi
rii atribuțiilor organelor colective 
Ia toate nivelurile, sporirii sarcini
lor Uniunii Tineretului Comunist,

(Continuare în pag. a IlI-a) 

cauza monotoniei, nu pare 
cel mai atrăgător să te afli, 
zile, săptămîni și luni in 
șir, fixat la o construcție 
minusculă față de imensi
tatea din jur. Cu toate a- 
cestea, am găsit pe șantie
rul tineretului de la Mos
tiștea o conștiință acută a 
răspunderii, dragoste față 
de muncă și o abnegație 
impresionantă. „Mă aflu 
de i treisprezece ani pe șan
tiere. îmi spune inginerul 
Constantin Tatu. Am parti
cipat la toate lucrările 
mari de irigații ale țării. 
Majoritatea celor care se 
află aici nu iubesc viața u- 
șoară, ci pe aceea ce pro
bează demnitatea omului

Aurel-Draqoș 
MUNTEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Cel mai mare trafic 
din istoria portului 

Constanța
CONSTANȚA (Coresponden

tul „Scînteii", George Mihăescu). 
— în ultima lună a semestrului 
care a trecut s-a realizat cel 
mai mare trafic din istoria por
tului Constanța, totalizind 1 mi
lion tone, prin operarea a 152 
nave, din care 112 nave au fost 
operate in medie cu 8 ore îna
inte de termen. Numeroase echi
pe de docheri, printre care cele 
conduse de Toader Ocu, Aurel 
Dorobăț, Ion C. Gavril și altele, 
și-au realizat planul de lucru 
în această lună în proporție de 
239—300 la sută. Prin extinderea 
lucrului in acord global și spe
cializarea danelor pe feluri de 
mărfuri și relații de transport, 
colectivul de la NAVROM și-a 
depășit planul la traficul de 
mărfuri pe primul semestru cu 
300 000 tone, realizînd, in ace
lași timp, 2 milioane lei valută 
beneficii peste plan. Pe această 
bază, colectivul de aici, în cin
stea zilei de 23 August, și-a su
plimentat angajamentul inițial, 
urmînd ca pînă la sfîrșitul anu
lui traficul portuar să înregis
treze 10 milioane tone mărfuri 
rulate.

IERI, RECOLTAREA GRIULUI A CONTINUA
CU SPOR, P

DÎMBOVIȚA
TÎRGOV1ȘTE (Corespondentul 

„Scînteii", C. Soci). — Zi frumoasă, 
bună de lucru, cum puține au fost 
în ultima vreme în județul Dîmbo
vița. De aceea, cooperatorii și meca
nizatorii din cele aproape 90 unități 
agricole, la chemarea comitetului ju
dețean de partid au ieșit cu mic cu 
mare pe ogoare, făcînd din duminica 
de ieri zi obișnuită de lucru. De di
mineață pînă seara, 4 560 cooperatori 
și 840 mecanizatori au lucrat la re
coltatul orzului, la eliberarea terenu
lui de paie, la însămințatul cultu
rilor duble, Ia prășit și la însilozat. 
Spre sfîrșitul zilei, în tarlaua Coș
cove, președintele cooperativei agri
cole din Comișani, Gheorghe Stoica, 
făcea bilanțul zilei : prășit me
canic și manual II și III — 71 ha 
porumb ; recoltat — 22 ha furaje și 
pregătit teren pentru culturi duble — 
17 ha. Aceeași muncă intensă plină 
de responsabilitate față de strîngerea 
grabnică a recoltei de cereale și de 
îngrijirea culturilor prășitoare am
întîlnit-o ieri și pe ogoarele coope
rativelor agricole din Uliești, Pe- 
trești, Vișina, Dragomirești, Răcari, 
Băleni, Mătăsaru și Potlogi. La sfîr
șitul zilei, operativa direcției agri
cole județene consemna că ieri, du
minică, s-au recoltat 253 ha cu orz, 
au fost însămînțate cu culturi duble 
125 ha, s-au arat șl pregătit 150 ha 
și au fost prășite mecanic și ma
nual aproape 2 000 ha cu porumb.

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scînteii", Ștefan Dinică). — Dumi
nică, pe ogoarele județului Alba au 
lucrat mii de cooperatori și mecani
zatori la recoltatul orzului, transpor
tul furajelor și întreținerea culturi
lor. La cooperativa agricolă din co
muna Galda de Jos, cu o combină 
C12 s-a început, ieri dimineața, re
coltatul orzului. în unitățile coope
ratiste din Crăciunelu de Jos, Cut, 
Bucerdea Grînoasă și altele s-au re
coltat cu combinele și transportat 
în magazii sute de tone de orz. în- 
tr-un lan al fermei nr. 6 a I.A.S. 
Alba Iulia erau, ieri la prînz, în 
plină activitate 7 combine CI și 
două combine C12. în urma lor lu
crau două prese de balotat paie. 
Pînă la acea oră se recoltaseră 25 ha.

CLUJ (Corespondentul „Scînteii", 
AI. Mureșan). — Sîmbătă după- 
amiază și duminică dimineața, zeci 
de autobuze încărcate, mai ales cu 
tineri, au plecat din Cluj în între-
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prinderile agricole de stat din jur 
pentru a veni in sprijinul muncito
rilor de aici la întreținerea culturi
lor și la adunatul furajelor. în 
I.A.S. Apahida au lucrat peste 1 000 
de studenți și elevi aflați în prac
tică în diferite unități economice, 
precum și salariați din sistemul ban
car. La I.A.S. Cluj au venit 250 
elevi din liceele de specialitate, iar 
la I.A.S. Baciu — 240 de salariați 
din unitățile sanitare. In total a- 
proape 2 000 de tineri din oraș, pre
cum și salariați au lucrat în agri
cultură. Eforturi deosebite s-au de
pus in această zi și în cooperativele 
agricole, mai ales la recoltatul, trans
portul și depozitarea furajelor.

SLOBOZIA (Corespondentul „Scîn
teii", Lucian Ciubotaru). — Pe o- 
goarele Bărăganului, duminică s-a 
lucrat cu toate forțele la recoltatul 
griului, pregătirea terenului, însă-

Prima fază a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa

UN IMPORTANT SUCCES POLITIC 
AL CAUZEI PĂCII, 

un pas înainte pe calea consolidării 
destinderii, înțelegerii și colaborării 

între popoarele continentului
Așteptată cu viu interes de po

poare, de statele iubitoare de pace, 
de toate forțele progresiste, Confe
rința pentru securitate și cooperare 
în Europa și-a început efectiv lucră
rile prin desfășurarea primei sale 
faze, la nivelul miniștrilor afacerilor 
externe. Acum, după încheierea aces
tei etape, se poate aprecia cu deplin 
temei că ea a constituit un succes 
politic cert al cauzei păcii, înțelege
rii și cooperării pe continent. S-au 
confirmat astfel aprecierile că, in 
urma laborioasei activități depuse in 
cadrul consultărilor multilaterale de 

mînțări și întreținerea culturilor. Pe 
șosele, șiruri de camioane au trans
portat la silozuri ultimele cantități 
de orz.

Tot ieri s-a dat semnalul începerii 
campaniei de recoltare a griului, 
în 60 de cooperative agricole și în 
toate întreprinderile agricole de stat, 
mecanizatorii au intrat în lanurile 
de grîu. Pînă la ora prinzului au lost 
recoltate peste 2 000 hectare. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
de mecanizatorii de la cooperativele 
din Fetești, Vlădeni, Făcăieni, Pie- 
troiu, Borcca I și II. Secerișul griu
lui a început și în unitățile agricole 
din raza S.M.A. Grivița : Miloșești, 
Traianu, Smirna și Grivița. Au lu
crat la recoltat 60 de combine și 25 
de prese de balotat.

Cooperatorii din Traianu și Gri
vița au anunțat terminarea treierișu- 
lui mazării de pe 50 hectare, precum 
și însămînțarea a 210 hectare de po
rumb boabe în cultură succesivă, 
după orz. Ieri s-a lucrat intens și la 
întreținerea culturilor.

la Helsinki, pe baza deplinei egali
tăți în drepturi și suveranității tu
turor națiunilor, s-au creat condiții 
pentru buna desfășurare a conferin
ței în toate fazele sale și îndeplini
rea cu succes a misiunii ce îi revine 
în așezarea temeliilor unei Europe 
noi.

Poporul român salută cu satis
facție rezultatele pozitive obținute, 
considerind că ele au creat premise 
favorabile, de bun augur pentru 
reușita întregii conferințe, astfel 
ca ea să constituie realmente un eve
niment istoric, să marcheze un mo
ment de răscruce in destinele conti
nentului nostru. își găsește astfel 
confirmare aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, care arăta : „Se 
poate spune, fără a greși, că re
uniunea general-europeană oferă 
o șansă unică pentru a făuri un nou 
destin de pace și colaborare, de în
țelegere între popoarele Europei. 
Trebuie să facem totul pentru a răs
punde așteptărilor popoarelor noas
tre, tuturor națiunilor lumii care 
privesc cu încredere spre această 
conferință".

Această primă fază a conferinței 
a reunit, pentru prima oară în jurul 
aceleiași mese, pe miniștrii de ex
terne a 35 de state — state mari, 
mijlocii sau mici și chiar foarte mici 
— cu orînduiri sociale diferite, apar- 
ținînd sau nu unor alianțe militare, 
însuși acest fapt este fără prece
dent și denotă vitalitatea cu care s-a 
impus dezideratul securității eu
ropene.

Ca rezultat esențial al reuniunii 
la nivel ministerial, se înscrie, desi

PITEȘTI (Corespondentul „Scîn
teii", Gheorghe Cîrstea). în multe 
zone ale județului Argeș, păioasele 
au dat în pirgă. Primii care au dat 
semnalul începerii recoltării au fost 
cooperatorii și mecanizatorii din yă- 
leni-Podgoria. Ei au recoltat imediat 
orzul care s-a copt pe toate cele 120 
hectare cultivate cu această plantă. 
Duminică, îndată după recoltat, me
canizatorii au arat și insămințat cul
turi succesive.

O activitate rodnică am întilnit pe 
ogoarele I.A.S. Costești. în ferma 
„Codru", pe cîteva zeci de hectare 
ocupate cu orz, dat în pirgă, se aflau 
la recoltat mai multe combine, con
duse de mecanizatorii Gheorghe 
Bucur, M. Neacșu, Gh. Pîrcălăboiu, 
Ion Marinache. După ei înaintau 
presele de balotat paie, cit și trac
toarele pentru arat și însămînțat po
rumbul pentru siloz și masă verde.

gur, în primul rînd, aprobarea, prin 
consens unanim, incă din prima zi 
a lucrărilor, a Recomandărilor finale 
ale consultărilor de la Helsinki. Este 
cunoscut că aceste recomandări au 
întrunit o apreciere pozitivă gene
rală prin faptul că au stabilit o or
dine de zi și instrucțiuni pentru or
ganele de lucru cu un conținut con
structiv, au înscris principii esențiale 
menite să guverneze relațiile inter- 
europene, au definit norme de pro
cedură în concordanță cu cerințele 
egalității în drepturi a tuturor state
lor ; acum, prin adoptarea de către 
miniștrii de externe, ele devin din 
recomandări însăși substanța confe
rinței, definindu-i clar conținutul, o- 
biectivele și modalitățile de lucru.

De asemenea, așa cum se arată în 
comunicatul dat publicității, s-a ho- 
tărit, de comun acord, ca a 
doua fază a conferinței să se re
unească la Geneva, la 18 septem
brie, comitetul de coordonare ur
mînd a se reuni la 28 august. Se 
creează astfel perspective certe ca și 
cea de-a treia etapă a conferinței să 
se desfășoare încă in acest an — un 
Șir de delegații raliindu-se la idee» 
ca aceasta să aibă loc la nivel inalt. 
în cursul lucrărilor au fost prezen
tate proiecte de documente de că
tre unele state ; altele au făcut cu
noscută intenția lor de a prezenta 
texte de lucru în faza a doua.

Desfășurarea lucrărilor primei faze 
a oferit cadrul pentru o amplă 
expunere a pozițiilor statelor par- 

(Continuare în pag- a IV-a)



PAGINA 2

SCINTEIA luni 9 iulie 1973

actualitatea culturală
SCENA

1 EXPOZIȚII
O TEATRUL T.V. prezintă mîine, 

10 iulie, ora 20,45, cea de-a doua 
parte a spectacolului „Bălcescu" de 
Camil Petrescu. Reamintim că a- 
daptarea pentru televiziune și re
gia montării sînt semnate de Horea 
Popescu, și că interpretul rolului 
titular este Alexandru Repan.

• In cadrul emisiunii de Teatru 
scurt a Televiziunii sinteți invitați 
să urmăriți : „Doi pe cal, unul pe 
măgar" de Oldrich Danek. Adap
tare pentru T.V. și regie : Petre 
Bokor. Interpretează un colectiv 
al Teatrului dramatic din Brașov 
(vineri, 13 iulie, ora 21,35, progra
mul 2).

dra, Șt. Mihăilescu-Brăila, Florin 
Scărlâtescu, Sandu Sticlaru, Coca 
Andronescu, Ștefan Bănică, Rodica 
Tapalagă. Gh. Dinică. Marin Mo- 
raru, Mișu Fotino, Paul Sava, Va- 
silica Tastaman, Tamara Buciucea- 
nu, Mariana Mihuț, Dumitru Furdui 
și încă mulți alții.

o „Cultura și învățămintul in 
R.P. Mongolă" — se intitulează ex
poziția de fotografii al cărei vernisaj 
va avea loc marți. 10 iulie. în SALA 
ASOCIAȚIEI ARTIȘTILOR FOTO
GRAFI (str. Brezoianu nr. 23).

erate de pionierii și școlarii de pe 
meleagurile Oltului.

O TEATRUL RADIOFONIC pre
zintă cea de-a șasea ediție a „Fes
tivalului de comedie". Acesta se va 
desfășura între 15 și 29 iulie și va 
cuprinde premierele comediilor : 
„Fotbal cu lăutari" de Ion Băieșu, 
„Fetele Didinei" de Victor Eftimiu 
fi „Drumul florilor" de Valentin 
Kataev, precum și difuzarea unor 
piese sfemnate de Aurel Baranga, 
Paul Everac, Al. Kirițescu, Tudor 
Mușatescu, Arkanov și Gorin, Wolf
gang Kolhaase, Al. Cassona, Somer
set Maugham.

Inițiativa estivală a Teatrului ra
diofonic va constitui încă un prilej 
de a-i reasculta pe mulți dintre ac
torii noștri de comedie îndrăgiți : 
Radu Beligan, Alexandru Giugaru, 
Nicolae Gărdescu, Marcela Rusu, 
Toma Caragiu, Dem Rădulescu, 
Eugenia Popovici, Natașa Alexan-

— Tot la teatrul radiofonic se va 
prezenta premiera piesei „Ideea 
doctorului Bărăgan" de I.D. Șerban, 
lucrare distinsă cu premiul I. la 
concursul de scenarii al Radiotele- 
viziunii. în distribuție : Radu Beli- 
gsn, Simona Bondoc, Foty Etterle, 
Ion Marinescu, Ion Lucian, Toma 
Caragiu, Șt. Mihăilescu-Brăila și 
alții. Regia : Paul Stratilat (azi, ora 
20,30 pr. I).

O TEATRUL MIC prezintă In 
cadrul „Lunii comediei" premiera : 
„A opta minune" de AI. D. Lungu. 
Regia : D.D. Neleanu. Scenografia : 
St. Hablinski. In distribuție : Ion 
Marinescu, C. Codrescu, Jean Lorin, 
Ion Ciprian, Monica Ghiuță, Al. D. 
Lungu, Florin Vasiliu.

• GALAȚI (Corespondentul „Scin
teii", Tudorel Oancea), — La iniția
tiva Consiliului județean de partid 
Galați, muzeul de istorie din locali
tate. secția modernă și contempora
nă, a deschis în comuna Bălășești 
expoziția : „80 de ani de la crearea 
primului partid politic al clasei mun
citoare din România". Expoziția, care 
cuprinde documente și fotografii, face 
cunoscute vizitatorilor momentele 
importante din lupta clasei munci
toare din România pentru crearea 
partidului său politic. Expoziția 
organizat în această comună ca 
omagiu adus fiului acestei localități 
— Raicu Ionescu-Rion, reprezentant 
de scamă al mișcării socialiste din 
țara noastră.

* La.TGa,erllle de artă SIMEZA 
(bd. Magheru 20) poate fi vizitată 
expoziția de xilogravură Lidia Mi- 
haiescu.

o în holul aulei Bibliotecii Cen
trale Universitare se deschide astăzi, 
9 iulie, expoziția de pictură și sculp
tură realizată de Ștefan Predoiaș și 
Dumitru Anghelcscu.

s-a 
un

• SALA STUDIOULUI ARTIȘTI
LOR FOTOGRAFI (str. Gutemberg 
nr. 4) reunește o Expoziție de arie 
plastice și artizanat, organizată cu 
prilejul aniversării a 20 de ani de 
activitate a Asociației surzilor. Ex
poziția cuprinde lucrări executate de 
membrii asociației.

• TEATRUL „C. I. NOTTARA" 
prezintă în cadrul aceleiași manifes
tări de teatru estival „Aici a dor
mit George Washington" de G. 
Kaufman și M. Hast. Regia : Geor
ge Rafael. Decor : Traian Nițescu. 
Costume : Lidia Radian. Interpret : 
Gilda Marinescu, Șțefan RadoL Me
lania Cirje, Ion Bog, Mihai Mălai- 
mare, Elena Amaria Bog, Lucia 
Mureșan, Tony Zaharian, Ioana 
Manolescu, Rodica Sanda Țuțuianu, 
Sandu Sticlaru și alții.

• SLATINA (Corespondentul 
„Scinteii", Emilian Rouă). — Sîmbătă 
dimineață, Ia Slatina a avut Ioc ver
nisajul unei interesante expoziții in
titulate : „Pionierii — păstrători ai 
artei populare". Organizată de Con
siliul județean Olt al organizației 
pionierilor și inspectoratului școlar 
județean, expoziția înfățișează în mi
niatură cele mai autentice și origina
le costume de port popular din a- 
proape toate localitățile județului. 
Sint prezentate peste 300 de păpuși 
îmbrăcate In costume populare lu-

FILME
/IV PREMIERĂ

de concert
Manifestări artistice

încheiat Ia Brașov al• Ieri s-a
IV-lea Festival al muzicii de came
ră ; dimineața, la Casa Armatei, a 
avut loc festivitatea de premiere și 
concertul laureaților concursului de 
interpretare, iar seara, la Teatrul 
Dramatic, a putut fi urmărit concertul 
corului „Madrigal", condus de diri
jorul Marin Constantin, și cel al or
chestrei de cameră a Filarmonicii 
„G. Dima" din localitate, avind la 
pupitru pe llarion Ionescu-Galați.

« „Vacanțele muzicale la Piatra 
Neamț" au continuat ieri seara cu 
un concert simfonic al Orchestrei 
Conservatorului „G. Enescu" din 
Iași, concert condus de dirijorul Cor
nel Calistru, avîndu-1 ca solist pe 
violonistul Silvian Ingrea. In cadrul 
acelorași manifestări, în această sea
ră, la Teatrul Tineretului, orele 19, 
violonistul Mihai Constantinescu 
susține un recital de muzică și poe
zie ; miercuri, orele 11, în aceeași 
sală, dirijorul Ion Baciu conduce un 
concert de muzică de cameră, iar joi, 
ora 18, la Casa de cultură din Tîrgu 
Neamț, violoncelistul Dan Prelipcea- 
nu susține un recital. Sîmbătă dimi
neața, Ia hotelul „Ceahlăul" are loc 
simpozionul „Probleme ale educației 
muzicale a tineretului".

Duminică, orele 16, în sala cămi
nului cultural Bălțătești. dirijorul Sa
bin Pautza va conduce concertul for
mației corale „Animosi".

Concursul muzical

județene

• CONSPIRAȚIA — producție a 
Casei de filme numărul patru, în re
gia lui Manole Marcus. Este o conti
nuare a seriei de evocări cinemato
grafice scrise de Titus Popovici și 
Petre Sălcudeanu. serie în cadrul că
reia au fost realizate pînă acum fil
mele „Cu mîinile curate" și „Ultimul 
cartuș*'. Noul film reconstituie reali
tăți social-politice ale anilor *46. în 
distribuție: Fory Etterle. llarion Cio- 
banu, Maria-Clara Sebok. Victor Re- 
bengiuc, Silviu Stănculescu, Ernest 
Maftei, Zephi Alșec, Virgil Mogoș, 
Constantin Dinulescu, Mânu Nedeia- 
nu, Lazăr Vrabie. Imaginea — Nicu 
Stan ; muzica — George Grigoriu ; 
decoruri — arh. Aureliu Ionescu ; 
costume — Lidia Luludis.

SUCEAVA (Corespondentul „Scin
teii", G. Parascan). La Casa de cul
tură a sindicatelor din municipiul 
Suceava s-a încheiat a Il-a ediție a 
Concursului muzical de interpretare 
instrumentală „Ciprian Porumbescu", 
deschis pionierilor și școlarilor pînă 
la vîrsta de 15 ani. Cu acest prilej, 
compozitorii Ion Dumitrescu, pre
ședintele Uniunii compozitorilor, 
președinte de onoare al concursului, 
și D. D. Botez, președintele juriului, 
au înmînat tuturor celor 163 de 
concurenți diploma de participant la 
concurs, iar celor mai merituoși din
tre ei — un număr de 31 premii. Ma
rele premiu „Lira de aur" și diplo
ma de laureat al concursului a reve-

(Urmare din pag. I)

ași capacitatea lui de 
trece peste greutăți".

Un șantier al tineretului 
este, în imaginea comună, 
un loc agitat, animat de 
forfota unor tineri în sa
lopete, cu un ecuson ce a- 
rată apartenența lor la o 
condiție de nobilă ascen
dență, dorind să arate că și 
astăzi titlul de mîndrie 
este la fel de valabil. Este 
foarte interesant că cel mai 
important fenomen. după 
declararea sistemului de la 
Mostiștea ca șantier națio
nal, a fost... creșterea disci
plinei și a productivității 
muncii. „S-a schimbat at
mosfera. continuă inginerul 
Tatu, oamenii sînt mai 
conștienți de sarcinile lor, 
de faptul că reprezintă. în 
fața întregii țări, ceea ce 
generația lor are mai bun 
și mai valoros, de faptul 
că au o răspundere mal 
mare". Cuvîntul de ordine 
este autodepășirea. Șantie
rul a devenit o școală a 
muncii, în care s-au cali
ficat sute de instalatori, de 
montori și de dulgheri. In
ginerii tineri și-au asumat 
sarcina realizării unor 
construcții, mai repede de- 
cît în alte părți. uneori 
chiar în timpul stagiaturii. 
căpătînd de timpuriu de
prinderea muncii indepen
dente și mîndria împlinirii 
visurilor de studenție.

L-am cunoscut la 
transformator pe Ion 
raru, din brigada
Ciornuleasa. absolvent 
curind al institutului 
doritor ca „lucrarea 
să fie mal frumoasă". „îmi 
fac datoria, ca orice

un 
Mo

totolul 
de 
și 

mea

ute-

ALBA IULIA (Corespondentul 
„Scinteii", Ștefan Dinică). — în ora
șul Cimpeni a început festivalul fol
cloric și de artă populară moțească 
„Tulnicul moților — ecoul munților", 
organizat de comitetul orășenesc al 
Frontului Unității Socialiste. A- 
ceastă manifestare cultural-artistică, 
aflată la prima ediție, 
să valorifice 
niu folcloric 
lor Apuseni. Programul festivalului 
a cuprins în 
comunicări științifice cu tema : „Spi
ritualitatea daco-romană în cultura 
moților", organizată de subfiliala 
Societății de științe istorice și filo
logice Abrud-Cimpeni, la care par
ticipă profesori din județul Alba și 
invitați din alte județe. A avut loc, 
de asemenea, un concurs al rapso
zilor populari din Cimoeni, Abrud. 
Bistra, Vidra, Avram Iancu și alte 
localități de pe Valea Arieșului. In 
cea de-a doua zi a festivalului a 
avut loc vernisajul unei expoziții 
de artă plastică și un spectacol sus
ținut de cei mai buni rapsozi 
lari și formații artistice din 
Munților Apuseni.

este menită 
străvechiul patrimo- 

și etnografic al Munți-

prima zi o sesiune de

popu- 
zona

„Scîn-VASLUI (Corespondentul 
teii", Vasile Iancu). — Duminică, la 
locul istoric „Podul înalt", din apro-

Ciprian Porumbescu“
nit elevei Ciulei Lenuța, de la Li
ceul de muzică nr. 1 din București.

Demn de menționat este faptul că 
tinerii interpreți au prezentat, in 
afara concursului propriu-zis, nu
meroase microconcerte în întreprin
deri și pe scenele unor așezăminte 
culturale. Muncitoarele de la fabrica 
de confecții „Zimbrul", chimiștii de 
la Combinatul de celuloză și hîrtie. 
metalurgiștii de la întreprinderea de 
utilaje și piese de schimb, forestierii 
din Frasin, cooperatorii din Margi
nea au trăit clipe de neuitat admi- 
rînd receptivitatea și 
tinerilor virtuoși
muzicală românească contemporană, 
ca și față de tradiția muzicală popu
lară.

sensibilitatea 
fată de creația

cist. mi-ar fi greu să mă 
îngrop între dosare, prin 
București, știind că este 
nevoie de mine într-un loc 
unde se construiește", spu
ne el la despărțire. La tel 
gindește Vladimir Matecscu, 
pină de curind inginer cu 
funcții pe la trust. Acum 
este unul dintre cei mai 
activi pe șantier, greu de 
găsit într-un loc anume, 
fiindcă se răspîndește. ca 
să zic așa. pe sute de hec
tare. la punctele importan-

te ale lotului. Nu se mai 
lasă dus la oraș. într-atît 
s-a confundat cu proble
mele șantierului, cu sarci
nile concrete ale construc
ției.

„Oamenii de șantier sînt 
niște ființe cu un simț 
mai dezvoltat al solida
rității și al participării 
la viața colectivului. Ei se 
leagă între ei, constituie 
un fel de familie mare, cu 
preocupări și aspirații co
mune". afirmă Cornel Teo- 
dorescu. de la lotul Sulta
na pe malul Iacului Mos
tiștea. într-un asemenea 
spirit colectiv trebuie cău
tat 6ensuJ educativ al 
muncii pe șantierele tine
retului. Se formează con
știința că aparții. că slu-

pierea orașului Vaslui, acolo unde 
cu veacuri în urmă a avut loc cele
bra bătălie a lui Ștefan cel Mare, 
s-a desfășurat o amplă sărbătoare 
patriotică sub genericul „Neam de 
eroi". Manifestarea, aflată la a Vl-a 
ediție, a fost marcată la început de 
cîntecul patriotic „Ștefan, Ștefan 
domn cel Mare", interpretat de for
mații orchestrale și vocale, după 
care au fost recitate versuri patrio
tice. Apoi au evoluat un mare nu
măr de formații artistice de amatori 
din orașul Vaslui, de la Casa orășe
nească de cultură din Huși, Ne
grești, de la căminele culturale Ar
sura, Zăpodeni, Zorleni, Valea Mare, 
Băcești, Fălciu. Pînă seara tîrziu, cei 
peste 5 000 de oameni prezenți la 
manifestare au luat parte la o ser
bare cîmpenească.
TIMIȘOARA (Corespondentul 

„Scinteii", Cezar Ioana). — La To- 
mești, intr-o pitorească zonă de la 
poalele munților Poiana Rusca-, s-a 
desfășurat duminică festivalul cinte
cului și jocului popular de pe va
lea Begheiului, manifestare cultu
ral-artistică de amploare organizată 
de Comitetul de cultură și educație 
socialistă al județului Timiș. 700 de 
artiști amatori — cîntăreți, rapsozi și 
dansatori — au adus pe scena amena
jată în aer liber frumusețea și ori
ginalitatea creației populare dintr-o 

folclorică a Ba- 
generațiilor", pre- 
bărbați, femei și 

cîntecele din

străveche vatră 
natului. „Dansul 
zentat de copii, 
bătrîni din Brănești, 
fluier interpretate de artiștii amatori 
din Remetea-Luncă, ori obiceiurile 
folclorice de pe cursul superior al 
Begăi. prezentate de ansamblurile 
din Curtea și Pietroasa, au fost doar 
citeva din cele mai aplaudate evo
luții din cadrul acestei adevărate 
sărbători a cintecului, jocului și por
tului popular din această parte a 
țării.

TG. JIU (Corespondentul „Scin
teii", Mihai Dumitrescu). — Peste 
4 000 de locuitori din județele Gorj 
și Hunedoara au participat duminică 
la multiplele manifestări prilejuite 
de sărbătorirea „Zilei constructoru
lui de mașini" la întreprinderea 
mecanică Sadu. care a avut loc în 
pitorescul decor al pasului Lainici 
de pe defileul Jiului.

Artiști amatori de la clubul mun
citoresc „8 Mai“-Sadu au prezentat 
colegilor lor de muncă un reușit pro
gram artistic, în timp ce pe terenu
rile de sport au avut loc pasionante 
întreceri.

jești o colectivitate, supu- 
nindu-te unui ideal și unei 
discipline. Am auzit de ne
numărate ori. în locuri izo
late. pe cîmpie. în praful 
înecăcios al drumurilor de 
bărăgan, cuvintele : „Iară 
disciplină 
sibile 
că și 
nică". 
forma 
nerea din afară a unor obli
gații. ci de resortul intim, 
creat odată cu marea con-

nu sînt pa
nici munca poiiti- 
nîci creația teh- 

Nu era vorba de 
coercitivă, de impu-

fi 
al 
te 
și

știință a răspunderii. A 
pe un șantier national 
tineretului înseamnă a 
devota unui scop înalt 
a nu precupeți nimic pen
tru a-1 vedea materializat, 
pentru a-1 turna în beton 
și în piatră. închipuiți-vă 
kilometri de conductă 
douăzeci de mii de hectare 
înțesate cu arterele de be
ton ale sistemului de iri
gații. dintre care zece mii 
se află deja în probe teh
nologice I 
lizat prin 
tinerilor, 
energiilor.
mul și conștiința 
lutionară.

Nu de puține ori. dorin
ța de a face mai bine și 
de a îndeplini prevederile

Totul a fost rea- 
vointa 
prin 
prin

unită a 
coeziunea 
patriotis- 
lor revo-

stricte ale angajamentelor 
determină 
Iuții în 
de lucru, 
construcție 
cului Mostlștea, 
apa 
in 
mai 
de om, 
pindi 
întregului sistem ; 
mirat o fundație 
după un procedeu _______
Numele tehnic ar fi : înlo
cuirea chesonului aer com
primat cu radier general. 
Semnificația lui ar consta 
îr. două milioane trei sute 
de mii lei economii într-un 
an de zile și devansarea 
lucrărilor numai la camera 
de lucru cu șase luni. I-am 
întrebat pe cei doi autori, 
inginerii Tatu și Teodores- 
cu. dacă au „patentat", ca 
să spun așa. dacă au înre
gistrat inovația la vreun 
oficiu. Uitaseră. desigur : 
pe ei li interesau rezolvarea 
problemei pe șantier și 
îndeplinirea angajamentelor 
comuniste. Sînt ocupați 
acum, lucrările progresează, 
apar sarcini noi...

Flacăra primelor șantiere 
naționale, puritatea gene
rației aceleia minunate, din 
anii reconstrucției, este a- 
părată cu sfințenie. tn 
condițiile unor sarcini na
ționale cu semnificație 
srhimbată. Ne aflăm In 
plină ascensiune economi
că. mobilizați pentru con
struirea socialismului. Se 
poate spune că tineretul 
răspunde misiunii sale 
același devotament și 
întreaga sa capacitate 
dăruire comunistă.

adevărate 
vechile

Am
pe

va intra 
conductele 
mari decît 

pentru a 
apoi în

revo- 
tehnici 

văzut o 
malul la- 
acolo unde 
cu putere 

metalice, 
t un stat 

se răs- 
canalele 
am ad- 
tumată 

original.

cu 
cu 
de

• SOARTA UNUI COMBATANT 
DIN CORPUL DE AUTOAPĂRARE 
— producție a studiourilor coreene, 
inspirată din lupta împotriva ocupa
ției japoneze.

• LA RĂSCRUCE DE VÎNTURI — 
producție a studiourilor engleze. E- 
cranizare a romanului omonim scris 
de Emily Bronte, in regia lui Robert 
Fuesl.

Scurt-meiraje

In săptămîna 9—15 iulie
a.c.

Tri centenarul
DACIA, ME-

Suflel din sufle- 
BUCEGI : Indife- 
Păsări din cele 4

LIRA : Orizont

EXCELSiqp, AURORA, MODERN : 
Vizita de lucru a tovarășului Nicolae 
Ccaușescu în județul Bacău ; GIU- 
LEȘTI : Film dedicat vizitei preșe
dintelui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, in Olanda ; PATRIA : 
Porumbeii și fanfara ; LUCEAFĂ
RUL, FAVORIT, GRIVIȚA : Pentru 
o cauză dreaptă ; CENTRAL : Ori
zont științific nr. 6/1973 ; TIMPURI 
NOI : Fluturele (U.R,S.S.) ; ÎNFRĂ
ȚIREA : Mihaela și ursulețul de
catifea ; BUZEȘTI : 
Rembrandt (R.P.B.) ; 
LODIA, GLORIA 
tul neamului său *, 
renta ; UNIREA : 
puncte cardinale ;
științific nr. 5/1973 ; DRUMUL SĂ
RII : Fiecare calorie în plus (R.P.B.) ; 
FERENTARI : Mandarrg și lumea lui 
(R.S.C.) ; COTROCENI : Invenția ; 
PACEA : Circulația pe timp de noap
te : CRÎNGAȘI : Io, Ștefan Voievod ; 
VOLGA : Cristalul românesc ; VII
TORUL : Petrașcu ; MIORIȚA : Cin- 
tec de mai ; MOȘILOR : Copiii noș
tri ; POPULAR : Protecția calității 
apelor ; MUNCA : Io. Mircea Voie
vod ; COSMOS : Artistul nevăzut 
(R.S.C.) ; FLOREASCA : Ședința s-a 
aminat pentru a doua oară ; VITAN : 
Tobias Dremser și mașinile 
RAHOVA : în pădurea cea 
PROGRESUL : Alfabetul ; 
RA : Pietre căzute din cer : 
UZ.
NA : 
cenușiu, zburlit ; Ah I ce soldat ț 
Cirtița și automobilul ; Ghicitori.

(R.D.G.) ; 
stufoasă ; 
FLAMU- 
CLUBUL

REPUBLICA : Armonii ; DOI- 
Dorotka și coțofana ; Grozav, 

zburlit ;

Cam pe la răscrucea 
de la Tișița, deci in drum 
spre Adjud, șoferul foc- 
șănean mă întreabă :

— Vedeți plopii ăia de la 
intrarea in Mărăsesti 7 Plo
pii de dincoace de pod.

— Ce-i cu ei 7 Vrei 
număr să văd dacă 
fără soț 7

— Să mor in antreu 
chiar in pragul sufrageriei 
dacă nu sint „lupte" 
plopii ăia. Vreți s-o 
tesc 7

Cind a terminat de 
„vreți s-o cotesc" a si 
rat la dreapta. A tras 
umbra plopilor și m-a ru
gat să-l iert, că nu mă 
poate întovărăși pe șantier. 
Am intrat singur pe șan
tier si l-am întrebat pe un 
cetățean care săpa cu o 
casma cam fără coadă.

— Ce faceți aici ?
— Nu știu. Nu pot să-mi 

dau seama, tntrebați-l 
șeful șantierului.

Trec pe lingă niște i 
țeni care sapă niște 
furi, pe lingă alții 
astupă niște șanțuri și din 
șanț in șanț aiung la biroul 
șantierului, 
nostinți cu 
Pilă.

— Deci.
discuția, s-au cheltuit pînă 
acum pentru acest șantier 
l 359 000 lei pentru con- 
strucții-mnntai, .59? 000 pen 
tru proiecte si au venit 
deja utilaje tn valoare de 
952 000 lei... Mă ajuți să fac 
o adunare ? Deci. 9 cu 2 
- II. 11 cu 2 - 13... To
tal... S-au cheltuit deci 
pină acum 2 903 000. Pentru 
ce ați cheltuit acești aproa-
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Programul I

17,30 Curs de limbi franceză, 
capitulare (1).
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La. întreprinderea 
utilaj chimic Făgăraș

La Helegiu tre
burile vor merge 

bine
Un număr de 6 ce

tățeni din comuna 
Helegiu, județul Ba
cău, au adresat re
dacției o scrisoare, in 
care sesizau că la 
cooperativa agricolă 
din localitate, in spe
cial la secția indus
trială a acesteia, s-au 
săvîrșit diferite abu
zuri : datorită unor 
deficiențe in organi
zarea muncii și in ti
nerea evidenței pro
ducției, s-au creat 
condiții de sustragere 
din avutul obștesc. Cei 
care 
critice starea 
cruri nu 
bună cu 
comitetului -----------
de partid. Răspunsul 
trimis redacției de că
tre Comitetul jude
țean Bacău al P.C.R.. 
semnat de primul se
cretar, tov. Gheorghe 
Roșu, confirmă reali
tatea sesizării.

Sîntem astfel infor
mați că un colectiv 
constituit de comite
tul județean de partid, 
care a cercetat sesi
zarea, a stabilit că de 
neregulile existente 
se fac vinovați Țiru 
Ștefan, președintele 
C.A.P., și Ion Costi- 
san, secretarul comi
tetului de partid al 
" ■ ~ ___ avea
funcția de șef al sec
ției industriale. Des
pre președintele C.A.P. 
se afirmă că „a co
mis abuzuri în func
ție și a încălcat prin
cipiul munciț colecti
ve, ceea ce a creat o 
stare de lucruri neco
respunzătoare în rin- 
dul membrilor coope
ratori. Pentru aceasta 
el a fost sancționat cu 
vot de blam cu aver
tisment, exclus din 
comitetul comunal de 
partid și s-a recoman
dat să fie scos din 
funcția de președinte 
al C.A.P.". Referin- 
du-se la Ion Costisan, 

' infor-
calitate 
al sec-
a con
lucrat 

favorizind

răspunsul ne 
mează că, în 
de conducător 
ției industriale 
perativei, „a 
necinstit, _____
rudele lui și ale pre
ședintelui C.A.P... A 
vîndut produse din 
secție și a încasat 
bani pe care nu i-a 
depus la casieria coo
perativei... Mijloacele 
de transport destinate 
secției le-a folosit în 
interes personal, a 
trecut pe state de pla
tă oameni care nu au 
lucrat în secție, in 
timp ce alții care au 
efectuat diferite lu
crări nu au fost plă
tiți. ceea ce. evident, 
a creat nemulțumiri", 
în răspuns se arată că 
pentru aceste fapte 
I. C. a fost destituit 
din funcția de secre
tar al comitetului de 
partid al C.A.P.........
clus din comitetul co
munal de partid, ui
mind să fie discutat 
și în adunarea gene
rală a organizației de 
bază pentru a se lua 
măsuri statutare.

în legătură cu ten
dința de înăbușire a 
criticii din partea se
cretarului comitetului 
comunal de partid, in 
răspuns șe precizează 
că „o perioadă de 
timp C. Ciurescu a a- 
preciat că autorii a- 
cestor scrisori sint oa
meni de rea credin
ță. Fără să verifice a- 
tent cele sesizate, el 
a criticat pe autorii 
scrisorilor, de unde

pe 3 milioane lei 7 Ce fa
brică faceți si care 
beneficiarul 7

— Beneficiarul este 
treprinderea județeană 
industrie locală Vrancea. 
Ce se construiește, asta nu 
prea știu.

— Pe itinerarul ăsta, nu
mai de oameni glumeți am

este

în
de

s-a tras concluzia (pe 
bună dreptate — n.n.) 
că ar apăra pe 
vinovați". Pentru toa
te acestea, el a fost 
chemat in ședința se
cretariatului comite
tului județean de 
partid și criticat pen
tru că nu a organi
zat 
partid temeinic 
pra activității ____
liului de conducere al 
C.A.P. și n-a tras la 
răspundere pe cei ce 
au comis abuzuri. în 
încheiere, i 
precizează i 
luat măsuri „...... ..
îmbunătățirea muncii 

in comuna 
Organizarea 
a activită- 

, în scopul 
legalității 

și a demo
crației cooperatiste.

lit amenajarea a încă 
unei fintini publice, 
In apropierea școlii 
vechi, din satul Hai- 
cu, care va alimenta 
cu apă și gospodării
le din apropiere. In 
sfirșit, din răspuns a- 
flăm că extinderea 
trotuarelor pe toate 
străzile este prevăzută 
de consiliul popular 
comunal. Lucrarea va 
fi realizată însă după 
clarificarea probleme
lor de sistematizare a 
comunei.

de partid 
Helegiu și 
mai bună 
ții C.A.P., 
respectării 
socialiste i

Concis, 
la obiect!

Promptitudine la 
solicitările 
cetățenilor

mulți locuitori 
Băile Felix și 
Haicu, comuna .....
martin, județul Bihor, 
solicitau ajutor în so
luționarea cîtorva pro
bleme edilitar-gospo- 
dărești : construirea
unei școli și a unei 
grădinițe, introducerea 
aDei potabile și extin- 

pe
a-

U.J.C.A.P. - Vîlcea : 
„într-adevăr, briga
dierul Văduva Dumi
tru, de la C.A.P. Co- 
păceni, nu s-a ocupat 
de bunul mers al bri
găzii pe care o con
duce, din care cauză 
aceasta a înregistrat 
unele nerealizări. De 
asemenea, a favorizat 
neamuri ale sale. 
Pentru lipsurile ma
nifestate. a fost în
locuit din muncă".

derea trotuarelor 
unele străzi. Am _ 
dresat scrisoarea Con
siliului popular jude
țean Bihor. Din răs
punsul primit rczullă 
că cererea cetățenilor 
a fost analizată cu 
toată solicitudinea. 
Constatindu-se că atit 
clădirea școlii, cit și 
cea a grădiniței sint 
necorespunzătoare, s-a 
hotărît, împreună cu 
organele locale, con
struirea unei noi 
școli, pentru care s-a 
și început constituirea 
fondurilor — conform 
Legii nr. 20/1971. Fi
rește, este în interesul 
tuturor locuitorilor să 
se adune cit mai re
pede fondurile nece
sare, pentru a se pu
tea începe lucrările de 
construcție. „Pentru 
aprovizionarea școlii 
și a grădiniței din 
Băile Felix cu apă 
potabilă s-a și ame
najat o fîntină publi
că în fața clădirii șco
lii, rezolvindu-se ast
fel necesitățile ime
diate ale acestor două 
instituții, cit 
gospodăriilor 
propiere. 
lunii iulie 
stala încă ____
publică în apropierea 
complexului comercial, 
pentru gospodăriile 
din împrejurimi". în 
privința autorizării 
introducerii apei în 
gospodăriile cetățeni
lor, răspunsul preci- 

că deocamdată 
lucru nu este 
din două mo- 

1. Debitul de

zează 
acest 
posibil 
tive : 
apă existent în pre
zent nu satisface pe 
deplin nici necesități
le instituțiilor din lo
calitate. S-a prevăzut, 
însă extinderea ali
mentării cu apă a 
Băilor Felix, începînd 
din anul 1974 ; după 
realizarea acestei lu
crări se va putea a- 
sigura apă pentru 
toate gospodăriile lo
cuitorilor. 2. Pînă la 
clarificarea probleme
lor de sistematizare a 
localității nu se pot 
aproba extinderi și 
alte lucrări edilitare 
la gospodării. Din 
răspuns rezultă, de a- 
semenea, că s-a stabi

industrie locală primește 
sarcina să pună in func
țiune în trimestrul 1 al 
anului 1971 o fabrică de 
sticle și borcane in Mără
sesti. Chiar și un cetățean 
fără mapă știe că o fabrică 
de sticle si borcane nu se 
poate construi fără un pro
iect. LJ.I.L.-iștii vrinceni

Inspectoratul jude
țean Caraș-Severin al 
Ministerului de In
terne : „Faptele sesi
zate de Ștefan Gica, 
din comuna Docnccea, 
se confirmă și fac 
obiectul dosarului de 
cercetări penale, pri
vind pe Popa Ionuț. 
în sarcina acestuia 
s-a stabilit și reținut 
săvirșirea infracțiunii 
de tentativă de viol ; 
urmează ca dosarul să 
fie înaintat Procu
raturii locale Reșița, 
spre competentă solu
ționare".

Comitetul executiv 
al Consiliului popular 
al județului Olt : „A- 
gentul fiscal și pădu
rarul 
șești 
mod abuziv _____
lemnos din parchetul 
comunal. Ei au fost 
sancționați pe linie de 
partid și de stat. Tot
odată, eliberarea foi
lor pentru transportul 
materialului lemnos 
din parchetul comunal 
de către cetățeni nu 
se va mai face de că
tre agentul fiscal".

Regionala căi ferate 
Galați : ..Pentru evi
tarea aglomerației, in 
noul mers al trenuri
lor, valabil de la 3 iu
nie 1973, s-a prevăzut 
ca acceleratul pentru 
Brașov nr. 732 să fie 
compus din 8 vagoa
ne clasă, ceea ce va 
satisface traficul de 
călători".

Comitetul județean 
Dîmbovița al P.C.R. : 
„Este adevărat că 
Popa Gheorghe, pre
ședinte al cooperati
vei Bănești, a anga
jat în funcția de ges
tionare pe Banu Ele
na și Sirboiu Maria, 
la magazinul nr. 261, 
contrar dispozițiilor 
legii nr. 23/1969. Suma 
delapidată de acestea 
este de 425 000 de lei... 
El a fost destituit din 
funcție, urmînd ca, 
după terminarea cer
cetărilor, dacă va fi 
cazul, să fie tras la 
răspundere și pe cale 
penală".

Iată cum 
dispozițiilor 
legi de către 
ducători de unități, la 
care se referă și alte 
scrisori sosite la re
dacție, facilitează pă- 
gubirea avutului ob
ștesc.

și un atelier de proiectare. 
Șef de atelier, un cetățean 
cu niște antecedente vena
le. l.J.l.L.-iștii vrinceni 
fac contract cu coo
perativa „Muncă si Artă" 
din Bacău șt proiectantul se 
apucă de fabrica de sticlă 
de la Mărășești. Paralel se 
încep și săpăturile... La un

Au încurcat borcanele,
dar nu douâ-trei,

ci o fabrică întreagă
avut parte. Construit! și nu 
Știți ce construiți ? I

L-am întrerupt din lec
tură pe șofer și cind 
l-am spus s-o ta inapoi 
spre Focsani mi-a făcut nu 
Știu de ce cu ochiul si a 

_L.i claxon „Mamă.cintat din ..... . .....
mamă, dor de mamă".

Și acum ...
voie, iată ce am aflat 
Focsani despre veselul și 
mai mult tristul șantier din 
Mărăsesti tn anul 1969 
cam pe la ora 9 dimineața 
întreprinderea județeană de

dacă-mi dați 
lo

foileton

pornesc deci In căutarea 
unui proiectant care să-i 
servească foarte urgent. 
Bat la ușile institutelor de 
proiectare și sint refuzați, 
încearcă și la Bacău. Refuz 
total și aici. Dar... se află 
că cooperativa „Muncă si 
Artă" din acest Bacău are

moment dat se constată că 
acest atelier de proiectare 
al cooperativei „Muncă și 
Artă" din Bacău nu are 
dreptul să facă proiecte 
care să depășească valoarea 
de 10 milioane. La proiect 
se mal Qăsesc si niște „fi
suri" și proiectantul cete 
arestat. Se fac fel de fel de 
expertize. Unele și medi
cale...

Dar s-o lăsăm pe zeița 
dreptății cu balanța ei care 
nu trebuie să dea lipsă la 
cintar in nici un caz. și noi

Obiectivul central al întrecerii 
ce se desfășoară în aceste zile 
in cadrul întreprinderii de utilaj 
chimic din Făgăraș este reali
zarea unor utilaje cu un grad 
ridicat de complexitate tehnică. 
Mărturie în acest sens sint uti
lajele livrate in ultima perioadă 
unor mari unități ale industriei 
chimice românești sau aflate 
în curs de realizare. Este vorba, 
printre altele, de fermentatoare- 
le de 50 000—100 000 1, destinate 
industriei de medicamente, reac
toarele de polimerizare din otel 
carbon placate cu oțel inoxidabil 
avind suprafețe comparabile sub 
aspectul fineții cu ale oglinzilor. 
Ele sînt destinate instalației de 
p.V.c. din Rm. Vîlcea. Pe lingă 
acestea mai amintim utilajele 
principale din oțel inoxidabil 
realizate pentru noua instalație 
de melană de la Săvinești. Nu
mai prin executarea în țară a 
acestor ultime utilaje destinate 
instalației de melană au fost 
realizate economii valutare de 
circa 8 milioane Iei.

Tot pentru prima dată in țară 
au fost fabricate aici la Făgăraș 
celule de electroliză căptușite 
cu poliesteri de sticlă pentru fa
brica „Terapia" din Cluj, reac
toare de 6 mii litri și 8 mii litri 
pentru Grupul industrial petro
chimic Borzești și pentru Uzina 
chimică din Turda.

La același nivel de complexi
tate se situează și alte utilaje, 
cum ar fi răcitorul cu aripioare 
de cupru pentru instalația de 
biostimulatori de la Fabrica de 
antibiotice din Iași, rezervoarele 
pentru Uzina chimică de la Va
lea Călugărească etc. Numai în 
acest an colectivul întreprinderii 
chimice din Făgăraș va asigura 
industriei chimice românești cir- 
ra 6 590 t de asemenea utilaje. 
Pină la sfirșitul anului vor fi 
realizate noi utilaje cu un grad 
ridicat de complexitate, printre 
care un loc imDortant îl vor o- 
cupa cele 14 familii de rezervoa
re din poliesteri armați cu fibră 
de sticlă, cu capacități între 8 000 
1 și 150 000 I, ca și alte utilaje, 
produse aici tot pentru prima 
detă in țară.

V

ț

I

capitulare (1).

La ordinea zilei. Azi. 
dețul Caraș-Severin. 
Căminul.
Ecranul — Emisiune C. 
tualitate și critică 
tografică.

19.20 1 GOI de seri.
19,30 Telejurnal • Un an

înaltul forum al partidului. 
20,00 Cîntecul săptămânii : ..Grîu- 

șor din Bărăgan Interpre
tează Emil Gavriș.

20.05 Publicitate.
20,10 Mai aveți o întrebare ? ..Se

dentarism, obezitate. stress 
și nevoia de mișcare'*.

Roman foileton ..Noile aven
turi ale mușchetarilor" — e- 
cranizare a romanului ..După 
20 de ani" de Al. Dumas. 
Episodul V — ..Fuga". 
24 de ore.
Luminile 
Giuseppe 
București.
Programul

30,00 Avanpremieră.
20,05 Film serial : „Umbrele dis

par în plină zl“ — produc
ție a studiourilor de tele
viziune sovietice. Primul 
episod.

21,30 „Cel mai tînăr oțel" — 
ducție a studioului de 
me documentare

21,40 Desene animate 
aer", șl „Bill și
— producție a 
cehoslovace.

21,55 Dans și muzică 
tindenl : Folclor 
Bulgaria.

22,25 Cărți și idei. Vasile Pârvan
— corespondență și acte.

să ne întoarcem la sticlele 
si borcanele noastre, adică 
la fabrica de la Mărăsești. 
Se ocupă de ea în conti
nuare un institut de proiec
tări autorizat. Șantierul de 
la Mărăsești prosperă. Fier
be 1 Vin si utilajele coman
date. Sint depozitate unele 
în magazii încuiate, în ma
gazii descuiate, altele 
castanii din Mărăsești. 
cind șantierul începe 
devină șantier și pe verti
cală, se pune frina. Și de 
mină și de picior. Se lu
crează numai la canalizări, 
fundații, linii de garare etc.

'• motiv că
s-a constatat că piața nu 
mai trebuie aprovizionată 
cu sticle și borcane și ca a- 
tare se va reprofila pe alt
ceva.

întreb la consiliul popu
lar al județului :

— Totuși ce fabrică veți 
avea la Mărășești 7

— S-ar putea să facem 
acolo o turnătorie de fontă.

tl întreb pe tov. Ion Chi- 
rilescu. vicepreședinte al 
comitetului pentru proble
mele consiliilor populare.

— Tovarășe vicepreședin
te, ce va produce fabrica in 
construcție de la Mărășești 
in viitorul apropiat ori mai 
puțin îndepărtat 7

— Sticle și borcane 1 Și... 
nimic altceva.

M-am urcat din nou in 
mașina focșăneanului, care 
m-a intrebat :

— Unde vă duc 7
— 7
Și cit era de șmecher șo

ferul focșănean n-a știut 
unde să mă ducă.

Nicuță TANASE

și alte ele., pe

sub
Si 
să



SCINTEIA - luni 9 iulie 1973 PAGINA 3

CAMPIONATE COMPETIȚII
REGATĂ SNAGOV FLORETISTELE NOASTRE AUTOMOBILISM : PODGORNIIN.

8 iulie 1973 — de la bordul avionuluiLA C.M.

înapoindu-mă în patrie și survolînd din nou 
Socialiste România, vă transmit dumneavoastră un 
poporului român frate cele mai cordiale urări de

Tovarășului NICOLAE CEA UȘESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român,

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI 

teritoriul Republicii 
salut prietenesc, iar 
succes și bunăstare.

preludiu la campionatele mondial©
Simbătă și duminică au 

fost două zile pline pen
tru amatorii sporturilor 
nautice. Pe apele Snago- 
vului, în minunatul cadru 
ce-1 oferă aceste locuri, 
caiacișli și canoiști de 
frunte din 13 țări (între 
ei laureați ai campionate
lor mondiale și ai Jocuri
lor Olimpice) s-au între
cut cu ocazia regatei in
ternaționale, organizate a- 
nual de federația noastră 
de specialitate. Vremea 
bună, calmul apelor și 
dîrzenia competitorilor au

plus de 
urmărite 
Imbucu- 

că re- 
s-au 

În

plus meri- 
comportarea 
care au ob- 

campionul

„Raliul Dunării"
DE LA GOTEBORG peste doua sâpîămîni

contribuit, în aceeași mă
sură, la succesul general 
al întrecerilor.

Desigur, cu un 
interes au fost 
probele olimpice 
rător este faptul
prezentanții noștri 
impus net, cucerind 
cui I în șase din cele 
șapte probe ale zilei. Mai 
mult, timpii realizați în 
majoritatea curselor sînt 
de certă valoare. Succe
sul lor, de sîmbătă. in 
probele olimpice este de 
apreciat în totalitate,

subliniere în 
tind, totuși, 
și maniera în 
ținut victoria 
nostru olimpic Ivan Pa- 
tzaichin (la canoe 1 000 m). 
Viorica Dumitru și Maria 
Nichiforov (la caiac 500 
m), Cuprian Mac»renro 
(la caiac simplu 1 000 m), 
precum și „cel patru" 
(A. Sciotnic, M. Zafiu, 
R. Vartolomeu, V. Simio- 
cenco) de la caiac 1 000 m.

Antrenorul coordonator 
al loturilor (Cornel Bîrsă- 
nescu) își manifesta

crederea în posibilitățile 
și seriozitatea selecționați
lor. La confruntarea mon
dială, din Finlanda, lupta 
pentru titlul suprem va fi 
mai strînsă decît la ediții
le precedente ale C.M., 
dar reprezentanții Româ
niei păstrează mari șanse 
intr-o serie de probe. Zi
lele acestea, colectivul de 
antrenori (Maria Nava- 
sart, Nicolae Navasart, 
Octavian Mercurian, Au
rel Vernescu) urmează 
să definitiveze echipajele 
pentru mondiale.

de pauză, 
mondiale 
au intrat 
proba in-

La G-bteborg, după o zi 
s-au reluat campionatele 
de scrimă. In competiție 
acum floretistele, pefitru
dividuală. Cele 105 concurente, re
partizate in 18 grupe, au susținut 
întreceri eliminatorii. Toate flore
tistele noastre și-au cîștigat drep
tul de a evolua în turul doi. Ana 
Pascu, Ileana Gyulai, Ecaterina 
Stahl, Suzana Ardeleanu au ocupat 
locul I în grupele respective, iar 
Bartoș — locul doi. După-amiază, 
competiția a continuat cu întrecerile 
turului doi. (Pînă la închiderea 
ediției, nu ne-au parvenit rezulta
tele).

în organizarea Automobil Clubu
lui Român, a IX-a ediție a compe
tiției automobilistice internaționale 
„Raliul Dunării" prezintă citeva ca
racteristici speciale, care ii sporesc 
gradul de dificultate și suplimen
tează interesul alergătorilor. Mai 
întii este vorba de faptul că, pentru 
prima dată, concurenții au de par
curs, la început, un traseu la ale
gere, pornind din cinci orașe dife
rite (Belgrad, Budapesta, Kosice, 
Tîrnovo, București — așa-zisa etapă 
de concentrare), cu sosirea în ace
lași punct, la Brașov. Traseul comun 
(de circa 1 600 km, in totalitate pe 
teritoriul țării noastre) începe din 
Brașov (28 iulie) și se încheie ia 
București (29 iulie), după ce s-au 
atins punctele Cimpulung Muscel, 
Curtea de Argeș, Rimnicu Vilcea, 
Tg. Jiu, Petroșani, Deva, Alba Iulia, 
Aiud, Mediaș, Tg. Mureș, Gheor- 
ghieni, Toplița, Bicaz, Piatra Neamț, 
Miercurea Ciuc, Tg. Secuiesc, Sf. 
Gheorghe, Brașov, Tirgoviște. Comi
sia de organizare a primit înscrieri 
din partea mai multor firme și 
piloți din Europa (Italia, R.F. Germa
nia, Elveția, Danemarca, Finlanda, 
U.R.S.S., Polonia, R.D.G. etc.). Din
tre echipajele României se re
marcă : Puiu—Pescaru, frații C. și D. 
Motoc, Graef—Curtov, frații Eugen 
și Alexandru Ionescu Cristea.

Duminică dimineața a plecat spre 
Alger tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul educației și învăță- 
mintului, care, la invitația ministrului 
învățămîntului superior și al cercetă
rii științifice 
Democratică

din Republica Algeriană 
și Populară, M. Benya-

hia, va face o vizită în această țară. 
La plecare, pe aeroportul Otopeni, 

erau prezenți Virgil Cazacu, prim- 
adjunct al ministrului educației și 
învățămîntului, Nicolae Ghenea, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, și alte persoane oficiale.

(Agerpres)

din divizia B ATLETISM : Juniorii la Erfurt

MARATONUL
DE LA FOCȘANI

DUPĂ TURNEUL

premiu F. I. L. T.

dubla întilnire

victoria
Ha tos

disputată pe distanța de 3 000 m, a 
revenit belgianului .Tean Luc Vanden- 
broucke, în 3’31” 94/100.

cu Chimia (proas- 
a „Cupei Româ- 
învins cu 2—1. 
a întilnit, tot în 
Șantierelor navale

Gazdele au cîștigat

DIN LUMEA LARGĂ

POLITEHNICA IAȘI 
divizia A. Promovarea

a reve-
(Dinamo),

LA FOTBAL

vor desfășura, la 
Brașov. Antreno- 
R. Cosmoc con- 
jucători : Rădu- 

Sătmăreanu.

ACTUALITATEA

Ultimele restanțe

ECHIFA 
revenit in 
fotbaliștilor ieșeni a rezultat în urma 
disputării celor două restanțe ale 
seriei I din divizia B. Cum se știe, 
în finalul campionatului lupta pen
tru promovare s-a dat între_ Politeh
nica Iași și Metalul București, afla
te la egalitate de puncte. Ieri, jucind 
la Rîmnicu-Vilcea 
păta ciștigătoare 
niei“), ieșenii au 
Metalul București 
deplasare, echipa 
din Oltenița.
cu 1—0,

La Erfurt (R.D.G.), in cadrul con
cursului triunghiular al echipelor 
atletice de juniori ale R. D. Germa
ne, Poloniei și României, au fost 
stabilite două noi recorduri europe
ne de juniori, ambele de către atle- 
ții din echipa gazdă : 19,63 m la a- 
runcarea greutății (Udo Bayer) și 
57,72 m la aruncarea discului (Eve
line Schlaak). Dintre juniorii români 
o bună impresie au lăsat Constan
tin Cîrstea (ciștigător al probei 
săritură în înălțime cu 2,09 m) 
Nicolae Onescu (învingător, cu 
puternic sprint final, în proba 
1 500 m — 3’48”4/10).

de
Și 

un 
de

Delegația militară româna care a făcut o vizită oficială 
de prietenie in R.P. Chineză și R.P.D. Coreeană

s-a înapoiat
Duminică dimineața s-a înapoiat 

în Capitală delegația militară româ
nă, condusă de generalul-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru
lui apărării naționale și șef al Mare
lui Stat Major, care, la invitația 
Ministerului Apărării Naționale al 
R. P. Chineze și a Ministerului For
țelor Armate Populare ale R.P.D. 
Coreene, a făcut o vizită oficială de 
prietenie în aceste țări.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți adjuncți ai ministrului
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LOTUL REPREZENTATIV intră 
de astăzi în pregătire pentru apropia
tele confruntări internaționale. An
trenamentele se 
început, la Poiana 
rli V. Stănescu și 
tează pe următorii
canu, Haidu (portari), 
Tănăsescu, Antonescu, Sameș, Dinu, 
Deleanu, Velea (fundași), Dumitru, 
Nunweilier, Dobrin, Dembrovschi 
(mijlocași), Troi, Dumitraclic, Țară- 
lungă, D. Georgescu, Marcu, Iordă- 
nescu (inaintași).

c FRAGA. — Concursul interna
țional de sărituri în apă, care se 
desfășoară la Fraga, reunește spor
tivi din România, Suedia, Austria, 
Ungaria și Cehoslovacia. Campionul 
român Ion Ganea s-a clasat pe pri
mul Ioc Ia trambulina de 3 m cu 
464,40 puncte. Pe locul doi — austria
cul I. Kien (410,15 p), iar pe locul 
trei maghiarul Hajnal (377,25 p).

« BELGRAD. — Turul ciclist al 
Iugoslaviei s-a incheiat. Ultima etapă 
(Kavadarci—Skoplje, 113 km) a re
venit francezului Guy Leleu, în 
2h 37’22”. Pe locurile următoare, cu 
același timp, au sosit Starkov 
(U.R.S.S.) și T. Vasile (România). Ni
colae Andronache s-a clasat pe locul 
6. iar Constantin Grigore pe locul 9. 
Competiția a fost ciștigată de sovie
ticul Pavel Suhov. Echipa României 
s-a comportat meritoriu în aceasță 
-.■ursă, situîndu-se pe locul trei în 
clasamentul final. La individual, Teo
dor Vasile a ocupat locul 5, fiind 
unul din animatorii ultimelor etape. 
Dar iată ordinea primilor zece, in 
clasamentul general individual : 1. — 
Pavel Suhov (U.R.S.S.) ; 2. — Moska- 
lev (U.R.S.S.) la 1’51” ; 3. — Zakot- 
nik (Iugoslavia) la 3’44” ; 4. —
Pocrnja (Iugoslavia) la 8’01” ; 5. — 
Teodor Vasile (România) la 10'42” ; 
6. — Tamberi (Italia) la 12'00” ; 7. — 
Leleu (Franța) la 12’11” ; 8. — Ker- 
sici (Iugoslavia) la 12’36” ; 9. — Ro- 
sanni (Italia), la 14’04” : 10. — Cea- 
plighin (U.R.S.S.) la 14’46”.

9 LONDRA. — Turneul final al 
Campionatului european de șah pe 
echipe a continuat în localitatea Bath 
(Anglia) cu intîlnirile rundei a 2-a. 
în meciul 
U.R.S.S. și 
egal: 2—2

dintre selecționatele 
României, scorul este 

_ (4 partide întrerupte).
Theodor Ghițescu a reușit să ciștige 
partida susținută cu marele maestru 
Viktor Korcinoi, Mititelu a pierdut 
la fostul campion mondial Mihail 
Tal, în timp ce partidele Smîslov— 
Pavlov și Balașov—Ungureanu s-au 
terminat remiză. Alte rezultate : Po
lonia—Anglia 3,5—3,5 (1) ; R. F. Ger
mania—Elveția 4—1 (3).

e PARIS. — După prima zi, în 
meciul atletic care opune, la Paris, 
selecționatele Poloniei și Franței, Ja 
bărbați conduc 
puncte), iar la 
(46—27 p). Iată 
masculin : 110 m garduri
(Franța) 13”5/10 ; 1 500 m

(115—110 
oaspetele 

rezultate : 
— Drut 

țrran^a; io <>iiv , * uvw Boxberger 
(Franța) 3’42” ; ștafeta 4X100 m — 
Polonia — 39”4/10 ; feminin : 200 m 
— Szewinska (Polonia) 22”9/10j sări
tura in lungime 
6,31 m ; 800 m — 
nia) — 2’02”.

gazdele 
femei 
cîteva

Jitia; di iu , «au-

— Ducas (Franța) 
Skowronska (Polo-

— La campionatul 
pe apă, rezervat

• DUISBURG, 
european de polo . _ .
echipelor de juniori (15—19 august, la 
Duisburg), la actuala ediție și-au 
anunțat participarea selecționate din 
14 țări : Anglia, Belgia, Grecia, Ita
lia, Iugoslavia, Irlanda, Olanda, Ro-, 
mânia, Spania, Suedia, Turcia, Un
garia, U.R.S.S. și R. F. Germania.

9 mUNCHEN. — Proba de viteză 
din cadrul Campionatelor europene 
de ciclism pe pistă (rezervate junio
rilor) a fost cîștigată de italianul 
Claudio Bagarello, care l-a întrecut 
în finală pe compatriotul său Brac- 
cioli. Cursa de urmărire individuală,

între competițiile cu caracter de masă de Ia sfîrșitul săptăminil s-au aflat și cele de pe lacul Herăstrău 
și de la stadionul Tineretului. Ieri dimineață, pe pistele de apă ale Herăstrăului s-au întrecut canotorii ju
niori ai cluburilor bucureștene (fotografia de sus — start în probele de dubiu și 4 plus 1). La stadionul Tine
retului, clubul „Constructorul" a programat un concurs atletic pentru toate categoriile de sportivi (fotogra

fia de jos — tineri concurenți in proba de 100 m plat) Foto : M. Cioc

Campionatul național de 
s-a disputat ieri dimineață 
traseu inedit — la Focșani, 
sica distanță de 42,195 km. 
unui numeros public, cei 30 
ratoniști au luptat din i 
pentru un loc cit mai bun.

La individual, 
nit lui Moise 
cu timpul de 2h 35’35”6/10. Pe locu
rile următoare s-au clasat Aurel Sco- 
lobiuc (C.S.M. Suceava) — 2h 
37’19”2/10 și C. Roșu (C. A. Roman) 
— 2h 39’ 47”4/10.

în clasamentul pe echipe, primul 
loc a fost. ocupat de formația Di
namo București (15 puncte), urmată 
de Progresul București (19 p) și Fa
rul Constanța (21 p).

maraton 
i pe un

Pe cla- 
în fața 

1 de roa- 
răsputeri

DE LA WIMBLEDON

o NEW YORK. — Peste 100 000 
de spectatori au urmărit cursa auto
mobilistică de 500 de mile de Ia 
Mount Pocono (Pennsylvania). Victo
ria a revenit lui A. J. Foyt, care, pe 
o mașină „Coyote" 
specială, a parcurs 
3h 26'58” (medie orară 233 km), 
locurile următoare, 
urma învingătorului, 
McKluskey și Lloyd 
pe mașini ,,Eagle".

Aceiași lideri
J

de construcție
804 km in 

Pe 
la un tur in 
au sosit Roger 
Ruby — ambii

ill clasamentele „Marelui

apărării naționale, generali și ofițeri 
superiori.

Au fost de față Lu Ți-sîn, însărci
natul cu afaceri ad-interim al R. P. 
Chineze, și Li Min Su, ambasadorul 
R.P.D. Coreene la București, precum 
și Li Iun-ci și colonelul Son Ghiăn 
Zun, atașați militari aero și navali ai 
R. P. Chineze și, respectiv, R.P.D. 
Coreene.

A fost, de asemenea, prezent co
lonelul A. F. Mușatov, atașatul mi
litar aero și naval al U.R.S.S.

deviză a activității constructive
a poporului congelez

ce a spintecat munții și de- 
junglei, fluviul Congo se 
parcă, pentru o clipă, ca 

sufletul, la Braz- 
puterile și por- 

zbă-

o SOFIA. — în
atletică dintre selecționatele R. D. 
Germane și Bulgariei, după prima zi 
conduc oaspeții cu 55—29 puncte la 
masculin și 46—27 puncte la femi
nin. Iată cîteva rezultate : masculin : 
110 m garduri : Fidler (R.D.G.) — 
13”7/10 ; aruncarea greutății : Briese- 
nik (R.D.G.) — 20,63 m ; ștafeta
4X100 m : R.D. Germană — 39”5/10 ; 
feminin : 400 m : Zehrt (R.D.G.) —
52”3/10 ; aruncarea greutății — Hris- 
tova (Bulgaria) — 19,15 m ; arunca
rea suliței : Fuchs (R.D.G.) 
60,36 m.

în urma rezultatelor turneu
lui de tenis de la Wimbledon, 
în clasamentul „Marelui premiu 
F.I.L.T." pe primul loc se află 
românul Ilie Năstase cu 222 
puncte (5 turnee disputate), ur
mat de Jan Kodes (Cehoslova
cia) — 140 puncte (3 turnee). 
A. Metreveli (U.R.S.S.) — 106 
puncte (5 turnee), Panatta (Ita
lia) — 93 puncte (4 turnee). La 
feminin conduce Chris Evert 
(S.U.A.) — 450 puncte, secundată 
de E. Goolagong (Australia) — 
375 puncte.

ÎNSEMNĂRI DESPRE SPORTUL VR1NCEÂN
O plenară a Comitetului județean 

de partid Vrancea a constituit, nu 
de mult, cadrul unei temeinice dez
bateri asupra activității desfășurate 
de către organele și organizațiile de 
partid, de masă și obștești în dome
niul sportului, reliefindu-se sarcinile 
ce le revin în lumina hotărîrii ple
narei C.C.,al P.C.R. cu privire la 
dezvoltarea continuă a educației fizice 
și sportului.

în ultima perioadă, județul Vran
cea a cunoscut evidente transfor
mări și în domeniul educației fizice 
și sportului. A fost dezvoltată baza 
materială atît la orașe, cît și la sate, 
a crescut numărul instructorilor și al 
antrenorilor, a fost lărgită și diver
sificată gama de activități sportive. 
Acțiunile organizate — mai ales cele 
din ultimele două luni — demon
strează că organele și organizațiile 
de partid pot și trebuie să-și mani
feste mai activ roiul ce le revine in 
îndrumarea și conducerea activității 
de educație fizică și sport — compo
nentă de seamă a muncii de educare 
socialistă a maselor. Reorganizarea 
conducerilor asociațiilor sportive, a- 
legerea în componența acestora a 
unor cadre bine pregătite politic și 
profesional au pus bazele unei mai 
strinse conlucrări între organele și 
organizațiile de masă și obștești. Un 
prim rezultat : elaborarea unor pro
grame comune de competiții și ma
nifestări sportive de masă pentru a- 
tragerea salariațllor 
deri și 
rilor la 
meții.

Acest 
și pînă 
zultate ___ .
fizice și sportului. însă nu așa au stat 
lucrurile ; în informarea prezentată,

: din întreprin-
instituții, a elevilor, a tine- 
intreceri sportive și dru-

început promițător arată că 
acum se puteau obține re- 

mai bune pe linia educației

dar mai ales în discuții au fost for
mulate numeroase observații criti
ce la adresa celor care au îndatoriri 
directe în organizarea sportului, cît 
și a unor organizații de partid din 
unitățile industriale, din comune, 
care au neglijat munca de condu
cere și Îndrumare a mișcării de e- 
ducație fizică și sport. în ultimii 
doi ani, organizații de partid ca a- 
celea din comunele Homocea, Tîm- 
boiești, Cîrligele, Dumbrăveni, Ră- 
coasa, Soveja, din întreprinderile 
de panificație și altele n-au analizat 
deloc activitatea în domeniul spor
tului. în asemenea unități economi
ce și localități, mișcarea sportivă e 
practic inexistentă. în unele comu
ne, ca Blrsești și Bolotești, bazele 
sportive au fost desființate. Din 59 de 
asociații sportive sătești, 38 nu sînt 
reprezentate, de regulă, la nici 
o competiție județeană și nici pe 
plan local nu-și dovedesc existența, 
în unele școli, educația fizică e 
privită ca o disciplină auxiliară.

Numeroase referiri s-au făcut la 
slaba preocupare a organelor și or
ganizațiilor de partid și de stat, de 
masă și obștești pentru dezvoltarea 
bazei materiale a sportului. Numărul 
insuficient al bazelor sportive, 
slaba lor gospodărire sînt o con
secință a lipsei de preocupare pen
tru valorificarea posibilităților lo
cale, pentru antrenarea tinerilor la 
acțiuni voluntare de amenajare și 
întreținere a bazelor sportive.

Toți cei care au luat cuvîntul în 
plenara comitetului județean 
dre cu funcții de răspundere 
ganele județene de partid și 
stat, secretari ai comitetelor 
nale de partid și primari, conducă
tori de întreprinderi și instituții,

— ca- 
din or- 

de 
comu-

profesori și sportivi fruntași — au 
subliniat 
activității 
din acest 
unele
baza cărora au fost stabilite o 
serie de măsuri concrete. în domeniul 
dezvoltării bazei materiale s-a hotărît 
un cuprinzător program de acțiune, 
în municipiul Focșani se amenajea
ză un complex sportiv care va avea 
terenuri de fotbal, tenis și baschet, 
pistă de atletism etc. în cadrul în
treprinderilor și instituțiilor din 
orașe se vor amenaja anul acesta 
47, iar anul viitor 45 de baze spor
tive. în mediul rural este stabilit să 
se reamenajeze terenurile de sport 
existente, iar pînă în primăvara a- 
nului viitor să li se mai adauge 12 
terenuri de fotbal, 24 de handbal, 29 
de volei, 7 popicarii, 12 piste de a- 
tletism, 6 terenuri de tenis. în ace
lași timp, pentru organizarea in mod 
competent a acțiunilor sportive de 
masă, în acest an vor fi organizate 
cursuri pentru circa 200 de instruc
tori sportivi și peste 100 de arbitri.

De asemenea, s-a stabilit ca săp- 
tăminal să se organizeze concursuri 
populare la ciclism, atletism, popice, 
precum și excursii și drumeții in 
Munții Vrancei. întrecerile se vor or
ganiza in orașe — la nivelul atelie
relor, secțiilor,- serviciilor, iar în me
diul rural — pe ferme și sate. în pe
rioada imediat următoare, organiza
țiile de partid comunale și orășenești 
vor analiza problemele sportului local 
și-și vor întocmi programe proprii 
de acțiune.

Marșul o probă atletica
mereu mai îndrăgită de tineri 
Pe pistele de zgură, pe drumuri 
cu asfalt sau pe poteci, mărșă- 
luitul este ușor de practicat, 
tortificînd organismul.

sarcinile și perspectivele 
de educație fizică și sport 
județ, formulînd, totodată, 

propuneri interesante, pe 
cărora au fost

I, NISTOR 
corespondentul „ScînteiiM

După 
șișurile 
oprește 
să-și mai tragă 
zaville. Iși adună 
nește apoi năvalnic, înspumat, 
tîndu-se din cataractă in cataractă, 
pentru ca in cele din urmă, epuizat, 
liniștit să imbrățișeze pentru veșni
cie oceanul. în faptul zilei, cind as
trul de foc iși saltă fruntea peste o- 
rizont, pășind pe cerul fierbinte al 
Ecuatorului, oamenii îl întîmpină ca 
pe un prieten urindu-i „Yambo Con
go”. „Să trăiești Congo ; te salut, 
mare fluviu". Pentru că dintotdeauna 
fluviul i-a însoțit, la vremurile ae 
restriște ca și la bucurii. El a fost 
părtașul înfloririi unor civilizații 
profund originale, despre care vor
besc legendele care circulă și astăzi, 
din gură în gură, pe malurile sale ; 
și tot el a fost martorul unui lung 
șir de suferințe și împilări, aduse 
de dominația colonială, al necurma
tei lupte a poporului pentru liber
tate și independență.

Această luptă dîrză, plină de sacri
ficii și-a găsit încununarea la 15 au
gust 1960, cînd Congo iși cucerește 
independența. Trei ani mai tirziu, 
masele populare înlătură de la pu
tere regimul reacționar, favorabil 
cercurilor neocolonialiste, deschizind 
tinărului stat largi perspective pen
tru lichidarea grelei moșteniri colo
niale, pentru înaintarea țării pe 
calea dezvoltării de sine stătătoare, 
a progresului economic și social. E- 
fortul general de punere în valoare 
a bogățiilor naționale, a talentelor și 
energiilor acestui popor, pentru fău
rirea unei vieți noi, corespunzător 
condițiilor concrete ale țării, a deve
nit deosebit de evident în ultimii ani, 
în special din momentul instalării 
la conducerea țării a președintelui 
Marien N’Gouabi, al proclamării Re
publicii Populare Congo și creării 
Partidului Congolez al Muncii.

Programul P.C.M., adoptat de ulti
mul Congres extraordinar al parti
dului, desfășurat la sfîrșitul anului 
trecut, apreciază că R.P. Congo se 
află, in prezent, înt.r-0 etapă 
de transformări 
biectivul 
deplinei 
țării. Scopul final al acestei 
precizează programul, este de a pu
ne bazele societății socialiste in R.P. 
Congo. Congresul a adoptat, de ase
menea, noua constituție a țârii, a- 
probată recent cu o mare majoritate 
de voturi. în baza noii legi funda
mentale, a fost aleasă Adunarea Na
țională Populară — organul suprem 
al țării. A fost creat, totodată, Con
siliul de Stat, care are în frunte 
pe Marien N’Gouabi, 
C.C. al --------
au fost 
terii de

Noul 
menit să adapteze structura de stat 
la condițiile actuale de dezvoltare a 
Republicii Populare Congo. Cunos-

nume
ral e 

Holle

nouă 
revoluționare, o- 

imediat fiind realizarea 
independențe economice a 

etape,

are în 
președintele 

P.C.M. Pentru prima dată 
alese organele locale ale pu- 
stat.
cadru de organizare este

PERSPECTIVE LUMINOASE
ȘCOLII ROMANEȘTI

(Urmare din pag. I)

Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România, Consiliu
lui Național al Organizației Pionie
rilor în îmbunătățirea muncii edu
cative, politice și ideologice in rin- 
dul tineretului studios, in 
parea mai intensă a 
desfășurarea activității 
mint.

Pe bună dreptate în 
apreciază, în spiritul expunerii de 
excepțională însemnătate teoretică 
și practică prezentată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul ple
narei. că înfăptuirea amplului 
program de dezvoltare și perfecțio
nare a învățămîntului depinde in 
cel mai înalt grad de îmbunătăți
rea activității și creșterea rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid în toate școlile și instituțiile 
de învățămînt superior.

Școala românească se află, așa
dar, prin hotărirea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din iunie a.c., în fața 
unui moment important pentru 
dezvoltarea, pentru devenirea ei.

partici- 
acestora la 
de invăță-

hotărîre se

Avînd un asemenea program de 
lucru, asemenea perspective mo
bilizatoare, a căror înfăptuire echi
valează cu îndeplinirea nobilei mi
siuni de asigurare a cadrelor nece
sare de muncitori, 
specialiști de înaltă calificare pen
tru toate domeniile vieții 
mice și sociale, de formare a omu
lui unei înalte culturi și conștiințe 
civice, neîndoios că educatorii, în
vățătorii, profesorii, cadrele didac
tice din învățămîntul de toate gra
dele, elevii și studenții, organiza
țiile de tineret, toate forțele socie
tății — sub directa conducere a or
ganizațiilor de partid — vor ac
ționa cu pasiune, cu abnegație pa
triotică pentru înfăptuirea acestui 
program istoric de afirmare supe
rioară a învățămîntului, 
sporirea contribuției sale la 
greșul material și spiritual 
cietății, vor milita neabătut 
făurirea politicii științifice, 
xist-leniniste a partidului 
de edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate în România.

tehnicieni și

econo-

pentru 
pro- 

al so- 
pentru 

mar- 
nostru

cută pînă nu de mult ca o țară cu 
o economie inapoiată, de tip agrar, 
R.P. Congo a făcut in anii din urmă 
pași importanți pe calea creării unei 
industrii naționale. începind din anul 
1965 pînă in prezent au fost constru
ite aproximativ 40 de noi întreprin
deri care contribuie la o mai bună 
valorificare a bogățiilor naționale.

In primăvara anului trecut, preșe
dintele N’Gouabi a declarat că gu
vernul congolez este hotărît „să 
creeze o economie națională inde
pendentă, bazată pe principii socia
liste, să lichideze pentru totdeauna 
dominația capitalului strain, în toa
te domeniile". După cum se știe, 
guvernul congolez a naționalizat pâ- 
mîntul, subsolul țării și transportu
rile. Aproximativ 13 la sută din pro
ducția industrială este realizată in 
întreprinderi aparținind tinărului 
stat. O rezoluție adoptată la ulti
mul congres al P.C.M. subliniază 
necesitatea întăririi, în continuare, a 
sectorului de stat în economie, a 
dezvoltării mișcării cooperatiste la 
sate, ca și a creșterii participării 
muncitorilor la conducerea treburi
lor obștești.

Țara este cutreierată în prezent de 
la un capăt la altul de geologi care 
au descoperit in ultimii ani 
roase minerale utile, printre 
mari zăcăminte de fosfați la
și Kouilou, precum și importante re
zerve de țiței. în vederea valorifi
cării acestora, a fost creată compania 
națională de fosfați, iar la Point- 
Noire este in construcție o mare ra
finărie de petrol. Pentru satisfacerea 
necesităților sporite de energie elec
trică pe riul Bonenza se află in 
construcție un complex hidroenerge
tic.

Paralel cu aceste eforturi, se ex
tind căile de comunicație, se urmă
rește sporirea producției agricole. O 
atenție deosebită se acordă formă
rii de cadre naționale. Un succes re
marcabil îl constituie faptul că a- 
proape toți copiii de virstă școlară 
sînt cuprinși in rețeaua de învăță- 
mint.

Toate aceste realizări n-au fost po
sibile fără o muncă intensă din par
tea întregului popor. Este, de altfel, 
semnificativ că in deviza tinărului 
stat „UNITATE, MUNCA, PRO
GRES" ideea de muncă este așezată 
ca o punte de legătură intre unita
te și progres, ca o verigă determi
nantă, hotăritoare.

în țara noastră sînt cunoscute și 
se bucură de o caldă apreciere efor
turile însemnate ale poporului con
golez pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru dezvoltarea 
economică, pentru transformări în
noitoare in toate domeniile vieții. 
Deși sint situate pe continente di
ferite, la mari distanțe geografice 
una de alta, între Republica Socia
listă România și Republica Populară 
Congo s-au statornicit trainice legă
turi de prietenie și colaborare, spre 
binele celor două popoare, in intere
sul unității frontului antiimperialist, 
al cauzei păcii și progresului. Vizita 
efectuată anul trecut in R.P. Congo 
de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
convorbirile avute cu președintele 
Marien N’Gouabi au constituit un 
moment hotărîtor în evoluția mereu 
ascendentă a relațiilor româno-con- 
goleze, deschizindu-le noi și rodnice 
perspective. în perioada care a tre
cut de la această vizită, legăturile 
dintre Partidul Comunist Român șl 
Partidul Congolez al Muncii, dintre 
țările și popoarele noastre s-au a- 
dincit și mai mult, mărturie stind 
intensificarea schimburilor recipro
ce de vizite — cum au fost vizita 
delegației P.C.R. în Congo, vizitele 
ministrului de externe, ale altor mi
niștri congolezi la București, 
sfîrșitul anului trecut, a 
piatra de temelie a primei 
ționale de producție a 
sintetice din R.P. Congo, 
obiectivele cooperării 
și tehnico-științifice 
leze, convenite in timpul vizitei in 
țara prietenă a conducătorului parti
dului și statului nostru. De asemenea, 
la Betu s-a construit, cu sprijinul 
specialiștilor români, un complex de 
industrializare a lemnului. Totodată, 
se desfășoară acțiuni de cooperare 
și în ce privește cercetările geolo
gice.

Vizita pe care președintele Ma
rien N’Gouabi o va face incepind de 
mîine in țara noastră va contribui, 
fără îndoială, Ia consolidarea și am
plificarea 
cooperare 
popoarele

La 
fost pusă 
uzine na- 
țesăturilor 
unul din 

economice 
româno-congo-

legăturilor prietenești, de 
între partidele, țările și 
noastre.

Augustin BUMBAC



Sub puternica presiune a forțelor 
patriotice cambodgiene, trupele 
lonnoliste se retrag cu mari pier
deri în oameni și echipament militar

FORMAREA NOULUI
ROMA 8 (Agerpres). — Premierul 

desemnat al Italiei, Mariano Rumor, 
a prezentat, sîmbătă seara, președin
telui Giovanni Leone, lista noului 
guvern de centru-stînga, alcătuit în 
urma consultărilor cu liderii partide
lor democrat-creștin, socialist-demo
cratic, socialist și republican. Gu
vernul — al 35-lea de la proclama
rea republicii — cuprinde 16 mi
niștri democrați-creștini, 6 socia
liști, 4 socialiști-democratici și doi re
publicani. Se remarcă revenirea la 
Ministerul Afacerilor Externe a lui 
Aldo Moro (democrat-creștin), numi
rea la trezorerie a liderului partidu
lui republican — Ugo la Malfa, fost 
viceguvernator al Fondului Monetar 
Internațional, care va fi secondat la 
Ministerul de Finanțe de Emilio Co
lombo (democrat-creștin) și la Buget 
de Antonio Gilitti (socialist). Minis
terul Muncii a revenit socialiștilor,

CAMBODGIA

ACȚIUNI ALE 
FORȚELOR PATRIOTICE

CAMBODGIA 8 (Agerpres). — Sub 
presiunea forțelor patriotice, unită
țile lonnoliste au abandonat, sîmbătă, 
două localități pe care le ocupau in 
zona Pnom Penhului. Cu o zi înain
te, două batalioane ale regimului de 
la Pnom Penh au fost alungate din 
orașul Phnom Del, situat pe centura 
exterioară de apărare a capitalei 
cambodgiene. în acest timp au con
tinuat cu intensitate bombardamen
tele aviației S.U.A. în sprijinul ar
matei lonnoliste.

0 delegație de partid 
și guvernamentală 

din R. D. Vietnam 
a plecat la Moscova
HANOI 8 (Agerpres). — O delega

ție de partid și guvernamentală din 
Republica Democrată Vietnam, con
dusă de Le Duan, prim-secretar al 
C.C. al Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, și de Fam Van Dong, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al partidului, primul ministru al gu
vernului, a părăsit Hanoiul, îndrep
ți ndu-se spre Moscova, unde va face 
o vizită oficială de prietenie, ia in
vitația C.C. al P.C.U.S. și a guver
nului sovietic.

„Financial Times" despre:

Devalorizarea
lirei sterline

LONDRA 8 (Corespondență de la 
N. Plopeanu). — Ziarul „Financial 
Times" publică un tabel care de
monstrează puternica devalorizare a 
lirei sterline în comparație eu cele
lalte devize vest-europene. Spre deo
sebire de iulie 1971 — arată ziarul — 
In prezent, o liră sterlină este mai 
scăzută cu 3,29 franci față de francul 
francez, cu 2,51 mărci față de mone
da vest-germană. Față de moneda 
elvețiană, lira a scăzut cu 2,92 franci 
elvețieni, față de florinul olandez cu 
2,13 florini și față de moneda aus
triacă cu 18,35 florini.
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ticipante, prin glasul miniștri
lor afacerilor externe. Este im
portant că toți miniștrii prezenți 
au exprimat, de la tribuna conferin
ței, opiniile și punctele de vedere în 
legătură cu toate problemele privind 
obiectul acestei întîlniri, fiecare stat 
participant putînd astfel să-și aducă 
propria contribuție de gindire, de 
inițiativă, să formuleze propunerile 
pe care ie consideră necesare în ve
derea realizării, prin eforturi co
mune, a marii opere comune pe care 
o reprezintă edificarea securității pe 
continentul nostru. în această or
dine de idei, trebuie subliniat, ca o 
concluzie de însemnătate cardinală, 
că expunerile prezentate permit să 
se întrevadă o apropiere a punctelor 
de vedere, o convergență de ansamblu 
asupra conceptului de securitate eu
ropeană, asupra cerințelor de bază 
ale înfăptuirii acesteia. S-a reliefat 
astfel că nu numai ideea generală a 
securității pe continent, dar și con
ținutul ei concret au dobîndit o largă 
recunoaștere internațională.

Astfel, desfășurarea lucrărilor a 
pus în evidență adeziunea largă față 
de noile principii de relații inter
statale — principiile egalității în 
drepturi, respectării independenței și 
suveranității naționale, neamestecu
lui în treburile interne, avantajului 
reciproc, nerecurgerii la forță și Ia 
amenințarea cu forța — recunoscute 
a fi cheia de boltă a unor raporturi 
de încredere, înțelegere și colabo
rare ; repudierea politicii de forță și 
amenințare cu forța — considerată 
ca „piatră unghiulară a securității", 
cum s-au exprimat unii vorbitori ; 
preocuparea ca fiecare popor, stăpin 
pe propriile destine, să-și poată de
dica toate capacitățile creatoare 
muncii pașnice în folosul propriei 
prosperități și al progresului gene
rai.

La lucrările primei faze a Confe
rinței general-europene, delegația 
română. îndeplinind mandatul în
credințat de conducerea de partid și 
de stat, a expus cu claritate concep
ția și poziția României socialiste in 
domeniul securității europene — așa 
cum sînt ele definite în documen
tele partidului nostru, în cuvîntările 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. adu- 
cînd o nouă și substanțială contribu
ție constructivă la crearea condițiilor

GUVERN ITALIAN
titular fiind Luigi 
ocupă, pentru prima 
foliu ministerial. Au 
posturi de ministru
— unul pentru problemele mediului 
înconjurător și altul pentru patrimo
niul cultural. Sînt, de asemenea, de 
menționat, numirea la interne a lui 
Paolo Emilio Taviani (democrat- 
creștin), la apărare — Mario Tanassi 
(socialist-democratic), la justiție — 
Mario Zagari și la educație — 
Franco Maria Malfatti.

Constituirea guvernului pune capăt 
crizei declanșate la 12 iunie a.c.

Printre sarcinile cele mai ur
gente ale noului cabinet, enumerate 
de premierul Mariano Rumor în de
clarațiile sale anterioare, figurează a- 
doptarea de măsuri urgente în dome
niile economic și social. Noua coaliție 
guvernamentală beneficiază de o ma
joritate parlamentară solidă.

„Un viitor

Bertoldi, care 
dată, un porto- 

fost create două 
fără portofoliu

pentru trecutul nostru"
• ÎNCHEIEREA CONFERINȚEI PRIVIND 

LUI EUROPEAN AL PATRIMONIULUI

ZURICH 8 (Agerpres). — Con
ferința privind proclamarea 
„Anului european al patrimo
niului arhitectural — 1975“ și-a 
încheiat dezbaterile, la 7 iulie, 
la Ziirich. Au luat parte peste 
300 de specialiști în arhitectură 
și conservarea monumentelor, 
din 27 de țări europene (cele 17 
state membre ale Consiliului 
Europei, precum și Cehoslova
cia, Grecia, Iugoslavia, Liech
tenstein, Polonia, Portugalia, 
România, San Marino, Spania 
și Vatican).

Conferința de la Ziirich a 
lansat ideea proclamării anului 
1975 drept an al patrimoniului 
arhitectural, sub deviza „Un 
viitor pentru trecutul nostru", 
care are semnificația unei ac
țiuni, pe plan european, desti
nată să contribuie la protecția 
valorilor monumentale ale arhi
tecturii vechi. Reuniunea s-a 
desfășurat pe baza unei hotărhi 
a Comitetului ministerial ai 
Consiliului Europei.

Una dintre ideile principale

Curtea Suprema 
a Pakistanului in favoarea 

recunoașterii Republicii 
Bangladesh

RAWALPINDI 8 (Agerpres). — 
Curtea Supremă a Pakistanului și-a 
dat asentimentul ca președintele 
Zulfikar Aii Bhutto să ceară Adu
nării Naționale aprobarea pentru re
cunoașterea Republicii Bangladesh. 
Ministrul pakistanez al justiției și 
afacerilor parlamentare, I-iafeez Pir- 
zada, a anunțat că Adunarea Națio
nală se va întruni, luni, pentru a 
lua în dezbatere problema amintită.

Agenția Associated Press mențio
nează că. in cazul în care Parla
mentul pakistanez se va declara fa
vorabil recunoașterii, această acțiune 
ar putea fi amînată pînă la reali
zarea unui acord cu India și Ban
gladesh pentru repatrierea celor 
90 000 de prizonieri pakistanezi reți
nuți in India după războiul din de
cembrie 1971.

ca această conferință să-și atingă o- 
biectivele.

De la tribuna conferinței a ’ fost 
exprimată, încă o dată, opinia parti
dului și statului nostru, potrivit că
reia securitatea europeană trebuie 
concepută ca un sistem de angaja
mente liber consimțite, clare și pre
cise din partea tuturor statelor, în
soțite de măsuri concrete, de natură 
să ofere tuturor țărilor garanții de
pline că se află Ia adăpost de orice 
act de agresiune, că se pot dezvolta 
liber, în concordanță cu interesele și 
voința lor, colaborînd pe temeiul

PROCLAMAREA „ANU- 
ARHITECTURAL — 1975"

ale conferinței, degajată din 
dezbateri, a fost aceea că moș
tenirea arhitecturală a trecutu
lui trebuie să fie conservată, în 
interesul popoarelor și cu parti
ciparea lor. Pornind de la pre
misa că în numeroase orașe și 
așezări rurale europene există 
valori arhitecturale străvechi —. 
străzi, parcuri, grădini, clădiri, 
palate, alte monumente — peri
clitate de acțiunea corosivă a 
timpului sau de efectele nocive 
ale civilizației, în special de 
poluare și de supraaglomerarea 
turistică, ceea ce împiedică per
ceperea corespunzătoare a pa
trimoniului trecutului și conser
varea lui — conferința a lansat 
o acțiune internațională, cu 
scopul principal de a iniția pro
grame speciale de protejare, pe 
baza datelor primite din partea 
populației sau a autorităților ad
ministrative 
ale Europei, 
întocmită o 
urmează să 
torii ani.

din diferite țări 
In acest scop a fost 
listă de obiective ce 
fie realizate in vii-
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La Havana 8 sosit Horacio 

Flores de la Pena, secretar al Patri
moniului național din Mexic, care va 
întreprinde o vizită oficială de o 
săptămînă în Cuba. La sosire, el a 
declarat că va continua cu autori
tățile de resort din țara gazdă con
vorbirile în domeniul comercial, a- 
morsate cu citva timp în urmă de 
cele două țări. Horacio Flores de la 
Pena a arătat că va propune — în 
numele guvernului său — crearea 
unei comisii permanente în vederea 
promovării relațiilor economice din
tre Cuba și Mexic.

Argentina va adera la 
grupul țârilor nealiniate * 
va trimite o delegație la conferința 
acestora ce urmează să aibă loc Ia 
Alger, în luna septembrie a.c., a a- 
nunțat oficial ministrul de externe 
al acestei țări Juan Carlos Puig.

Miniștrii economiei din 
opt țări arabe producătoare 
de petrol _  Egipt, Arabia Sau-
dită, Irak, Algeria, Qatar, Kuweit, 
Libia și Emiratele Arabe Unite — 
s-au întrunit, sîmbătă, la sediul Li
gii Arabe de la Cairo pentru a pune 
la punct un plan comun de prote
jare a capitalurilor arabe depuse în 
băncile străine împotriva fluctuații
lor monetare occidentale.

Lucrările celui ds-al 8-lea 
Congres Cl C.K.LL. (Confede
rația Generală Italiană a Muncii), 
care s-a desfășurat timp de o săp- 
tămînă la Bari, s-au încheiat. Con
gresul a ales noul Consiliu General 
al C.G.I.L. în funcția de secretar 
general a fost reales Luciano Lama. 
La 
ție 
lor 
șui
te al Consiliului Central al U.G.S.R.

congres a participat și o delega- 
a Uniunii Generale a Sindicale- 
din România, condusă de tovară- 
Gheorghe Petrescu, vicepreședin-

Miniștrii comerțului ex
terior ai țărilor africane 
membre ale Organizației U- 
niiății Africanevor încePe luni- 
la Lagos, o conferință de patru zile 
pentru a examina probleme legale
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mi

de viitoarele tratative privind rela
țiile lor cu Piața comună europeană.

fost înregistrate în Co-

cursul nopții de sîmbătă 
afectînd cea mai

Două cutremure de pă 
mint au 
lumbia, în 
spre duminică,
mare parte a teritoriului țării. Miș
cările seismice au provocat panică în 
localitățile Cututa și Bucaramanga. 
La Bogota, unda 
simțită îndeosebi 
înalte.

de 
în

șoc a fost re- 
imobilele foarte

de
Mohamed

externe e-
Hassan el

persoane au fost rănite cu focuri de 
armă.

N. Podgornii

și-a încheiat vizita

8

r
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Demonstrație la Londra împotriva exploatării de către marile monopo
luri a populației din Namibia. Demonstranții au protestat, totodată, 
contra politicii de apartheid pe care o aplică autoritățile rasiste din Re

publica Sud-Africană, ce ocupă ilegal Namibia

aceste principii nu numai că nu pot 
fi negate, dar nici nu pot fi ignorate 
sau trecute sub tăcere de nimeni — 
ceea ce confirmă justețea eforturilor 
stăruitoare depuse pentru promova
rea lor în viața internațională. Este 
semnificativ că, în consens cu 
poziția României, un șir de
miniștri de externe au subliniat
că nu este suficientă afirmarea
declarativă a principiilor, ci „se pune 
problema instituirii unor metode care 
să poată garanta aplicarea lor leală, 
sigură și universală", relevînd. în 
acest sens, necesitatea unor mijloace

menținerea sau chiar sporirea ni
velului armamentelor în Europa".

în cadrul expunerilor a fost abor
dată pe larg cooperarea economică ; 
se cuvine subliniat că și această 
problemă a fost tratată într-un spirit 
constructiv. Astfel, s-a subliniat ne
cesitatea amplificării schimburilor și 
a cooperării economice între toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială, pe bază de egalitate, fără 
discriminări și restricții artificiale, 
evidențiindu-se avantajele pe care le 
au în această privință acordurile pe 
termen lung. De asemenea, este re-

UN IMPORTANT SUCCES POLITIC
AL CAUZEI PĂCII
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principiilor fundamentale ale drep
tului internațional. în baza acestei 
concepții, România a relevat necesi
tatea de a se concentra toate efortu
rile spre măsuri concrete și eficace, 
care să ducă la lichidarea urmărilor 
celui de-al doilea război mondial și 
ale războiului rece, la abolirea 
blocurilor militare și a grupărilor e- 
conomice închise, la înlăturarea ori
căror surse de divizare, de tensiu
ne și instabilitate.

După cum este cunoscut, România 
a preconizat ca principiile să facă o- 
biectul, sub formă de declarații 
solemne, acorduri, tratate, al unor 
angajamente ale tuturor statelor par
ticipante. Totodată, țara noastră a 
propus adoptarea unui document pri
vind măsuri menite să facă efectivă 
nerecurgcrea la forță sau la amenin
țarea cu forța. Intr-adevăr, hotărî- 
tor este ca principiile să nu rămînă 
simple enunțuri verbale, ci să-și gă
sească transpunerea efectivă în prac
tica relațiilor interstatale. Este desi
gur pozitiv faptul că în cuvîntările 
miniștrilor de externe a fost expri
mată adeziunea la principiile funda
mentale ale relațiilor interstatale ; 
aceasta arată că, în zilele noastre,

adecvate care să asigure că princi
piile vor fi strict respectate, că ori
ce încălcare va fi condamnată și va 
întîmpina oprobriul public.

Țara noastră a susținut în per
manență că problemele militare 
constituie o componentă esențială a 
securității europene și că ele trebuie 
abordate cu toată responsabilitatea, 
în cadrul conferinței, România a a- 
firmat din nou necesitatea unui 
program complex de măsuri de de
zangajare și dezarmare care să vizeze 
atît întregul continent, cît și diferi
tele sale zone,: să conveargă spre 
obiectivul fundamental al dezarmă
rii generale și nucleare. Din expu
nerile prezentate de un șir de mi
niștri de externe s-a putut constata 
că față de discuțiile de la reuniunea 
pregătitoare a cîștigat și mai mult 
teren, s-a impus și mai pregnant 
ideea că — așa cum s-a exprimat 
unul din miniștri — „aspectele mi
litare sînt atît de strîns țesute cu 
cele politice, incit apar ca indivizibi
le". Pe drept cuvînt. a subliniat un 
alt vorbitor că „ar fi o contradic
ție evidentă între continuarea unei 
politici calificate drept destindere și

marcabil că un șir de vorbitori au 
manifestat înțelegere pentru ideea 
justă că de avantajele cooperării tre
buie să beneficieze cu prioritate ță
rile mai puțin dezvoltate de pe con
tinent — aceasta corespunzînd ce
rințelor consolidării păcii și ale pro
gresului general.

România s-a pronunțat consecvent 
pentru crearea unui organism me
nit să asigure continuitatea lucrări
lor după încheierea conferinței, să 
urmărească modul de îndeplinire a 
hotărîrilor ei, să organizeze noi in- 
tilniri. De această dată ea a prezen
tat liniile generale ale unui docu
ment privind crearea unui organism 
de consultări. Și alte state au 
prezentat propuneri privind organis
mul consultativ sau privind un 
„mecanism de arbitrare" — eviden
țiind dezideratul major ca orice pro
blemă litigioasă să fie soluționată nu 
pe calea forței, nu prin amenințări și 
presiuni, ci prin consultări și tra
tative politice.

Se poate astfel aprecia că, prin 
ansamblul de idei și propuneri judi
cioase, realiste, prezentate de mi
niștrii de externe, faza următoare a 
conferinței va fi și mai bine pregă

Ministrul 
giptean, 
Zayyat, va părăsi marți Cairo, pentru 
a întreprinde o vizită oficială la Bel
grad și Viena, unde, potrivit agen
ției M.E.N., va discuta aspecte ale 
evoluției situației din Orientul A- 
propiat, precum și probleme privind 
conferința țărilor nealiniate ce ur
mează să aibă loc, în septembrie, la 
Alger.

La BaS0Î au încePut duminică, 
într-un climat caracterizat prin agra
varea crizei monetare interocciden- 
tale, lucrările tradiționalei reuniuni 
lunare a guvernatorilor principalelor 
bănci centrale din țările vest-euro
pene — informează agenția France 
Presse. Participanții vor examina 
mijloacele care ar putea asigura ie
șirea din actuala situație în care, în 
opinia specialiștilor, doar o interven
ție a Statelor Unite pentru susținerea 
dolarului ar putea opri „căderea li
beră" a

in R. P. Bulgaria

devizelor americane.

Un transplant de inimă
fosta

Facultății de
tății din Wisconsin (S.U.A.), de pro
fesorul Donald Kahn. După opera
ție, a spus un purtător de cuvînt al 
clinicii, pacientul, un bărbat în vîrs- 
tă de 36 de ani, se afla într-o stare 
satisfăcătoare.

realizat, sîmbătă, la clinica 
medicină a Universi-

In Irlanda de Nord, hef 
persoane au fost internate sîmbătă 
în spital după explozia unei bombe 
în vecinătatea unui restaurant din 
Belfast. O altă bombă a explodat în 
centrul Belfastului, fără însă să pro
ducă victime. In același oraș, două

0 baîldă echipată cu instru
mente ultramoderne a neutralizat 
sistemul de alarmă al unei între
prinderi din New York, specializată 
în metale prețioase, furînd o canti
tate de aur, argint și platină în va
loare de 500 000 dolari.

SOFIA 8 (Agerpres). — Nikolai 
Podgornîi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și-a încheiat, duminică, vi
zita oficială de prietenie în Repu
blica Populară Bulgaria, întreprinsă 
la invitația C.C. al Partidului Co
munist Bulgar, Consiliului de Stat și 
a guvernului acestei țări. Nikolai 
Podgornîi a părăsit Sofia, îndreptîn- 
du-se pe calea aerului spre Moscova.

Vf
BRAZZAVILLE 8 (Agerpres). — 

Președintele Republicii Populare 
Congo, Marien N’Gouabi, a părăsit, 
duminică dimineața, Brazzaville-ul, 
îndreptîndu-se pe calea aerului spre 
Budapesta, prima etapă a turneului 
său oficial în Republica Populară 
Ungară, Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populară Bulgaria.
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Aglomerările urbane în 
creștere rapidă

de milimetru și care conțin un 
produs absorbant care transformă 
ureea din sînge în substanțe ne
toxice pentru organism. Micro- 
capsulele vor fi administrate pe 
cale bucală înaintea fiecărei mese.

Minicardiotahonwku

Dacă 
pe 

ase- 
195U

Bariere naturale în calea 
incendiilor

A.cest mic aparat, de aspectul 
unui ceas de mină, este un cardio- 
tahomelru produs de o lirmă vest- 
germană de electronică medicală. 
El permite bolnavilor să-și conlro-

în ultimele decenii, numărul a- 
gloinc-rărilor urbane cu peste 100 000 
de locuitori a crescut rapid, 
la începutul actualului secol 
glob existau circa 300 de 
menea centre urbane, iar în
— mai puțin de 700, în 1972 — po
trivit datelor publicate de ultimul 
Anuar demografic al O.N.U. — nu
mărul unor asemenea orașe era de 
1872. Intre anii 1900—1970, în timp 
ce populația globului a crescut 
de 2.4 ori, numărul marilor aglo
merări urbane a sporit de 6,2 ori.

Deservire „la înălțime"

Turnul Eiffel, unul din princi
palele puncte de atracție ale Pa
risului, este deservit în permanență 
de 430 de tehnicieni, controlori, 
vinzători, fotografi, translatori etc. 
Anual, acești slujitori credincioși 
ai turnului îndrumă și satisfac ne
cesitățile anii mai puțin de trei 
milioane de vizitatori.

Un grup de cercetători americani 
din Los Angeles au descoperit un 
mijloc eficient de protejare a pă
durilor împotriva incendiilor cu aju
torul unor plante neinflamabile, 
între care iedera și modestul 
rosmarin. Supuse la foc, aceste 
plante nu ard, ci doar se înnegresc. 
Majoritatea, avind rădăcini adinei, 
pot contribui, în același timp, ia 
fixarea terenurilor. Plantate la 
distante regulate, ele constituie ba
riere de netrecut în calea incendi
ilor.

Mașină de construit 
drumuri

Rinichi-pilulă

Pesle 20 de ani, rinichii nu vor 
mai 
Cel 
torii 
rind 
un i

fi indispensabili pentru om. 
puțin așa prevestesc cercetă- 

: americani care au pus de cu
la punct „microcapsule" cu 

diametru inferior unei zecimi

Mașina din fotografia de mai 
jos poate fi văzută în Anglia și 
Danemarca. Ea este folosită in 
construcția de drumuri provizorii. 
Aceste „drumuri" reprezintă fișii 
metalice dintr-un aliaj de alumi
niu, groase de 5 mm, unite la ca
pete prin balamale ca plăcuțele 
unei brățări de ceas. Pe măsură ce 
mașina înaintează, banda se deru
lează, formînd traseul dorit.

leze în permanență ritmul cardiac, 
in special in caz de efort. Micul 
aparat, cu carcasa din oțel și in 
greutate de 190 grame, este ali
mentat de o baterie de 9 volfi. In
formațiile sint obținute cu ajutorul 
a doi electrozi fixați pe piept. La 
fiecare bătaie a inimii se aprinde 
o lămpiță roșie.

tită, cu obiective și mai clar defi
nite. cu perspective mai bune de 
reușită.

In această privință, un rol deose
bit de important au avut popoarele, 
opinia publică. Faptul că lucrările au 
avut un caracter deschis, desfășu- 
rîndu-se — s-ar putea spune — in 
văzul tuturor, că intervențiile miniș
trilor de externe au fost publice, a 
constituit un permanent factor de în- 
rîurire pozitivă a conferinței. Fără 
îndoială că, printr-o acțiune mai in
tensă, mai fermă a popoarelor, a tu
turor forțelor progresiste și etapele 
următoare se vor încheia cu bune 
rezultate.

întreaga desfășurare a primei e- 
tape, ca și a consultărilor pregăti
toare, ilustrează cursul pozitiv spre 
destindere și cooperare internațio
nală ca proces obiectiv și necesar al 
dezvoltării contemporane și, prin re
zultatele obținute, contribuie la ac
centuarea acestui curs. Este, de alt
fel, convingerea fermă a țării noastre 
că fiecare pas realizat în direcția u- 
nei securități trainice în Europa răs
punde nu numai interesului po
poarelor europene, dar și al popoare
lor de pe toate continentele, al în
tregii umanități, care aspiră la o 
lume mai dreaptă, mai bună.

Faza următoare — care se va des
fășura în comisii și subcomisii — 
este faza negocierilor propriu-zise : 
în cadrul ei urmînd să fie puse de 
acord documentele rezolutive ale 
conferinței. Nimeni nu ignoră că a- 
ceasta va cere o activitate complexă 
și laborioasă. Dar premisele și am
bianța ce s-au creat sînt favorabile, 
îndreptățesc optimismul. Iar expe
riența de pînă acum a arătat conclu
dent că dacă există voința politică 
de a conlucra în mod eficient, dacă se 
respectă neabătut egalitatea în drep
turi, nu există dificultăți care să nu 
poată fi depășite, se poate ajunge, 
în mod cert, la rezultate pozitive.

Așa cum s-a afirmat în docu
mentele de partid, în cuvîntările to
varășului Nicolae Ceaușescu, Româ
nia socialistă va acționa și de aici 
înainte, împreună cu toate for
țele iubitoare de pace, pentru ca 
Conferința europeană să răspundă 
așteptărilor popoarelor, să consti
tuie un pas hotăritor în făurirea u- 
nui viitor pașnic al Europei și al 
lumii.

Ion FÎNTÎNARU

Centru pentru stimularea, 
comerțului internațional

în capitala Austriei 
a fost inaugurat Cen
trul pentru comerțul 
Est-Vest al Statelor 
Unite. Crearea centru
lui — declară condu
cătorii săi — a fost 
decisă de Departa
mentul Comerțului al 
S.U.A. ca urmare a 
interesului crescind 
manifestat de firmele 
americane pentru ex
tinderea și adîncirea 
schimburilor comercia
le cu țările socialiste 
din Europa.

Rolul centrului con
stă, în principal, în ,,a- 
cordarea de consultații 
și formularea de reco
mandări în legătură cu 
posibilitățile de co
merț cu țările din Est, 
precum și cu legisla
ția și practicile comer
ciale existente în a- 
ceste țări". Preocupă
rile centrului vizează 
o varietate de moda
lități menite să con
tribuie la dezvoltarea

comerțului între care 
organizarea de expo
ziții, întîlniri și se- 
minării axate pe a- 
ceastă temă. Centrul 
va acorda atenție deo
sebită participării Sta
telor Unite la tirgurile 
economice și comer
ciale organizate în ță
rile socialiste din Eu
ropa. Va fi editat, de 
asemenea, un bule
tin de informații. 
„Deschiderea centrului 
— declara, la ceremo
nia inaugurală. Ste
ven Lazarus, este 
rezultatul intenției 
S.U.A. de a dezvolta 
în general relațiile cu 
țările din Europa ră
săriteană".

Vorbitorul a declarat 
că „cheia" extinderii 
cooperării economice 
cu țările socialis
te o constituie fap
tul că ambele părți 
au In vedere atît efec
tele lor favorabile pe 
plan politic, cît și a- 
vantajele economice,

de ordin practic, ale 
acestor relații. într-o 
epocă de rapide schim
bări tehnologice, cînd 
diviziunea internațio
nală a muncii înregis
trează o dezvoltare 
importantă. în Vest și 
în Est se apreciază 
deopotrivă că relații 
de cooperare econo
mică sînt indiscutabil 
preferabile unei poli
tici comerciale discri
minatorii.

Privitor la sfera de 
preocupări a centrului, 
reprezentantul Depar
tamentului Comerțului 
al S.U.A. a subliniat 
că obiectivul general 
al stimulării legături
lor economice ale 
S.U.A. cu țările socia
liste vizează nu numai 
schimbul de mărfuri, 
ci și gama deosebit de 
cuprinzătoare a finan
țării, transferului teh
nologic și cooperării 
în producție.

C. VLAO
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