
PROLETAR! DIN TOATE ȚĂRILE, UNIȚI-VĂ!

PRIETENI TINERI, TOVARĂȘI,

MESAJUL
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

adresat reprezentanților brigadierilor și întregului tineret

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la constituirea
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primelor șantiere naționale ale tineretuluiurmează ne așteaptă sarcini deosebite de rezolvat. Congresul al X-Iea al P.C.R. și Conferința Națională au stabilit un amplu program de acțiune pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, pentru plămădirea omului nou, cu o înaltă conștiință comunistă. Sint obiective mărețe, care, deschizind minunate perspective poporului nostru, impun o puternică mobilizare a tuturor forțelor, a energiilor tinerei generații, eforturile creatoare ale oamenilor muncii.Partidul vă adresează vouă, tineretului patriei, chemarea înflăcărată de a vă concentra toate forțele, de a munci cu stăruință. împreună cu întregul popor, pentru realizarea înainte de termen a cincinalului, pentru îndeplinirea in cele mai bune condiții a planului de investiții, pentru dobîndirea de rezultate maxime in industrie și agricultură, in înflorirea generală a țării. Organizați noi și noi șantiere ale tineretului, participați in număr cît mai mare Ia toate acțiunile organizate de Uniunea Tineretului Comunist pentru accelerarea dezvoltării economico-sociale a țării, pentru Îndeplinirea, în condiții exemplare, a politicii partidului.Sint convins că tineretul patriei noastre va fi și de acum înainte prezent in primele rinduri ale muncii, așa cum au fost și înaintașii săi. așa cum sint și tinerii de astăzi, care iși fac datoria cu cinste la locul de muncă.Tinerețci i-au fost întotdeauna caracteristice entuziasmul, abnegația in muncă, spiritul revoluționar. Sint încredințat că, urmînd exemplul comuniștilor, tineretul nostru muncitoresc și, alături de el. tineretul țărănesc și cel studios nu vor precupeți nici un efort și vor face totul pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului.Vă adresez, dragi prieteni tineri, vouă și, prin voi, întregului tineret al patriei chemarea de a munci și învăța necontenit, de a vă consacra întreaga energie si capacitate creatoare operei mărețe de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, ridicării României pe noi trepte ale progresului și civilizației.Fclicitîndu-vă încă o dată cu prilejul aniversării a 25 de ani de la crearea primelor șantiere de muncă patriotică a tineretului, vă urez dragi tineri succese tot mai mari in activitatea ce o deslașurați, satisfacții depline in muncă și în viață, împlinirea tuturor aspirațiilor, multă sănătate și fericire.

DRAGIDRAGISe împlinesc 25 de ani de cînd tinăra generație a patriei noastre a răspuns, cu entuziasmul caracteristicvirstei sale, la înalta chemare de a contribui activ la vasta operă inițiată și condusă de partid pentru refacerea economică a țării, pentru consolidarea bazelor noii orinduiri sociale. Aș dori ca, în acest moment sărbătoresc, prin care aniversăm o etapă de mare însemnătate din munca și activitatea tineretului, a întregului nostru popor, să adresez un călduros salut tinerei generații de azi, organizației sale revoluționare, din partea Comitetului Central al partidului, a Consiliului de Stat, a guvernului și a mea personal.f aptele pe care le-au săvîrșit, în urmă ou 25 de ani, înaintașii voștri pe marile șantiere ale reconstrucției, la Bunibești-Livezeni, Ia Saiva-Vișeu, Ia Agnita-Bo- torea sau în atîtea alte locuri, s-au înscris cu litere de aur in marca carte a muncii voluntar-patriotice, deschizind drumul Unor nobile tradiții de muncă, de efort creator, dăruit fără rezerve cauzei partidului, propășirii și înfloririi patriei.Conducerea partidului și eu personal dăm o înaltă prețuire tineretului care, integrindu-se muncii creatoare a întregului nostru popor, făurește cu devotament și abnegație prezentul și viitorul patriei. în tot ceea ce s-a construit și se construiește în patria noastră. iu toate realizările cu care ne mîndrim azi se află incorporate și energia și capacitatea creatoare a tinerei generații, fapt care îndreptățește aprecierea că avem un tineret minunat, devotat trup și suflet partidului, idealurilor nobile ale socialismului și comunismului.Șantierele naționale și locale organizate de Uniunea Tineretului Comunist pentru construcția unor importante obiective economice și social-culturale, acțiunile ce se întreprind pentru gospodărirea și înfrumusețarea localităților, pentru îmbunătățiri funciare, plantări de pomi și împăduriri, prezența in campaniile agricole a elevilor și adevărate formare a cultul ei.După cum cunoașteți, dragi tovarăși, in perioada care

® Variante de dimensionare
a Canalului Dunăre-Marea

NAVE DE MARE TONAJ
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Recomandări prețioase la fața locului

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a analizat
la fața locului probleme ale realizării

complexului hidroenergetic
și de transport Dunăre-Marea Neagră
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® Ședință de lucru cu miniștri, 
proiectanți și alți specialiști 

@ în discuție, amplasarea 
noului port Constanța sud 
Agigea și a hidrocentralei 
de la Cernavodă

Neagră
|||M|

a studenților, a tinerilor militari constituie școli ale educației comuniste, prilejuri de tinerilor de astăzi in spiritul muncii și în

însuflețită adunare din Capitală
a tinerilor brigadieri

• A FOST VIZITAT Șl ȘANTIE 
RUL NAVAL DIN CONSTANȚA

UNDE SE VOR CONSTRUI

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a făcut luni dimineață o vizită de lucru în județul Constanța, atît pe locurile unde urmează să se realizeze in viitorii ani complexul hidroenergetic și de transport Dunăre-Marea Neagră, prin reluarea lucrări- lot de execuție a Canalului Dunăre — Marea Neagră, construirea noului port maritim Constanța sud — Agigea și a hidrocentralei de la Cernavoda, cît și la Șantierul naval din Constanța, de unde vor fi lansate, în actualul cincinal,

de mareprecedată o rodnică
primele nave românești tonaj.Această vizită a fost în aceeași dimineață de ședință de lucru, la care au participat tovarășii Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul transporturilor și telecomunicațiilor, Vasile Vîlcu, prim-secretar al Comitetului județean Constanța al P.C.R., Constantin Băbălău, ministrul energiei electrice, proiectanți și specialiști. Obiectul dezbaterilor — studierea soluțiilor optime privind amplasarea noului port Ia Constanța sud-Agigea și a hidrocentralei la Cernavodă, precum și va-

riantele de dimensionare a canalului.Relevînd că înfăptuirea obiectivelor stabilite de partid reprezintă o sarcină de onoare pentru ei, specialiștii au arătat, in cadrul discuțiilor, că-și vor mobiliza toate forțele pentru ca studiile și proiectele ce le vor întocmi să ofere variante optime atît pentru transportul maritim și fluvial, cît și pentru punerea în valoare a resurselor energetice. în deplină cordanță cu dezvoltarea în pectivă a economieiTovarășul Nicolae subliniat necesitatea tivității de proiectare rea studiilor de
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Fructuos dialog cu specialiștii
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con- pers- naționale.Ceaușescu a începerii ac- prin întocmi- op ti mi zare în

al partidului a studieze temei- navelor și di- pe care

sensul asigurării unei eficiente economice maxime a tuturor lucrărilor. întrucît în zona canalului vor fi amplasate obiective industriale, se impune stabilirea judicioasă a capacității navelor și a parametrilor de navigație, corespunzător cu necesitățile întreprinderilor ce vor - fi create în zona canalului. Secretarul general indicat să se nic gabaritelemensiunile canaluluise va asigura transportul între Dunăre și Marea Neagră. în același timp, a trasat sarcina ca întreprinderile de specialitate să acționeze cu fermitate pentru asimilarea utilajelor de mare capacitate și productivitate ce urmează a fi utilizate la executarea lucrărilor de realizare a complexului.Vizita pe teren a reprezentat în fapt continuarea discuției în mod
(Continuare în pag. a III-a)

Jubileul unui pătrar de veac de la constituirea primelor șantiere naționale ale tineretului a fost sărbătorit, luni, in cadrul unei adunări festive, in marea sală a Palatului republicii din Capitală. Aici s-au intilnit, intr-o atmosferă de puternică însuflețire și entuziasm, brigadieri de ieri și dc azi.La adunarea festivă au luat parte tovarășii Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ilie Vocdeț. membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Cornel Burtică, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii unor ministere și organizații obștești, ai C.C. al U.T.C. și Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România.In marea sală a Palatului sint reuniți aproape 3 000 de brigadieri. Alături de bărbați cu tîmplele cărunte, oameni care cu 25 de ani in urmă, adolescenți fiind, au răspuns cu elan patriotic chemării partidului, străpungi nd munții și stăvilind apele in locuri intrate in istoria marilor izbinzi1 ale construcției socialiste, se află tineri care, azi, derulînd peste ani firul de aur al glorioasei tradiții de muncă patriotică, dau dovada bărbăției lor pe noile șantiere.Păstrind intocmai aceleași profunde semnificații, munca de astăzi a băieților și fetelor in uniformă albastră de brigadier capătă noi valențe, se ridică la cota înaltă a sarcinilor pe care partidul le-a trasat tineretului, de a participa activ, cu elanul și entuziasmul caracteristic virstei. la făurirea unor importante obiective; la intrecerea patriotică a întregului popor pentru realizarea cincinalului inainte de termen.Adunarea festivă a fost deschisă de tovarășul Ion Traian Ștefănescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministrul pentru problemele tineretului, care a adresat un călduros salut conducătorilor de partid și de stat, tuturor celor prezenți la adunare.întimpinat cu puternice aplauze, tovarășul Gheorghe Pană a dat citire mesajului pe care tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, l-a adresat reprezentanților brigadierilor și întregului tineret cu prilejul impli-

nirii a 25 de ani de la constituirea primelor șantiere naționale ale tineretului.Cuvintele calde, însuflețițoare, pe care tovarășul Nicolae Ceaușescu le-a adresat brigadierilor, tinerei generații a patriei au fost urmărite cu însuflețire și subliniate în nenumărate rinduri cu vii și înflăcărate a- plauze. Minute in șir se scandează ,,Ceaușescu — P.C.R.", „Ceaușescu — P.C.R.". Reprezentanții celor două generații de brigadieri ovaționează eu nestăvilită dragoste pentru ceh mai iubit fiu al poporului nostru.Dind glas sentimentelor tuturor participanților, tovarășul Ion Traian

Ștefănescu a exprimat călduroase mulțumiri secretarului general al partidului pentru înaltele aprecieri și îndemnurile adresate și cu acest prilej, pentru dragostea și încrederea cu care înconjoară tinăra noastră generație.■ Primul secretar al C.C. al U.T.C. a prezentat apoi o amplă informare privind activitatea organelor și organizațiilor U.T.C., de mobilizare a tineretului pentru îndeplinirea angajamentelor de muncă patriotică in primii doi afli șl jumătate ăi actualului cincinal și sarcinile ce le revin
(Continuare în pag. a III-a)

Bun venit președintelui
Republicii Populare Congo, 

Marien N'Gouabi!
Astăzi sosește la București președintele Comitetului Central al Partidului Congolez al Muncii, președintele Republicii Populare Congo, șef al statului, comandant Marien N’Gouabi, împreună cu tovarășa Celine N’Gouabi. care, la invitația președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolăe Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, va face o vizită oficială în țara noastră. înscriindu-se în cursul ascendent al relațiilor dintre cele două țări, această vizită marchează un moment important in dezvoltarea colaborării prietenești, reciproc avantajoase româno-congoleze și este menită să contribuie la afirmarea năzuințelor • de pace și înțelegere care animă ambele popoare.
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Președintele Ma- rjen N’Gouabi s-a născut in 1938, intr-o familie de țărani, în satul Ambele, situat in regiunea de nord a țării, lingă Fort Rousset. Ca subofițer in armata franceză, a intrat, in septembrie 1960. la Școala militară pregătitoare de la Strasbourg, devenind, apoi elev al Școlii militare Saint-Cyr, ale cărei cursuri le absolvă cu gradul de sublocotenent, fiind detașai in Congo, la Pointe Noire. După revoluția din august 1963, in urma căreia a fost răsturnat guvernul Youlou, este promovat șef al garnizoanei din a- cest oraș. în anul 1964 primește gradul de căpitan.Doi ani mai tîrziu, în mai 1966. N’Gouabi devine membru
Astăzi, în jurul orei 12,00, posiuriie noastre de 

radio și televiziune vor transmite, direct de ia aero
portul Otopeni, ceremonia sosirii președintelui Co
mitetului Centrai al Partidului Congolez al Muncii, 
președintele Republicii Populare Congo, șef a! sta
tului, comandant Marien N'Goualji, împreună cu 
tovarășa Celine N'Gouabi, care, la invitația secreta
rului general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, fac o vizită oficială de partid și de stat 
în țara noastră.

al Mișcării Naționale a Revoluției, partidul de guvernămint.în iulie-august 1968, o serie de acțiuni inițiate de forțele de stingă sint sprijinite de Marien N’Gouabi, fapt care duce la arestarea sa. împreună cu alți prizonieri politici, este eliberat de un comando de pa- rașutiști, lansați asupra închisorii din Brazzaville. După eliberarea sa. ia ființă Consiliul Național al Revoluției, condus de N’Gouabi. acțiune urmată de dizolvarea guvernului condus de Massemba Debat.Devenind exponentul aripii de stingă a Mișcării Naționale a Revoluției, N’Gouabi este numit, in august 1968, comandant al armatei populare naționale și președinte al Consiliului Național al Revoluției,

organul suprem al puterii. . Citeva luni mai tirziu. la 31 decembrie 1968, devine șef al statului.După numirea sa ca președinte, Marien N’Gouabi a făcut cunoscută hotărîrea autorităților și poporului congolez de a .depune eforturi susținute pentru a asigura dezvoltarea economică a țării, pentru înfăptuirea unui amplu program de transformări progresiste, pentru consolidarea independenței naționale. Pe plan internațional, Marien N’Gouabi se pronunță pentru politica de neangajare și neamestec in treburile interne ale altor țări, pentru întărirea relațiilor bazate pe încredere și respect re-
(Continuare in pag. a V-a)



PAGINA 2 SCiNTEIA - marți 10 iulie 1973

23 AUGUST-
Ziua insurecției 

national 
BWaSdstW armate

ÎN ÎNTÎMPINAREA MARII SĂRBĂTORINOI SUCCESE MATERIALIZEAZĂ
Pretutindeni, colectivele din fabrici și uzine, de pe șantiere muncesc în aceste zile fără preget pentru a intîmpina cu rezultate de prestigiu ziua de 23 August. în întrecere — în care se afirmă capacitatea creatoare, destoinicia și indemînarea practică recunoscute ale muncitorilor și specialiștilor noștri — realizările sint materializate, zi cu zi, în importante cantități de produse peste prevederi destinate consumului intern și exportului. Se succed cu o frecvență crescută inaugurările unor noi obiective productive, care 'sporesc forța economică a țării. Veștile sosite la redacție anunță lapidar, dar convingător aceste succese în producție, în îndeplinirea obiectivului major : cincinalul înainte de termen.

INDUSTRIA CHIMICĂ 
ÎȘI DEZVOLTĂ 

POTENȚIALUL PRODUCTIVNu mai puțin de 50 de obiective și capacități din industria chimică și petrochimică au intrat în funcțiune în primul semestru al acestui an. între acestea pot fi amintite instalația de fenol-acetonă din cadrul Combinatului petrochimic de la Borzești, noua secție de plasti- fianți a fabricii „Solventul" din Timișoara și alte importante capacități de producere a maselor plastice la Iași, Buzău, București, noi linii de biostimulatori la Fabrica de antibiotice de la Iași și de îngrășăminte complexe la Turnu- Măgurele. în legătură cu aceste noi capacități trebuie făcute două precizări. întîi, că ele au fost realizate cu utilaje fabricate în cea mai mare parte în unitățile specializate din țară. Apoi, că amplasarea și montajul noilor linii s-au făcut, în cele mai multe cazuri, pe spațiile industriale existente.
CREȘTE GRADUL 

DE INTEGRARE 
A FABRICAȚIEI 

AUTOTURISMULUI 
„DACIA 1300"în noua secție de presaj din cadrul întreprinderii de autoturisme Pitești s-a realizat al 475-lea reper component al autoturismului „Da- cia-1300“, din cele 500 ce urmează a fi omologate și introduse în fabricația de serie în acest an. Toate cele 475 repere realizate pînă la a- ceastă dată de constructorii de autoturisme din Pitești au încetat de a mai fi importate, obținîndu- se pe această cale importante economii de fonduri valutare. Zilele acestea, colectivul secției de turnare și prelucrare a segmenților, a- parținînd aceleiași întreprinderi, a livrat la export cel de-aî 3 250 000 segment produs în acest an.

LA FIECARE LEU 
CHELTUIT, ECONOMII 

DE ZECE ORI MAI MARIîn cadrul acțiunii de specializare a producției unor întreprinderi constructoare de mașini s-au elaborat circa 2 000 de norme pentru tipizarea a o serie de echipamente destinate turnătoriilor, forjelor și secțiilor de tratament termic, mașinilor-unelte, utilajului de ridicat, de transport și celui minier, instalațiilor energetice și celor solicitate în întreprinderile chimice, petroliere și alimentare. Avantajele pe care le aduc aceste norme sint deosebit de mari. Astfel, după calculul specialiștilor, pentru fiecare leu cheltuit în vederea tipizării se realizează economii de circa 10 lei. Costul unor produse și piese se reduce cu 20—70 la sută, iar timpul prevăzut pentru proiectare se micșorează cu 30—50 la sută. Tipizarea aduce astfel o prețioasă contribuție la îndeplinirea sarcinii ce stă în fața constructorilor de mașini ca, în acest cincinal, să dubleze producția față de anul 1970, dar la un preț de cost redus cu 30 la sută.

TIPURI NO! DE MAȘINI 
ȘI UTILAJE AGRICOLEUn nou set de prototipuri pentru utilajele destinate principalelor lucrări agricole a fost realizat la Institutul de cercetări și proiectări de mașini agricole din Capitală. între acestea se remarcă plugurile purtate și semipurtate cu 7—8 trupițe utilizabile în cazurile solurilor mijlocii și ușoare. In faza încercărilor pentru omologare se află și freza universală destinată prelucrării totale a terenurilor grele de la șes, în vederea pregătirii semănatului cerealelor in cazul in care folosirea discuitorilor nu este eficientă din punct de vedere economic — ca și cultivatorul combinat — folosit pentru pregătirea terenului in vederea semănatului culturilor de primăvară în soluri ușoare și mijlocii. De o utilitate deosebită pentru creșterea ritmului unor lucrări agricole se va dovedi și agregatul pentru frezat și semănat, care realizează, concomitent, pregătirea solului, administrarea îngrășămintelor minerale și se- mănarea cerealelor păioase într-o singură trecere.

ÎN RAFINĂRII - 0 ACȚIUNE 
SUSȚINUTĂ

PENTRU OPTIMIZAREA 
PROCESELOR 

DE PRODUCȚIEîn industria petrolieră se desfășoară o susținută activitate pentru optimizarea proceselor de producție in rafinării. Se vizează dozarea co
FOTGCROMICA , „SCÎNTEII"

Fruntași in marea competiție a hărnicieiLa Uzina de țevi „Republica" din Capitală, sarcinile de plan pe primul semestru au fost realizate și depășite în condițiile ridicării continue a calității producției. S-au livrat suplimentar beneficiarilor din țară produse în valoare de 25 milioane lei, iar valoarea producției destinate exportului a fost depășită cu un milion lei valută. Iată-i, în fotografiile de mai jos, pe cîțiva dintre muncitorii din secția a doua laminoare, care s-au evidențiat prin contribuția adusă la obținerea acestor succese (de la stînga la dreapta) : laminoristul Sava <Cernica, Valeria Barbu,' finisator de produse laminate, Zamfirache Țuțuianu, laminorist, Marin Roman, laminorist.
Foto : S. CRISTIAN

rectă și cu consumuri specifice reduse a încărcăturii instalațiilor, urmărirea corespunzătoare a proceselor de prelucrare care au loc în interiorul instalațiilor și respectarea tehnologiilor de elaborare, la parametri optimi, a produselor finite. Astfel, prin valorificarea superioară a țițeiului, prin îmbunătățirea indicilor calitativi ai, produselor, valoarea derivatelor obținute anul acesta dintr-o tonă de țiței prelucrat va fi cu 8 la sută mai mare față de media anului 1970, iar coeficientul de pierderi, semnalat în cadrul fluxului continuu, cit și col al consumului specific de prelucrare scad la jumătate.
NOMENCLATORUL 

PRODUCȚIEI, CONTINUU 
ÎMBOGĂȚITDe la începutul actualului cincinal și pînă in prezent, întreprinderile constructoare de mașini din •județele Prahova și Dîmbovița au inclus în nomenclatoarele lor a- proape 800 de produse noi sau modernizate. Se remarcă, îndeosebi, instalațiile care pot prospecta și fora în orice straturi geologice și condiții de climă, la mari adîncimi, diferitele tipodimensiuni de sape cu role pentru foraj in straturi dure și extradure, armăturile industriale, tijele pentru pompaj și alte agregate aferente activității de prospectare geofizică, explorare și exploatare a țițeiului, introduse in fabricația de serie la uzinele constructoare de la Ploiești, Tirgoviște și Cimpina. Același efort în direcția diversificării și înnoirii producției este specific și întreprinderilor din județul Mureș care, numai în acest an, au asimilat peste 200 de produse, în cea mai mare parte mașini și utilaje de înaltă complexitate tehnică.

ÎN PESTE 70 DE ȚĂRIîn primul semestru al acestui an, produsele chimice și petrochimice românești au fost exportate în peste 70 de țări. Diversificarea producției și creșterea competitivității produselor chimice românești au făcut posibilă încheierea unor tranzacții cu țări din America latină, Europa, Asia și Africa. Au fost larg solicitate la export produsele prelucrate din mase plastice, fibrele și firele chimice ; in același timp, a crescut ponderea sortimentelor cu grad înalt de prelucrare,

Elio RECOLTAREA IU W A CEREALEUn
Lanurile de cereale din toată partea de sud și dp vest a țării au dat in copt. După cum s-a mai a- nunțat, recoltatul orzului s-a executat pe cea mai mare parte din suprafața cultivată, producția ajun- gînd la adăpost în magazii. Acum a început asaltul lanurilor de grîu. Locul secerătorilor de altădată este luat de armata celor peste 100 000 de mecanizatori, care mînuiesc cu pricepere combinele, utilaje .de mare randament. Așa cum am mai anunțat, pentru cointeresarea lor la grăbirea lucrărilor agricole de vară, a fost inițiată o amplă întrecere dotată cu premii. Obiectivele întrecerii sint : depășirea normei zilnice la recoltatul cerealelor păioase, balotarea paielor, pregătirea terenului și semănatul culturilor duble. Criteriile de acordare a acestor premii sînt bine cunoscute de toți mecanizatorii din stațiuni și din întreprinderile agricole de stat. Popularizarea largă făcută fruntașilor și stimulentele materiale ^cordate ii determină să muncească cu multă pasiune, să-și demonstreze întreaga lor pricepere și capacitate de muncă. Lucrările de recoltare, după cum bine știm cu toții, se desfășoară în condiții naturale destul de grele : rafalele de ploaie întrerup adesea munca, mecanizatorii fiind nevoiți să aștepte pînă cînd lanul se zvintă din nou. Dar tocmai în aceste condiții se evidențiază cel mai mult dîrzenia oamenilor, hotărîrea lor de a strînge la timp și fără pierderi recolta de cereale. Faptele mecanizatorilor au început să fie cunoscute. Prezentăm rezultatele unor stațiuni de mecanizare, inițiativele bune menite să grăbească lucrările și, bineînțeles, pe fruntașii la recoltare. în zilele care urmează vom prezenta alte stațiuni, întreprinderi agricoje de stat, cu rezultatele obținute la recoltat, balotarea paielor |i semănatul culturilor duble.Stațiunea pentru mecanizarea a- griculturii Grivița, județul Ialomița, servește trei cooperative agricole

— Grivița, Smirna și Traianu — cu o suprafață totală de 1 520 hectare. Pentru recoltarea celor 4 500 hectare culturi de vară și semănatul culturilor duble, stațiunea dispune de o bază materială puternică : 14 combine „Gloria", 39 combine C-l și C-3, 25 prese de balotat paie, 174 tractoare și 100 remorci. S-a prevăzut ca recoltarea griului să se încheie în 13 zile, iar semănatul culturilor duble — în 20 zile. Pentru a se grăbi secerișul, patru combine propuse la casare au fost reparate și lucrează la seceriș. Lucrările în cîmp au început. Lanurile sînt controlate zilnic pentru a se putea secera cu prioritate acolo unde grînele se coc mai repede. Pentru a se evita pierderile, combinele sint reglate de cîteva ori pe zi. Atelierele mobile — deși n-au avut de intervenit decît in puține cazuri — sint la capetele tarlalelor

pentru a putea iplătura orice defecțiune. în puținele zile de lucru normele la recoltat au fost depășite de numeroși mecanizatori.La recoltat :Mușat Iovescu și Dumitru Gavrilă au recoltat trei zile la rînd cite 42—47 tone de grîu.Duțu Vasile, Ștefan Colelie, Ion Călugării au recoltat, în ultimele patru zile, cite 40—42 tone orz.La balotat paie :Vasile Mogoș, Tudor Ion și Constantin Stroie și-au depășit norma zilnică cu 15—20 la sută.Stațiunea pentru mecanizarea a- griculturii Castelu, județul Constanța.Suprafața cooperativelor agricole servite de stațiune : 8 060 ha, iar suprafața dc recoltat : 2 470 ha cu griu și orz. La aceste lucrări sint folosite 10 combine „Gloria". 30 combine CI și C3 și 16 prese de

balotat paie. S-a prevăzut ca fiecare combină „Gloria" să recolteze zilnic 35 tone cereale, iar cu combinele CI și C3. — cite 18—20 tone. Pentru a elibera în timp scurt terenul de paie și a insămința mai repede culturile duble, la fiecare presă de balotat au fost atașate cite 3 sănii. Primii fruntași.La recoltarea orzului :Vasile Mușat, de la secția de mecanizare Castelu, a recoltat două zile la rînd cîte 40 tone de orz. A primit zilnic cite un premiu de 100 lei.Ilie Mălăiar.u, de la secția Mur- fatlar, a recoltat într-o zi 41 tone orz — i s-a cuvenit un premiu de 100 lei.Mecanizatorii de la S.M.A. Castelu s-au angajat ca in zece zile să încheie recoltatul griului și semănatul culturilor duble.

Mecanizatorii și cooperatorii din Sinești, județul Ilfov, sint angajați cu toate forțele la strîngerea cit mai 
grabnică a recoltei de grîu Foto : E. Dichiseanu

Pe fondul unei activități rodnice, avintate, a colectivelor de întreprinderi in vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de plan din 1973 — an hotăritor pentru realizarea cincinalului înainte de termen — in aceste zile, în unitățile economice se desfășoară, la indicația conducerii partidului, adunări generale deschise ale organizațiilor de partid consacrate dezbaterii problemei ridicării calității producției. Este o problemă de maximă însemnătate, expresie a atenției deosebite pe care partidul și statul nostru o acordă accentuării laturilor calitative ale întregii activități economice, ridicării la un nivel superior a indicilor care exprimă eficiența muncii sociale. Iată de ce, atît dările de seamă, cit și dezbaterile vor trebui să se caracterizeze printr-un profund spirit critic și autocritic, să asigure participarea la discuții a unui număr cit mai mare de muncitori, maiștri și ingineri, care să-și aducă o contribuție substanțială la elaborarea măsurilor și soluțiilor menite să ■ asigure îmbunătățirea continuă a calității produselor. Relatăm, in cele ce urmează, despre dezbaterile dintr-o astfel de adunare generală deschisă de partid. de serviciu, este o problemă de etică și responsabilitate comunistă.Numeroși alți participanți la dezbateri au . combătut cu tărie lipsa de colaborare și înțelegere în acest domeniu, la nivelul unor factori de răspundere din secție.— Deși este cît se poate de evident, lucru verificat de altfel și în practică, aportul substanțial pe . care îl are. asupra îmbunătățirii calității
CALITATEA PRODUCȚIEI-sarcină

centrală a organizațiilor de partid

e-

Transformat ad-hoc în sală de ședințe, sediul comitetului de partid de la Uzina de mașini electrice din București a devenit, pentru o după- amiază, neincăpător. Are loc aduna- ,rea generală deschisă a organizației de bază din secția a 4-a, denumire' sub care este cunoscut sectorul de fabricare a demarorilor, produse ce echipează autocamioanele și autotu- ■ rismele de teren. Pe ordinea de zi a ședinței, un singur punct : analiza calității producției. într-o întreprindere constructoare de mașini ca aceasta, care exportă a- nual mai mult de jumătate din producția fabricată și în care peste o treime din aceasta este formată din sortimente noi sau modernizate, dezbaterile profunde, pline de răspundere asupra unei a- semenea probleme au totdeauna un larg teren, fiind de natură să orientezeforturile colectivului spre îmbunătățirea sistematică a calității produselor.Darea de seamă, prezentată de șeful de atelier Gheorghe Stoica, concisă, limpede și clară, a dat numai tonul discuțiilor, pentru că. de fapt, fondul dezbaterilor l-au constituit de cuvînt incisive, • critice, ale celor și-au intransigentă față de orice festare de îngăduință și tolerare a abaterilor de la cerințele pe care le presupune realizarea unui produs de tot mai bună calitate, competitiv, din toate punctele de vedere, pe piețele externe. Unele referiri din expunere cu privire la „reducerea procentului de respingeri, față de perioada corespunzătoare a anului trecut, de la 0.96 la sută Ia 0,78 la sută", sau la frecvența scăzută a rebuturilor în totalul producției — acestea au reprezentat în primul semestru a.c. numai 430 bucăți rotori, 319 carcase, 278 axe și 190 scuturi, la o producție de aproape 40 000 demarori — departe de a înderrina la automulțumire, au .provocat discuții vii, animate, multe dintre ele in contradictoriu, au ridicat numeroase întrebări și răspunsuri. toate însă subordonate unuia și aceluiași scop : lichidarea cu de-' săvîrșire. a tuturor derogărilor de la calitate,» Pregătirea exemplară și continua perfecționare a procesului de fabricație.— Ne străduim ca pe poarta uzinei noastre să nu iasă nici un produs care să nu corespundă exigențelor calitative stabilite prin plan — spunea Petre Suciu, controlor de calitate — și ne bucurăm că procentul respingerilor de la bancul de probe se află îritr-o continuă descreștere. Dar nu trebuie să uităm că aceste respingeri, fie ele cit de puține, mai există totuși și aceasta, în primul rînd, datorită unor mărunte neglijențe de execuție sau montaj. Se impune, deci, ca pe întreg circuitul de fabricație fiecare muncitor, la locul său de muncă, să devină propriul și cel mai exigent controIoV al său. să vegheze și să nu admită sub nici un motiv ca de la bancul lui de lucru să plece o piesă necorespunzătoare care ar putea perturba fluxul tehnologic. Este în aceasta mai mult decit o obligație

Dezbateri la obiect, 
pătrunse de exigență 
și responsabilitate

comunistă
numeroasele luări critice și auto- ale celor prezenți, manifestat categoric

vat mulți dintre cei care au luat cu- vîntul, calitatea, sau mai bine-zis lupta pentru realizarea unei înalte calități, nu poate fi privită numai ca o cauză a unui singur muncitor, sau a unei singure secții, ci, dimpotrivă, aceasta trebuie înțeleasă ca o sarcină generală a întregului colectiv, a tuturor factorilor care concură Ia realizarea produselor. Referindu-se la această necesitate majoră, strungarul Gheorghe Fătu, presatorul Marinache Ghiță și mulți alții au criticat modul superficial în care se execută reparațiile mașinilor de către serviciul mecanic-șef al uzinei, lipsa acută a unor SDV-uri de strictă necesitate, neajunsuri care favorizează o serie de abateri de la precizia și parametrii tehnidi prevăzuți în documentația de execuție a produselor.în cuvintul lor, participanții la dezbateri au abordat, in lumina indicațiilor conducerii partidului, și problema responsabilității pe care o incumbă pentru fiecare membru al colectivului, muncitor, maistru sau inginer, înfăptuirea cu strictețe a programului de asimilare, de promovare a progresului tehnic. Tn acest sens, a fost relevat rolul deosebit pe care îl are, pentru buna desfășurare a a- cestei activități, pregătirea ' exemplară a fabricației produselor noi, în vederea asigurării unei încadrări perfecte în parametrii tehnici și funcționali proscriși și chiar îmbunătățirii a- ccstora. Un viu interes și o aprobare unanimă a.u stîrnit propunerile strungarului Ni- eolae Țane, care a sublipiat necesitatea de către tanții torului, gului și lor de in fiecare decadăj a modului în care se desfășoară, pe întregul flux de fabricație, producția de serie a noului tip de de- maror de 15 CP, destinat echipării

analizării reprezen- construc- tehnolo- ai cadre- execuție,

care opinig. mani-
bucșelor inversarea ordinii de execuție a acestora, mai intii frezare și apoi operația de strunjire — aprecia frezorul Ion Lcgeanu — totuși, datorită lipsei unei dispoziții scrise, piesele continuă să ne sosească in mod necorespunzător. Poate că maistrul care coordonează acest sector, aici de față, ar putea să ne spună cum explică un asemenea lucru.— Cunosc această problemă — a replicat maistrul Vasile Cizmaru — ea se află încă în studiu, dar, personal, consider că nu există nici o dificultate in aplicarea propunerii, așa că în scurt timp sperăm să trecem la materializarea ei. )Nu a fost singura problemă clarificată se că ției, trecere cu timpul, sint de găsirea imediată a celor mai bune soluții în scopul îmbunătățirii .calității producției. Este dovada cea mai pregnantă .a maturității politice a colectivului de aici, a răspunderii comuniste față de sarcina majoră trasată de conducerea de partid privind ridicarea nivelului tehnic și calitativ al produselor corespunzător potențialului industrial și productiv al țării. Dar, așa după cum au rele-

operativ. S-au ridicat numeroa- altele, ceea ce demonstrează muncitorii și tehnicienii sec- aflați intr-o permanentă in- preocupați a celor

locomotivelor Diesel hidraulice.Tîrziu, după terminarea ședinței, cîțiva muncitori ne-au invitat să-i însoțim la locul lor de muncă. „în a- ceastă hală, nu prea spațioasă după cum vedeți — ne spunea nu fără a-și ascunde mindria maistrul Vasile Ciz- maru — realizăm 6 producție pe fiecare metru pătrat de aproape un milion de lei. Cum reușim ? Totul este bine calculat". într-adevăr, aici, drumul parcurs de fiecare piesă sau reper pînă la asamblarea produsului finit este jalonat cu precizie matematică. Fiecare mașină sau utilaj, fiecare muncitor ocupă un loc distinct, bine dimensionat pe diferitele etape ale fluxului tehnologic. Privin- du-i pe acești oameni, privind ordinea și disciplina ce domnesc în secție, am înțeles că hotărirea acestui harnic colectiv, care pînă în prezent a cîștigat un avans de peste o lună in înfăptuirea prevederilor cincinalului — de a acționa cu fermitate pentru realizarea unor produse de cea mat bună calitate, de a-și evalua in permanență rezultatele in raport cu .nivelul calitativ atins peste hotare, se va concretiza in noi și remarcabile succese pe tărîmul calității producției.
Constantin DUMITRU

BENEFICIAR—COMBINATUL SIDERURGIC H GALATI
lreul la o înălțime de 10 metri — funcțio- nind cu un randament de 750 m c material pe oră. El are o lungime de mai bine de 30 metri și o greutate de 250 tone. Părțile componente ale uriașului agregat au fost încărcate intr-un tren cu 25 de vagoane.

PLOIEȘTI pondentul Constantin — Construit „1 Mai" din al 4-lea gigant de metal — mașina de scos minereu de cocs in vrac din depozite — a fost livrat Combinatu- siderurgic de la

(Cores- „Scinteii", Căprarii), la uzinaPloiești,

i

Galați. Utilajul, de o mare complexitate tehnică, proiectat de către IPROMET și IPROLAM București, împreună cu cialiștij uzinei ieștene, execută automat mai multe operații — încarcă, transportă și ridică mine-
spe- plo-

ODATĂ CU GRlUL, NU DUCEȚI 
Șl APĂ IN MAGAZIN

Față dc modul cum a evoluat vremea în această vară — . zile cu ploi repezi și de scurtă durată — se impune să se acorde cea mai mare atenție atit grăbirii recoltatului, cit. și uscării boabelor, pentru a nu se produce degradarea lor în timpul păstrării. La ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. din iunie a.c., referitor la desfășurarea la tifnp și in bune condiții a campaniei agricole de vară s-a subliniat, ca o sarcină dintre 'cele mai importante, ca specialiștii din agricultură să urmărească îndeaproape starea de vegetație a culturilor, iar recoltatul să se facă in momentul optim, să înceapă mai devreme, in stadiul de coacere in pir- gă și să nu depășească la grîu 12—14 zile lucrătoare in fiecare unitate. De altfel, in programele întocmite de organele agricole s-a prevăzut că la începerea recoltatului se va ține seama de precocitatea soiurilor și de destinația producției : pentru sămință sau pentru consum. în condițiile actuale, cind ploile împiedică , desfășurarea normală a secerișului, uscarea boabelor, pentru a se ajunge la procentul de u- miditate admis, se poate face prin ' lopătare. in cîmp sau în magaziile e- xistente în unitățile agricole și în sate. De aci, sarcina importantă ca, în această campanie, să se folosească toate mijloacele de uscare existente in unitățile agricole pentru a se evita orice pierderi.Pornind de la această necesitate, In județul Bu

zău, la indicația comitetului județean de partid și a direcției agricole, paralel cu recoltatul se organizează și zvîntarea produselor prin lopătare. Cum se aplică această măsură ? La ferma Valea Rîmnicului a I.A.S. Rm. Sărat, griul din soiul „Excelsior" a ajuns Ia coacere. Probele introduse chiar acolo, la capătul tarlalei, în umidometru a- rătau 18,5 la sută umiditate. Imediat patru com

citeva sondaje pe tarlalele cu griu. „Boabele luate — ne spune V. Chiriac — au umiditatea 20 la sută, dar paiul este foarte uscat. Orice amînare poate duce la pierderi de boabe prin scuturare". într-ade- văr, trei combine C-12 lucrau în plin, iar boabele depuse pe o platformă la capătul tarlalei erau lopătate de 8 lucrători. Duminică seara, la ferma A- mara bilanțul recoltei : 85 tone griu.
MĂSURI NECESARE

PENTRU USCAREA GRÎULUI 
RECOLTAT MAI DEVREME

bine conduse de mecanizatorii Ion Chirilă, .Marian Borhocea, Petre Do- broiu și Ion Găman au intrat în lanul auriu. „Fiecare combină CI și C3 — ne-a spus ing. Ion Manole, directorul I.A.S. — are atașat un buncăr construit in atelierele proprii. Cind se umple, descărcarea se face din mers in autocamioane sau remorci printr-o comandă dată de tractorist. Sistemul permite utilizarea minimului de oameni in cîmp. De asemenea, descărcarea buncărelor din mers reduce la fiecare combină timpul de staționare cu peste două ore tntr-o zi, sporind considerabil cantitatea de boabe recoltată". La ferma A- mara, a aceleiași întreprinderi agricole, inginerul Vasile Chiriac a făcut

într-o întreprindere a- gricolă de stat cu forță de muncă mai puțină, griul recoltat mai umed era lopătat cu grijă în vederea zvintării lui. Acest lucru nu a fost înțeles și de conducătorii unor cooperative agricole. Deși au fost sprijinite să-și amenajeze platforme pentru a usca și depozita griul, deși li s-a asigurat folie de polietilenă necesară acoperirii griului, nu s-a organizat acțiunea de uscare a boabelor. Se așteaptă ca spicele să se u- suce1 singure, ceea ce ar putea duce Ia pierderi prin scuturare. Iată numai două exemple. La cooperativa agricolă din Blăjani, 6 combine stăteau la capătul unei tarlale. Griul de pe aproape 140 hectare era copt. Inginerul șef al cooperati

vei. Ion Grigore, luase sîmbătă la prinz o probă care avea 20,5 la sută u- miditate. Deși temperatura aerului a fost ridicată, a doua zi inginerul n-a mai controlat starea lanului și a decis ca recoltatul să înceapă abia luni. Or, duminică la ora 11 probele luate arătau că boabele aveau 16 la sută umiditate. Iată cum o zi bună de lucru a fost irosită cu ușurință. La cooperativa agricolă Poșta Cilnău, după cum ne relata președintele Vasile Arsene, probele indicau că griul are o umiditate de 19 la sută. Era simbătă, iar președintele susținea că va începe secerișul luni. F.ste inexplicabil de ce nu se trece la recoltat îndată ce boabele au o umiditate normală, umiditate care ar putea scădea prin lopătare sau prjn livrarea lor la bazele de recepție, unde să fie uscate cu utilajele de care dispun a- cestea. Sînt exemple care dovedesc că unele unități agricole nu au ținut seama de Indicațiile date de organele județene de partid și de stat și continuă să lucreze după bunul plac.Nu știm cum va fi vremea in zilele care urmează ; s-ar putea ca timpul să fie întrerupt de ploi de scurtă durată sau chiar mai lungi. Iată de ce boabele trebuie condiționate în’ așa fel pentru a putea fi' înmagazinate șl păstrate fără pierderi.
Mihai BÂZU
corespondentul „Scânteii”
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Vizita de lucru a tovarășului
:>

Nicolae Ceausescu 
în județul Constanța

Conducătorul partidului și statului este salutat cu căldură și entuziasm

(©i'mare din pag. I)*viu și concret, la fața locului, acolo unde se va făuri marele obiectiv economic a cărui construcție a fost hotărâtă la recenta plenară a Comitetului Central al partidului, hotărâre care a găsit un larg ecou și o deplină aprobare în rînd.urile întregului nostru popor....■Eliîeopterul, care a decolat din stațiunea Neptun, aterizează după scurt timp pe litoral, în apropierea lacului Agigea.în acest cadru natural, unde în viitor va pulsa pentru prima dată o vie activitate portuară, tovarășul Nicolae Ceaușescu are un fructuos dialog cu miniștrii și cu specialiștii care îl însoțesc. Secretarul general al partidului atrage atenția asupra faptului că trebuie co reiată construcția portului cu debușarea canalului, în scopul folosirii cît mai judicioase a condițiilor naturale pe care le oferă litoralul. Totodată, recomandă specialiștilor să stabilească amplasarea judicioasă a digurilor de protejare.Conducătorii celor două ministere, proiectanții și specialiștii se angajează să examinez^ cu toată • atenția aceste indicații.De la înălțimea la care se zboară acum, privirea cuprinde bazinul portuar Constanța, poarta maritimă a țării, în centrul căreia se conturează siluetele marilor hale ale șaAtierului naval, ce se întinde pe o suprafață de peste 45 000 mp.N-a trecut nici un an de zile și secretarul general al partidului să află din nou, astăzi, în mijlocul constructorilor navali constănțeni.Bucuria și satisfacția reîntîlnirii cu tovarășul Nicolae Ceaușescu se citesc pe fețele miilor de munci-- lori constructori și portuari, brigadieri de pe șantierul de muncă patriotică a tineretului, care îl salută din inimă, cu căldură, îi fac o impresionantă manifestare de dragoste.în această atmosferă entuziastă, tovarășul Nicolae Ceaușescu își începe vizita la șantierul naval. Primul popas are loc în vasta hală de construcții — corp-navă, unde, în fața unor schițe și planșe, directorul Trustului de construcții industriale Constanța, ing. Radu Suman, prezintă principalele realizări ale colectivelor de aici. Gazdele subliniază cu satisfacție și mîndrie legitimă că, traducînd în viață indicațiile din vara anului trecut ale secretarului general al partidului, s-a reușit devansarea cu trei luni a lucrărilor de construcție a acestei hale.Vizita continuă la șantierul „docului uscat", unde lucrează experi- mentlații constructori hidrotehnici constănțeni, cei care, în anii tre-
PIENARA COMITETULUI CENTRAL

Al UNIUNII TINERETULUI COMUNIST
Luni, 9 iulie a.c., s-au desfășurat lucrările Plenarei Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. La lucrările plenarei au participat ca invitați activiști de partid și de stat, prim-secretari ai comitetelor județene ale U.T.C., alte cadre ale U.T.C., conducători ai unor ministere și instituții centrale.Ptenara a dezbătut raportul cu privire la activitatea organelor și organizațiilor U.T.C. din industrie, construcții și transporturi și sarcinile ce le revin în vederea mobilizării tineretului la îndeplinirea sarcinilor de plan pe anul 1973 și a cincinalului înainte de termen.In spiritul indicațiilor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, plenara a adoptat planul de măsuri cu privire la întărirea activității politico-educative a Uniunii Tineretului Comunist în rîndul tineretului muncitoresc și acțiunile ce vor fi întreprinse de organele și organizațiile U.T.C. din industrie, construcții și transporturi în vederea mobilizării tineretului la înfăptuirea 

cuți, au cucerit metru cu metru de uscat din apele mării, ridicînd digurile și danele noului port Constanța. Cu aceeași măiestrie, ei realizează acum noul doc — lucrare de mari proporții, locul unde se vor asambla, încă în acest cincinal, primele nave mineraliere de 55 000 tdw. Referindu-se la stadiul actual al lucrărilor, directorul întreprinderii de construcții hidrotehnice Constanța, ing. Laurențiu Țoringhibel, raportează tovarășului Nicolae Ceaușescu că în prezent se execută în ritm susținut turnarea radierului la ambele docuri — de construcții și de reparații de nave,, și că au început lucrările la ba- joaiere și la molul central. El a exprimat hotărîrea unanimă a colectivului de a îndeplini și depăși angajamentul luat — și anume ca în această toamnă, la 1 octombrie, să -dea posibilitatea constructorilor ..navali' șă ' înceapă montarea blotspcțiilof la 'primă navă românească de 55 000 tdw. La rîndul lor, muncitorii și tehnicienii constructori de nave și-au exprimat hotărîrea de a folosi din plin aceste condiții, astfel ca la 1 mai 1975 să lanseze cea dinții navă de 55 000 tdw.Adresîndu-se tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, ing. Dumitru Fuiorea, directorul Șantierului naval-Constanța. a arătat că, însuflețiți de recomandările făcute cu prilejul vizitelor anterioare, muncitorii, tehnicienii și inginerii constructori de nave au trecut la executarea unor secții și blocsecții ale viitoarei nave, concomitent cu construcția halelor și „docului uscat".Tovarășul Nicolae Ceaușescu a dat o înaltă apreciere muncii tuturor celor, care își desfășoară activitatea pe noul șantier naval din Constanța. „Voi participa cu plăcere la lansarea primei nave românești de mare tonaj" — a spus secretarul general al partidului.Răspunzînd aclamațiilor celor de aici, conducătorul partidului și statului nostru le-a adresat: la plecare, urări de succes în îndeplinirea importantelor sarcini ce le revin, în realizarea angajamentelor asumate.De la Constanța, elicopterul survolează plaiurile dobrogene, care, acum, în plină vară, cunosc freamătul specific campaniei de recoltare și de pregătire a terenului. Pe traseul viitorului complex se fac popasuri la cîteva puncte.. De fiecare dată, tovarășul Nicolae Ceaușescu dă indicații, poartă un rodnic dialog de lucru cu șefii de proiecte pe marginea caracteristicilor tehnice ale viitorului com-

sarcinilor de plan pe anul 1973 și a cincinalului înainte de termen. De asemenea, plenara a aprobat regula- mentul-cadru privind organizarea și desfășurarea întrecerii între organizațiile județene ale U.T.C. sub deviza : „Tineretul — factor activ în realizarea cincinalului înainte de termen", parte integrantă a întrecerii socialiste care se desfășoară sub conducerea organelor și organizațiilor de partid.Plenara a hotărit eliberarea din Biroul și Secretariatul Comitetului Central al U.T.C. a tovarășilor Uie Silvia, Popescu Ioan, Stoica Aurel, Stoica Gheorghe și Walter Iosif, ur- mînd să primească alte însărcinări. Au fost aleși ca membri ai Biroului și secretari ai C.C. al U.T.C. tovarășii Balint Dionisie, Croitoru Nicolae, Enache Radu, Găvănescu Pantelimon și Luca Cristina. De asemenea, plenara a ales în Biroul C.C. al U.T.C. pe următorii tovarăși : Boștină Constantin, Deac Titus, Ghenoiu George, Domokoș Erno. 

plex hidroenergetic și de navigație.în zona Murfatlar, care se va înscrie și ea pe coordonatele viitorului canal, tovarășul Nicolae Ceaușescu a indicat proiectanților și specialiștilor să analizeze posibilitatea folosirii pentru traseul canalului a viroagelor naturale, re- dueîndu-se în acest fel volumul de excavație și evitîndu-se scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe de teren. De altfel, această recomandare a fost făcută pretutindeni, tovarășul 'Nicolae Ceaușescu accentuînd asupra faptului că pămîntul este o avuție a întregului popor și că ea trebuie gospodărită cu cea mai mare grijă.Vizita de lucru a secretarului general al partidului se încheie la Cernavodă, locul destinat construcției noii hidrocentrale.în cadrul discuțiilor care au loc, secretarul general al partidului cere specialiștilor să studieze variante de ieșire a canalului ia Dunăre care să valorifice condițiile naturale pe care le oferă văile din această zonă.Ședința de lucru a tovarășului Nicolae Ceaușescu cu cadre de conducere din ministerele transporturilor și telecomunicațiilor și energiei electrice, cu proiectanți și specialiști, precum și vizita de lucru în județul Constanța, pe traseul Complexului hidroenergetic și de ■ transport Dunăre — Marea Neagră au marcat trecerea la înfăptuirea în practică a hotărîrii recentei plenare a C.C. al P.C.R,, care înscrie, în amplul program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, un măreț o- biectiv ce reprezintă o necesitatea progresului economiei naționale, reflectînd,. în același timp, potențialul său actual, capacitatea creatoare a națiunii noastre socialiste. (Agerpres)
CHEMAREA

MM Cadrai al Mnnii IMN Ciunlst, a Consiliului IM Hsicialiiltir 
StiMilir Caministi si a adunării reprezentanților IrMerilr adresată 

tuturor utedstilor, ItUreguM tineret al patrieiComitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști, participanții la adunarea consacrată aniversării unui sfert de veac de la constituirea primelor șantiere naționale ale muncii patriotice, reprezentanți ai tuturor categoriilor de tineri, dind glas sentimentelor întregului tineret al patriei, exprimă nețărmurita dragoste, respectul profund și statornica recunoștință pe care le poartă Partidului Comunist Român, secretarului său general, tovarășul Nicolae Ceaușescu, conducătorul încercat al poporului, călăuzitorul iubit al tinereții noastre.Participanții la adunare reafirmă încă o dată adeziunea unanimă și entuziastă la politica internă și externă, marxist-leninistă, consecventă și creatoare, promovată de partidul și statul nostru, politică ce întruchipează interesele și aspirațiile vitale alei întregii națiuni, nădejdile sale cele mai scumpe. Sintem min- dri și fericiți că tinerețea noastră se împlinește generos in anii luminoși ai istoriei socialiste a României.Angajați cu toate forțele, cu devotament și patos revoluționar în vasta operă a întregului nostru popor de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate, noi, reprezentanții uteciștilor, ai brigadierilor de ieri și de azi, ai tuturor tinerilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — însuflețiți și mobilizați de îndemnurile înflăcărate pe care ni le-a adresat tovarășul Nicolae Ceaușescu, lansăm către toți tinerii din fabrici și uzine, de pe șantiere Iși ogoare, din școli și facultăți, către întreaga generație tinără a patriei, chemarea patriotică de a-și dărui fără preget e- nergiile creatoare, întreaga, capacitate și putere de muncă înfăptuirii mărețelor obiective stabilite de Con-

Adunarea consacrată aniversării 
primelor șantiere naționale ale tineretului
(Urmare din pag. J)pentru realizarea cincinalului Înainte de termen.Desfășurindu-se în contextul preocupărilor de muncă creatoare ale tinerei generații, adunarea de astăzi, a spus vorbitorul, reprezintă pentru organizația noastră revoluționară un prilej de evaluare a activității desfășurate în domeniul muncii patriotice și, totodată, constituie un puter- nip imbold în mobilizarea și mai activă a întregului tineret la înfăptuirea programului adoptat de Congresul al X-lea și de Conferința Națională.Peste puțin timp, întregul nostru popor va aniversa un moment de importanță crucială din istoria sa — insurecția națională armată antifascistă. După cum este cunoscut, în perioada de după 23 August 1944, inte- grindu-se amplului proces de transformări revoluționare. condus de partid,, tineretul a pășit cu încredere și devotament pe drumul făuririi idealurilor pentru care au luptat în anii grei ai ilegalității comuniștii, clasa muncitoare, întregul popor muncitor.înflăcărat de mărețele idealuri ale Partidului Comunist Român, educat și crescut de partid in spiritul revoluționar, tineretul — demn continuator al tradițiilor născute cu un sfert de veac in urmă — a fost și este o prezență activă în măreața operă a construcției socialismului în patria noastră. Astăzi, la chemarea tovarășului Nicolae Ceaușescu adresată tinerei generații — de a fi, sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, în primele rinduri ale luptei pentru înfăptuirea politicii partidului — tineretul răspunde in continuare printr-o activitate plină de dăruire, străduindu-se să fie la înălțimea marii epopei de muncă creatoare a întregului nostru popor.Reluarea, pe baza hotărîrilor Plenarei C.C. al P.C.R. din noiembrie- decembrie 1967, a tradițiilor glorioase de muncă patriotică, a arătat vorbitorul, a oferit un cadru favorabil pentru intensificarea educării comuniste a tinerei generații, pentru formarea trăsăturilor proprii omului înaintat al societății noastre. In cronica Uniunii Tineretului Comunist se înscrie cu cinste, alături de numele șantierelor naționale din anii reconstrucției economice, prezența de astăzi a tineretului la înfăptuirea unor mari obiective ale economiei socialiste în plin avint.în continuare, primul secretar al C.C. al U.T.C. a subliniat sarcinile ce revin în perioada actuală tineretului din industrie, construcții, transporturi, din agricultură in vederea participării sale, ca detașament tot mai activ al eroicei noastre clase muncitoare, la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de plan, a angajamentelor luate în întrecerea socialistă.El a subliniat, de asemenea, necesitatea dezvoltării pe o scară și mai largă a activității, de muncă patriotică, îndeplinirii' exemplare a sarcinilor stabilite de partid pentru educarea comunistă a tineretului.Potrivit tradiției poporului nostru de a întimpina sărbătorile naționale cu noi și importante succese în muncă pe tărim economic și social, a spus în continuare vorbitorul, întreaga activitate de muncă patriotică a tineretului in anul 1974 va fi dedicată viitorului Congres al partidului și aniversării a 30 de ani de la înfăptuirea insurecției naționale antifasciste armate.Pornind de la ceea ce am înfăptuit în acești ani, sub conducerea organizațiilor de partid, privind cu încredere perspectivele însuflețitoare ale dezvoltării societății noastre, sintem hotărîți să ne înzecim eforturile pentru mobilizarea generației tinere la înfăptuirea neabătută a politicii partidului. Acționind în spiritul mesajului adresat astăzi tinerei generații de tovarășul Nicolae Ceaușescu, înțelegem că datoria noastră, a uteciștilor, a tuturor tinerilor — români, maghiari, germani și de alte naționalități — animați de 

greșul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului, îndeplinirii e- xemplare a sarcinilor de plan pe anul 1973 și a cincinalului înainte de ’ termen, în vederea dezvoltării continue și impetuoase a patriei noastre socialiste.Tinerilor din industrie, ca detașament activ al eroicei noastre clase muncitoare, chemarea le adresează îndemnul de a-și consacra eforturile, aptitudinile și priceperea, spiritul novator folosirii cu maxim randament a tuturor capacităților de producție și a timpului de lucru, creșterii productivității muncii, realizării tuturor sortimentelor din plan, ridicării calității produselor, asigurării unei înalte competitivități- produselor destinate exportului, reducerii cheltuielilor materiale și a celor de producție, creșterii eficienței 'întregii activități economice. Expresia cea mai grăitoare a dăruirii voastre patriotice — se spune în chemare — să fie realizarea exemplară a tuturor sarcinilor de plan pe 1973, asigurarea tuturor condițiilor necesare înfăptuirii planului pe 1974, îndeplinirea cincinalului înainte de termen, îndeplinirea și depășirea angajamentelor asumate în întrecerea inițiată de C.C. al U.T.C.Tinerilor din agricultură li se a- dresează chemarea de a fi în primele rinduri ale bătăliei hotărîtoare pentru recoltă, de a folosi din plin toate forțele și mijloacele unităților agricole in care lucrează, în vederea transportării, depozitării și conservării optime a producției, de a participa la strîngerea la timp a tuturor furajelor, la executarea neîntîrziată a tuturor lucrărilor de întreținere, recoltare și valorificare a legumelor și fructelor, de a fi participant! activi la întreaga activitate care se desfășoară în agricultură, la acțiunile de apărare, extindere și folosire inten-

Raportăm conducerii partidului 
și ne angajăm la noi înfăptuiri

Scrisoarea adresată Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescuîn atmosfera de puternică însuflețire și entuziasm tineresc, generată de caldele aprecieri și mobilizatoarele îndemnuri cuprinse in mesajul dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cei peste trei mii de brigadieri din toate colțurile țării, întruniți într-o vibrantă adunare pentru a marca împlinirea unui sfert de veac de la constituirea primelor șantiere ale muncii patriotice, in consens cu voința întregului tineret, reafirmăm cu putere adeziunea noastră totală la politica internă și externă, mar- xist-leninistă, promovată de partidul și statul nostru, politică in care vedem întruchipate interesele și aspirațiile vitale ale națiunii noastre, nădejdile sale cele mai scumpe, încrederea în prezentul și viitorul patriei, în cauza socialismului și comunismului.Raportăm conducerii partidului, dumneavoastră personal, stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că cei 15 000 de brigadieri care lucrează pe 11 șantiere naționale, sutele de mii de tineri de la cele peste 5 000 de șantiere locale, tinăra generație a patriei, angajată în înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-Iea al partidului și ale Conferinței Naționale, în întrecerea „Tineretul — factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen", parte integrantă a întrecerii socialiste, care cuprinde pe toți oamenii muncii, își aduce contribuția entuziastă Ia înfăptuirea integrală a sarcinilor de producție, creșterea productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale de producție, ridicarea calității produselor, creșterea eficienței întregii activități e- conomice. Acționind în spiritul in

COMITETUL CENTRAL CONSILIUL UNIUNII ASOCIAȚIILOR
AL UNIUNII TINERETULUI COMUNIST STUDENȚILOR COMUNIȘTI

ADUNAREA REPREZENTANȚILOR 
BRIGADIERILOR DIN ÎNTREAGA TARĂ

\_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _—__——stimă și recunoștință profundă pentru eforturile și realizările poporului nostru condus de partid, este să ducem mai departe, cu hotărire și abnegație . revoluționară, realizările înaintașilor, dăruind tot ce avem mai bun. elanul, energia și capacitatea noăstră cauzei Partidului Comunist Român. înfăptuirii idealurilor scumpe națiunii noastre — inflori- rea și dezvoltarea multilaterală a României socialiste.■ La adunare au luat apoi cuvîntul reprezentanți ai generațiilor de vechi și actuali brigadieri.Șantierul național Salva-Vișeu, pe care am avut cinstea și bucuria să lucrez, a spus tov. Grigore Daia, fost comandant al acestui șantier, a fost o adevărată școală de educație prin muncă. Aici s-au învățat zeci de meserii, s-au călit caractere, s-au legat prietenii. Astăzi, în sectoarele de, activitate în care lucrează, fiecare dintre foștii brigadieri își onorează cu cinste acest titlu.Pe noi ne-a însuflețit idealul pus de partid în fața poporului imediat după eliberarea patriei. Pe voi, tinerii de azi, vă însuflețesc aceleași idealuri comuniste pentru care cu atîta pasiune și energie neobosită militează secretarul general al par

șivă a fondului funciar, modernizarea și dezvoltarea zootehniei. însu- șiți-vă metodele agrotehnice avansate, se spune în continuare, noile cunoștințe legate de mecanizarea și chimizarea agriculturii, de irigarea culturilor ; militați neobosit pentru creșterea aportului vostru la propășirea materială și spirituală a satelor.Continuînd pe o treaptă superioară glorioasele tradiții ale muncii patriotice, se spune în chemarea adresată uteciștilor, tuturor tinerilor, fă- cind să răsune și mai puternic epopeicul „hei-rup !“ de acum un sfert de veac, să ducem mai departe, cu abnegație tinerească, ștafeta entuziastă a constructorilor socialismului, să contribuim cu toate forțele la înfăptuirea planului de investiții, domeniu de importanță .esențială pentru traducerea in viață a programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate ; să desfășurăm largi acțiuni de muncă patriotică in vederea realizării obiectivelor planificate în industrie și a- gricultură, să ridicăm noi edificii Social-culturale, să participăm activ la buna gospodărire și înfrumusețare a orașelor și satelor, să fim pre- zenți pretutindeni unde patria ne-o cere, unde partidul ne cheamă cu înflăcărare să facem dovada spiritului revoluționar, de tineri comuniști, astfel îneît să contribuim într-o măsură sporită la înfăptuirea legămîn- tului întregului nostru popor — cincinalul înainte de termen.Adresăm tuturor tinerilor, muncitori, țărani, elevi, studenți și intelectuali, fete și băieți, chemarea ca — integrîndu-ne organic în puternicul avînt creator al clasei muncitoare, al tuturor oamenilor muncii, care în- tîmpină cu noi și însemnate succese aniversarea zilei de 23 August — să realizăm, prin acțiunile de muncă patriotică din acest an lucrări în valoare de 2,4 miliarde lei. întreaga 

dicațiilor dumneavoastră, organizațiile U.T.C. și-au intensificat munca politico-educativă, militînd pentru îmbogățirea, diversificarea și perfecționarea formelor activității de educație comunistă, revoluționară a tineretului, in concordanță cu marile cerințe ale procesului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Astăzi, eînd țara întreagă este un mare șantier, condus cu energie și cutezanță de partid, de dumneavoastră. tovarășe Nicolae Ceaușescu, tinăra generație înțelege că dovada patriotismului său și a spiritului revoluționar este integrarea activă în efortul de muncă al întregului popor. Avem în față un angajament solemn, angajamentul comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii' de a realiza cincinalul înainte de termen. Cincinalul înainte de termen este și țelul nostru, aspirația tuturor brigadierilor, a întregului tineret al patriei.La aniversarea unui sfert de veac de la constituirea șantierelor naționale ale tineretului. Comitetul nostru Central, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști vă asigură că organizația noastră revoluționară, avînd drept obiectiv fundamental formarea tinerei generații in spiritul programului partidului de educare socialistă a maselor, potrivit principiilor și normelor vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste, 'va milita neobosit pentru e- ducarea tineretului prin muncă și pentru muncă, pentru cultivarea spiritului revoluționar, a înaltei responsabilități față de îndatoririle profesionale și obștești, a hotărîrii 

tidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, exemplu minunat de abnegație, de rpuncă fără preget, puse în slujba patriei și poporului.Sînt fericit că , și astăzi tineretul participă cu aceeași dăruire la făurirea, prin muncă patriotică, a unor importante obiective ale economiei noastre naționale, a arătat in cuvîntul său tovarășul Pius Covacs, fost organizator al C.C. al U.T.C. pe șantierul național Bumbești-Livezeni. In acest context, tinerii militari, acționind in spiritul ordinului comandantului suprem, îmbină pregătirea de luptă și politică cu prezența activă, de înaltă responsabilitate, pe șantierele construcției socialismului.A vorbit apoi tov. Nicolae Dumitru, comandant al șantierului național al tineretului Cetate-Galicea Mare.Inălțînd steagul inaugural al șantierului nostru, cei peste 1 000 de brigadieri ai muncii patriotice și-au exprimat hotărîrea fermă de a da continuitate tradițiilor de hărnicie și cutezanță născute încă în primii ani ai socialismului. Noi brigadierii ne-am angajat solemn să irigăm în prima etapă o suprafață de 8 800 hectare din totalul de 48 000 hectare și raportăm astăzi cu mîndrie că producția realizată la sfîrșitul semestru- 

activitate de muncă patriotică a tineretului în anul 1974 să o dedicăm viitorului Congres al partidului și aniversării a 30 de ani de la înfăptuirea insurecției naționale antifasciste armate, pagină glorioasă în istoria luptei comuniștilor, a întregului nostru popor.Unindu-ne eforturile, să contribuim în mod susținut la înfăptuirea sarcinilor de producție dip industrie, construcții și agricultură, din întreaga noastră economie socialistă, astfel îneît, pe întregul cincinal, să realizăm prin muncă patriotică economii în valoare de peste 11,6 miliarde lei !Uteciștii și utecistele sînt chemați să facă din principiile și normele vieții și muncii comuniștilor, ale e- ticii și echității socialiste crezul fundamental, conduita de fiecare zi. Să facem ca spiritul revoluționar să se manifeste prin noi și durabile fapte de muncă, prin creșterea substanțială a contribuției noastre la înfăptuirea neabătută a programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.Ne exprimăm profunda convingere că toți uteciștii, toți tinerii — români, maghari, germani și de alte naționalități — se spune în încheiere, privind cu încredere și entuziasm viitorul, însuflețiți de programul de muncă și luptă al partidului, urmînd îndemnurile înflăcărate ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pilda sa luminoasă de slujire plină de abnegație a intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor, vor răspunde chemării noastre printr-o neprecupețită dăruire în muncă, se vor integra cu înaltă responsabilitate și pasiune revoluționară în eforturile creatoare ale națiunii noastre, consacrate înfăptuirii țelului suprem al partidului, edificarea socialismului și comunismului în scumpa noastră patrie — România socialistă.
(Text prescurtat) 

de a acționa cu toate forțele pentru înfăptuirea mărețelor sarcini stabilite de Congresul al X-lea și de Conferința Națională ale partidului.Mulțumind pentru înaltele aprecieri pe care ni le-ați adresat, pentru încrederea și dragostea cu care înconjurați tînăra generație, exprimăm sentimentele noastre de profundă mulțumire, recunoștință și devotament, pe care le purtăm în adincul inimii față de partidul comuniștilor, față de dumneavoastră. mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și ne angajăm solemn că vom face totul pentru a duce mai departe opera începută de înaintași, pentru înfăptuirea neabătută a politicii partidului nostru.Puternic mobilizați de mesajul dumneavoastră, în spiritul căruia va acționa întregul tineret al patriei, ne angajăm să consacram toată puterea și capacitatea, noastră de muncă, energia creatoare înfăptuirii obiectivelor economice și social-culturale stabilite de partid, realizării cincinalului înainte de termen, să slujim eu devotament și abnegație cauza partidului, a întregului nostru popor. Preluînd ștafeta înaintașilor, noi, tinerii români, maghiari, germani și de alte naționalități. făgăduim solemn in fața partidului și poporului, în fața dumneavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că împreună cu întregul popor vom munci cu responsabilitate, cu pasiune șî entuziasm revoluționar pentru înfăptuirea programului partidului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, a comunismului în scumpa noastră țară — România.

lui I reprezintă o depășiră a prevederilor cu peste 700 000 lei, că am a- menajat cu trei luni mai devreme față de grafic suprafața ce ne-âm propus s-o irigăm in acest an.Reafirmînd sentimentele de adîrică dragoste și profundă recunoștință ale tuturor studenților față de Partidul Comunist Român, față de conducerea sa, pentru condițiile ce le sînt create, studenta Mihaela Borundel, de la Academia dp studii economice București, a spus : Studențirnea bucureșteană, ca detașament activ al tineretului patriei, a participat,■ în fieca’re an, la realizarea unor importante obiective.Prezența noastră pe. șantierele muncii patriotice ne dezvoltă sentimentele de stimă și respect față |de făuritorii bunurilor materiale, trăsăturile de tineri revoluționari. Sintem ferm hotărîți să trăim și să muncim în spiritul principiilor comuniste.Pentru noi, elevii-brigadieri din Cîmpulung-Muscel — a spus elevul Aristotel Vătășescu, de la grupul școlar profesional al Uzinelor mecanice Cîmpulung-Muscel — a fost o mare satisfacție că rezultatele muncii noastre au fost răsplătite prin acordarea, trei ani consecutiv, a Diplomei și fanionului Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Aceasta constituie un imbold și o angajare fermă pentru noi înfăptuiri. Vom răspunde întotdeauna „Prezent !“ la chemările partidului, așa cum o fac de altfel elevii din întreaga țară.în continuarea adunării are loc festivitatea înminării Drapelului și Diplomei de onoare ale Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, Organizației municipale București a U.T.C., care în primii doi ani ai cincinalului s-a situat pe primul loc in întrecerea de muncă patriotică între organizațiile județene ale U.T.C. Tovarășul Ion Traian Ștefă- nescu a adresat, cu acest prilej, uteciștilor, tuturor tinerilor din Capitală, felicitări pentru remarcabilele rezultate obținute în îndeplinirea angajamentelor asumate, exprimîndu-și totodată convingerea că și de acum înainte vor acționa cu toată hotărîrea pentru înfăptuirea sarcinilor ce le revin.Analizînd modul de îndeplinire a angajamentelor la toate obiectivele, Biroul C.C. al U.T.C. a hotărit să a- corde Diploma de onoare a Comitetului Central organizațiilor județene U.T.C. Sălaj, Bihor și Cluj, care s-au situat în această ordine pe primele trei locuri, precum și organizațiilor județene Arad, Galați și Argeș, care au obținut și ele rezultate de prestigiu. De asemenea, Biroul C.C. al U.T.C. a acordat Diploma de onoare a C.C. al U.T.C. și alte distincții u- nui număr de 180 organizații și 560 foști brigadieri și tineri care s-au remarcat în acțiunile de muncă patriotică.Intr-o atmosferă de puternic entuziasm s-a dat citire Chemării a- dresate de Comitetul Central al Uniunii Tineretului Comunist, Consiliul Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști și Adunarea reprezentanților brigadierilor, tuturor uteciștilor, întregului tineret al patriei.Aplauzele înflăcărate ale partici- panților la adunare ilustrează adeziunea deplină a tineretului la a- ceastă patriotică chemare, care marchează un nou pas pe drumul sporirii contribuției tineretului la progresul neîntrerupt al societății noastre.Intr-un nestăvilit entuziasm tineresc, cei prezenți au hotărit în încheierea adunării festive să adreseze o scrisoare Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu.Pe scena sălii Palatului a avut loe apoi un spectacol festiv.
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SPECTACOL
DE GALĂ

PENTRU Cfl. PENTRU VIATA naționale a Republicii
Sîntem contemporanii unui moment deosebit de semnificativ pentru progresul și modernizarea școlii românești, de perfectă consonanță îritre decizia de politică școlară și cerința obiectivă de renovare a cadrului și mijloacelor de învățămînt într-o largă perspectivă economică și socială. Această calitate ne o- bligă, ne creează multiple responsa- vii- săasu- sta- pro- C.C. al jP.C.R. materializate

bilități față de generațiile toare. De aceea se cuvine ne aplecăm cu maximă atenție pra documentelor care ii tuează, documente elaborate și mulgate de Plenara ‘ ~din 18—19 iunie 1973, in Hotărîrea privind dezvoltarea șl perfecționarea învățămintului, publicată recent. Fie că pedagog sau numai preocupat de formarea umană a copilului tău, a copiilor din generația copiilor tăi, nu poți să nu încerci un sentiment de încredere,

ești specialist și simplu părinte

grijă pentru luminarea poporului din care . se trăgeau. Așa, bunăoară, comisiunea ................................. ..Moldova, în gălniceanu, înființarea de școli reale, reluată de T. Maiorescu, proiectul său de lege, din 1871, ... grijorat de orientarea tinerilor spre funcționarism, propunea și el înființarea de școli reale. Ceva mai tîr- ziu, Vasile Conta, în calitate de ministru al cultelor și instrucțiunii publice, întocmește un proiect de lege al învățămintului, unde, în expunerea de motive, demonstrează nevoia de școli care să asigure elevilor o pregătire practică pentru viață, pentru producție. în 1899, Spiru Ha- ret preconizează prima organizare a învățămintului profesional la noi.

școlară instituită în i 1850, în frunte cu M. Ko- propunea printre altele de școli reale. Ideea e care în în-
alături, ca privitor, ca supraveghetor, ci ca participant activ, ca tovarăș de muncă. Numai astfel, ceea ce de mult numim „exemplu personal al educatorului" se va transforma cu adevărat într-o noțiune cu conținut real.Și, din nou, vîrsta și experiența îndelungate pe tărîmul școlii cred că mă îndreptățesc să adresez colegilor mai tineri, pedagogilor, părinților, tuturor acelora care într-un fel sau altul răspund în fața întregii țări de pregătirea și educația generațiilor tinere, îndemnul să facem tot ce depinde de noi pentru ca învățămîntul — la școală, acasă, în societate — să asigure întregului nostru tineret cunoștințele de care are nevoie pentru a intra în viață, în munca productivă, cu pregătirea

Populare MongoleCu prilejul sărbătorii naționale' a Republicii Populare Mongole, luni seara a avut loc, la cinematograful „Capitol" din Capitală, un spectacol de gală cu filmul documentar „Să slăvim fericirea", producție a studioului Mongolfilm.La spectacol au participat Dumitru Ghișe, vicepreședinte al Consiliului Culturii și Educației Socialiste, funcționari superiori din M.A.E., oameni de artă și cultură, alți invitați.Au fost prezenți Dendeviin Sarav, ambasadorul R. P. Mongole la București, șefi ai unor misiuni diplomatice, membri ai corpului diplomatic.

SCA- 
18,45; 
13.30; 
20,30,

© Conspirația — spectacol de 
gală — PATRIA — 20.
® Un om în sălbăticie : PATRIA
— 10, GRADINA FESTIVAL — 
20,15.
© Soarta unui combatant din 
corpul de autoapărare : LUMINA
— 9,30: 12; 14,30; 17: 20.
G Ciprian Porumbescu : CEN
TRAL — 9,15; 12,30; 16; 19.30, BU- 
CEGI — 16; 19,15, la grădină —
20.15.
o La răscruce de vînturi : 
LA — 9: 11,15; 13,45; 16,15:
21.15, CAPITOL — 9; 11,15;
16; 18,30; 21, la grădină — 
GRADINA SELECT — 20,15.
© Lumea se distrează : BUZEȘTI
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
la grădină — 20,15, FLOREASCA
— 16; 18; 20.
s Jandarmul la plimbare-: LU
CEAFĂRUL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină — 20,30, 
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 
16,30; 18,45; 21, la grădină — 20,30, 
GRĂDINA DINAMO — 20,15.
o Antoniu și Cleopatra : SALA 
PALATULUI — 17 (seria de bilete 
— 4649); 20,30 (seria de bilete — 
----- FAVORIT — 9,30; 13; 16,15;

MELODIA — 9; 12,30; 16; 
MODERN — 9; 12,30; 16;

la grădină — 20.15, FESTI- 
— 9; 12,30: 16; 1.9,30.

" " ; Răzbunarea î
10—19 in conti-

© Copiii căpitanului Grant : DA
CIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
o Fata care vinde flori : CRÎN- 
GAȘI — 15,30; 18: 20,15.
o Cînd legendele mor : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30; 
18; 20,15, RAHOVA — 15,30; 18;
20,15.
o Aventurile lui Babușcă : MUN
CA — 16; 18 ; 20.
e Rond de noapte : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
O Monte Carlo : TOMIS — 8,30; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, la grădină
— 20.30.
© Coarnele de aur : PROGRESUL
— 16; 18; 20.
o Domnului profesor, cu dragos
te : DRUMUL SĂRII — 15,30; 18; 
20,15.
o Grăbiți apusul soarelui : FE
RENTARI — 15,30; 19.
G Sunetul muzicii : COTROCENI 
— 15,30; 19.
a Veronica : PACEA — 16; 18; 20. 
O O zi mai lungă decit un an : 
POPULAR — 15,3'0; 18: 20,15.
o Drumul spre Vest : COSMOS — 
15,30: 18; 20,15.
a Adio, arme ! : VITAN — 15,30; 
19, la grădină — 20,15.
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însemnări de prof. univ. dr. docent ȘTEFAN BÂRSĂNESCU
membru corespondent al Academiei

ment de încredere, de siguranță, de satisfacție deplină, la gîndul că oamenii cei mai luminați ai acestei țări, conducătorii partidului și statului veghează cu grijă asupra destinelor școlii, în căutarea celor mai adecvate căi de situare a sa în consensul imperativelor fundamentale ale Societății socialiste în care trăim. Cu clarviziune și înaltă răspundere pentru viitorul tinerelor generații, plenara Comitetului Central a formulat, prin expunerea secretarului general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, prin hotărîrea de care am amintit, un amplu program pentru dezvoltarea și perfec- de toate fermitate pedagogice de înaltă valoare formativă, profund angajate 'în vasta operă de făurire a omului nou, constructor al societății socialiste multilateral dezvoltate.Pe frontispiciul acestui cuprinzător program național de dezvoltare a școlii noastre este înscris cu majuscule principiul suprem care stă la baza organizării întregii noastre societăți — munca. „învățămîntul trebuie să pregătească tineretul pentru muncă și viață. Aceasta este sarcina fundamentală a unui învățămînt cu adevărat serios, capabil să pregătească poporul pentru construcția societății socialiste și comuniste" afirma la plenară tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pornind de la această sarcină fundamentală, sînt concepute direcțiile principale de acțiune : ridicarea nivelului calitativ al procesului de învățămînt, împletirea activității didactice a școlii cu producția, cu practica economică și socială, mutarea accentului în practica pedagogică școlară de pe predare- asimilare pe activitatea directă a elevilor în seminarii și laboratoare, în ateliere școlare etc. Toate' acestea, menite să asigure pregătirea te- meinică a1 tineretului pentru munca productivă, pentru participarea directă, nemijlocită la producția bunurilor materiale necesare întregii noastre societăți.Urmărind cu vie atenție lucrările plenarei Comitetului Central, cuvîn- tarea secretarului general al partidului, hotărîrea adoptată, vîrsta mea și îndelungata slujire a catedrei, mă îndeamnă la amintiri, la referințe istorice.Această sarcină fundamentală care revine învățămintului nostru — de a pregăti tineretul prin școală pentru munca productivă, pentru viață — se încadrează perfect, după pă- .rerea mea, în valoroasa gîndire pedagogică românească, dezvoltînd-o pe un plan superior de eficiență în coordonatele unei orînduiri sociale noi, a unor condiții social-istorice determinante. în această privință, s-ar putea reaminti unele idei pedagogice pozitive, exprimate de-a lungul vremii într-o seamă de pro- iecte de reformă a învățămintului, aparținînd unor . pedagogi și oameni de cultură înaintați,

ționarea învățămintului gradele, a reafirmat cu principii

într-o asemenea retrospectivă nu poate fi trecut cu vederea nici Nicolae Iorga, marele nostru istoric, care, abordînd problemele educației tineretului, propunea ca în liceu, alături de materiile teoretice de studiu, elevii să învețe o meserie, pe câre s-o poată și practica, cu motivarea că practicarea unei, meserii favorizează conștiința responsabilității.Firește că toți aceștia, cărora li se adaugă și alții, concepeau pregătirea pentru muncă potrivit cu spiritul epocii lor, asemenea idei rămî- nînd adesea doar în faza de proiect sau de experiment pedagogic al unui dascăl sau altul. Astăzi, concepția noastră despre pregătirea șco- Ipră pentru muncă și viață aduce principiului pedagogic tradițional, clasic, corective esențiale. ~~ gindim, de exemplu, numai tul că școala generală de 10 obligatorie pentru toți copiii ceea ce va asigura un sistem gătire unitar,

corespunzătoare, pentru ca măsurile concrete mobilizatoare cuprinse. în hotărî- rea plenarei C.C. al P.C.R. să fie exemplar trans- în activitatea tu-
A apărut

cu

Să ne la fap- ani este țării — de pre- complex, determinant pentru fiecare generație care pășește în viață. Sau la îmbinarea studiului teoretic cu practica în toate formele de învățămînt, unde educația pentru muncă trece de la condiția de educație specială la condiția de educație dominantă, devenind față de acestea ca un „vas amiral", înconjurat de celelalte ca „ambarcații" ajutătoare. Tot astfel, raportul clasic PREDARE-IN- VĂȚARE este conceput într-o optică fundamental nouă, in care ponderea tradițională a predării, a lecției expuse de profesor trece pe seama însușirii active a cunoștințelor prin activități directe ale elevilor — seminar, laborator, practică, studiu individual — care lasă profesorului și elevului mai mult timp liber in vederea studiului și a altor activități formative, educative.- ■ Nu trebuie să fii neapărat pedagog de meserie- ca să observi că toate a- ceste măsuri pentru dezvoltarea și perfecționarea învățămintului pun într-o lumină nouă și relația școală- profesor. în locul formulei comode a unora, cum că „școala e pentru profesor", trebuie instaurată cu fermitate convingerea că profesorul este a- cela chemat să slujească școala. El se cuvine astfel pregătit incit să servească cu înaltă competență științifică și probitate morală școala și țelurile ei politice majore. Un invăță- mint ca al nostru, raportat direct, concret la realități, la cerințele unei vieți economice și sociale aflate intr-un intens ritm de dezvoltare, nu mai poate permite profesorului nici improvizație, nici superficialitate și nici indiferență față de materia pe care o predă, față de activitatea elevilor, față de scopul și efectele fiecărei i lecții. Dascălul nu mai poate rămine numai între cei patru pereți ai clasei atîta timp cit elevii săi au ca teren de lucru, de instruire și e- ducație fabrica, ogorul, șantierul, laboratorul. El trebuie să fie permanent împreună cu elevii săi, dar nu

puse în practică, turor instituțiilor de învățămînt. Profesorul este chemat să cultive la elev nu numai cunoștințe, ci și convingeri comuniste, sentimente patriotice profunde, dorința fierbinte de a munci pentru a fi folositor semenilor, întregii țări, acolo unde se simte mai mult nevoie de elanul, entuziasmul, priceperea și puterea lui de muncă, înainte de toate, să facem cu toții — dascăli și părinți, deopotrivă cetățeni ai acestei țări — un efort conștient, responsabil pentru a înțelege că momentul istoric de astăzi, concretizat într-o vastă acțiune de edificare a u- nei noi societăți, impune o concentrare a tuturor forțelor creatoare ale națiunii în direcția realizării unei înalte producții de bunuri materiale. O asemenea concentrare a capacității fizice și a competenței intelectuale și profesionale se poate realiza numai încetățenind-o ca principiu de educație, de la vîrsta cea mai fragedă, de pe băncile școlii. în acest spirit să înțelegem, să ne însușim și să transpunem în viață hotărîrile partidului, ale statului nostru în domeniul dezvoltării și perfecționării în- vățămîntului de toate gradele.

(Agerpres)

MUNCA DE PARTID
nr. 13Sumarul revistei se deschide cu articolele : „Partidul, forța vitală a poporului", „înfăptuirea angajamentelor în condițiile unei înalte eficiente economice" și „Un an de la Conferința Națională a Partidului Român". La rubrica înfăptuiește rolul conducător al organelor și organizațiilor de partid" se înserează articole privind activitatea de partid în industrie, construcții și agricultură. Revista publică în continuare materiale în cadrul rubricilor sale permanente : „Cincinalul înainte de termen", „Programul de educație comunistă a maselor prinde viață", „Învățămîntul de partid mai a- tractiv, mai eficient", „Propaganda prin lecții și conferințe", „Intensificarea continuă a vieții interne de partid". Totodată, revista cuprinde note, răspunsuri la întrebările cititorilor, informații.

Comunist „Cum se I

4650),
19,30,
19,30,
19.30, 
VAL ...
q Lupul mărilor
TIMPURI NOI —
nuare.
© Fluturii sînt liberi : EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, AURORA — 9; 11.15; 13,30; 
15,45; 18; 20,30, la grădină — 20,15. 
o Sălcîmul liliachiu : UNIREA — 
16; 18; 20, la grădină — 20.15.
s Pe aripile vîntului : ARTA — 
10; 14,30; 19,45, la grădină — 20,15. 
o Operațiunea San Genario — 10; 
12; 14; 16,30; 18.30. Rapsodia diabo
lică — 20,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
© Ultimul cartuș : LIRA — 15,30; 
18; 20,30, la grădină — 20,15, GIU- 
LEȘTI — 15,30; 18; 20,15, MOȘILOR 
— 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
20,15.
e Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9.30.
© Acea pisică blestemată : DOI
NA — 11; 13,15; 15,45; 18,15; 20,30.
G Ceața : VIITORUL — 16; 18; 
20,15.

PROGRAMUL I

)

„Foc de
tabără"
premiat 
la Roma

© Teatrul de operetă (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Se mărită 
fetele — 20.
o Teatrul de comedie (în sala 
Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale") : Preșul — 20. 
n Teatrul ' ’ ~
tandra" (la 
August") :
— 20.
© Teatrul

„Lucia 
Teatrul
D-ale

Sturdza Bu
de vară ,,23 
carnavalului

Mic (la„ _______ _ . Arenele ro
mane) : Pisica sălbatică — 20.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase“ : (la Grădina Boema) : Fes- 
tival-Boema — 20.
a Comitetul de cultură și edu
cație. socialistă al jnuniclpiului 
București prezintă la ,,Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor" — 20,30; 21,15.
o Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.
<5 Circul „București" : Arena ’73 
— spectacol' internațional — 19,30.

Cei mai frumoși trandafiri 
din toată lumea au fost pre
zentați la un concurs interna
țional care a avut loc in Ita
lia, dotat cu „Premiul Romei". 
O paletă infinită de culori, de la 
albul imaculat pină la roșul de 
foc. Juriul a trebuit să aleagă 
și să chibzuiască mult în vede
rea premierii celor mai reușite 
creații. „Giornale di agricola" 
ne aduce vestea că „primul cer
tificat de merit" a fost acordat 
varietății de trandafiri „Foc de 
tabără", obținut la Stațiunea ex- 

' perimentală hortiviticolă din I Cluj. Acesta are o culoare ro
șie, catifelată, foarte frumoasă. I Este încă o distincție care răs- 

■ plătește străduințele cercetăto
rilor clujeni pentru crearea de 
noi varietăți floricole. Succes 
pentru alte frumuseți !

Ieri în țară : vremea a fost în general instabilă, cu cerul temporar noros. S-au semnalat 'averse locale de ploaie, însoțite de frecvente descărcări electrice. în Moldova, Dobro- gea, hțuntenia și zona de deal și de munte. Vintul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 20 de grade la Topli- ța și Joseni și 30 de grade la Dilga și Huși. în București : cerul a fost variabil dimineața și s-a înnorat treptat spre prinz, cînd a plouat sub formă de averse însoțite de descăr-

cări electrice. Vîntul a suflat slab pină la potrivit. Temperatura maximă a fost de 28 de grade.Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 și 13 iulie. în țară : vreme în general instabilă, noros. Vor cădea ploi locale cu caracter de aversă, mai frecvente zona de deal și de munte. Vint potrivit. Temperatura aerului va înregistra o ușoară scădere în regiunile din nordul țării. Minimele vor fi cuprinse între 10 și 20 de grade, iar maximele vor oscila între 20 și 30 de grade. în București : vreme ușor instabilă. Cerul va fi temporar noros, favorabil ploii de scurtă durată. Vint potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Cu vaporul
la...

cu cer temporarîn

IN ATENȚIA AUTOMOBILIȘTILOR

Slobozia răspunde la apel la orice oră

Ion in unitate la care se poate apela cu toată încrederea.
lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînteii"

să depaneze orice tip de mașină, utilajele moderne și mai ales operativitatea intervențiilor și calitatea reparațiilor efectuate recomandă noua stație ca o

î î 
î 
î

î 
î î 
î
î i î 
î î
î 
î
î î

Noua statie „Autoservice" de la
•) 77

La intrarea în orașul Slobozia, la kilometrul 136 venind dinspre mare, o nouă și modernă stație „Autoservice" își oferă, de cite- va zile, serviciile automobiliști- lor. Amplasată într-un punct de circulație foarte intensă, pe drumul național București-Constan- ța, la intersecția cu șoseaua Brăila-Călărași, stația Autoservice de la Slobozia răspunde la apel, în timpul sezonului estival, la orice oră. „în special pentru turiștii în drum spre litoral, am organizat servicii de asistență tehnică și intervenții rapide de orice fel, ziua și noaptea, fără întrerupere — ne informează șeful stației, 
Nemeș. Pentru cei rămașipană pe oricare din traseele din județul Ialomița, Ia orice solicitare (telefon Slobozia 1 10 43),

asigurăm imediat depanarea cu atelierul mecanic mobil propriu".în afară de întreținere — schimb de ulei, gresat, spălat, de depanarea unor defecțiuni mai mici, vulcanizare etc., noua stație are ateliere bine dotate pentru reparații capitale în flux tehnologic : tinichigerie, lăcătu- șerie, tapițerie, mecanică auto, reparații la sistemul electric și de frînare, mașini de rectificat vilbrochene etc. O hală specială, dispunind de aparate perfecționate pentru testarea unghiurilor de convergență și centrarea roților, a fost destinată verificării direcției. Altă încăpere este a- menajată ca sală de așteptare pentru automobiliști pină la e- fectuarea reparațiilor.Personalul competent, capabil

braconajSosiți cu vasul de călători „Tușnad" la Poiana Teiului, de pe lacul de acumulare de la Bicaz, Dumitru Iosub, căpitanul vasului, Solomon Goină, șeful mecanic, ș'i Vasile Marina, șeful de echipaj, împreună cu Constantin Ursu, de la debarcaderul din Ceahlău, s-au hotărit să rămînă pe puntea vaporului. Li se făcuse poftă de pește și, pentru prinderea lui, se hotărî- seră să folosească... ditamai vaporul. în consecință, profitînd de întuneric, au ancorat vasul la 500 metri de debarcader și apoi au întins plasele. Iată însă că dimineața, cind cei patru tocmai începuseră să tragă din apă, plasa lungă de 150 de metri, încărcată cu pești, braconierii au fost la rîndul lor „pes- cuiți" de organele de resort. Prinși în flagrant delict, ei au tăcut... chitic, urmind ca acum să suporte consecințele legale.
„Operația
Gal"

• NOTE DE LECTURĂ • NOTE DE LECTURĂ • NOTE
S9

Ei «

ln orașul Oțelul Roșu (Caraș- 
Severin) sosise de la Craiova 
un transformator, in greutate 
de 50 tone, care trebuia mon
tat in stația de transformare 
de 110* kilovolți. Pină la stație, 
situată pe dealul Gai, mai era 
insă un urcuș de circa 300 de 
metri, cu o curbă periculoasă. 
La ora 10 — după cum ne re
latează corespondentul voluntar Ion Hurtupan — trailerul pe 
care se afla transformatorul a 
început să urce panta. Dar, pe 
la' jumătatea drumului, caii pu
tere s-au poticnit și... a pornit 
brusc inapoi, amenințind să se 
prăbușească peste casele aflate 
în vale. In ultimul moment însă 
șoferul a reușit să frîneze. La 
scurt timp după aceea, oamenii 
din echipa lui Mihai Frank, de 
la Trustul electromontaj Timi
șoara, au început bătălia pentru 
cucerirea, metru cu metru, a 
dealului. Și, cu toate că le-a 
mai venit in ajutor încă o ma
șină de tonaj greu, abia după 
9 ore de muncă, la cea mai 
înaltă tensiune, „operația Gai" 
a luat sfirșit. Datorită dîrzeniei 
lor, transformatorul a ajuns la 
destinație.

mi i •

I

9,00 Teleșcoală : Pagini din istoria 
patriei : Anul revoluționar 
1848 ; Itinerar geografic. 

10,00 Telex.
10,05 Teleenciclopedia.
10.45 Telecinemat’eca pentru copii : 

„Aventurile lui Petrică".
11.50 Muzică și dansuri populare.

ÎN JURUL OREI 12,00 —
Transmisiune directă de la 
aeroportul Otopeni. Ceremo
nia sosirii președintelui Co
mitetului Central al Partidu
lui Congolez al Muncii, pre
ședintele Republicii Populare 
Congo, șef al statului, coman
dant Marien N’Gouabi, îm
preună cu tovarășa Celine 
N’Gouabi, care la invitația 
secretarului general al Parti
dului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, Nicolae Ceaușescu, și a 
tovarășei Elena Ceaușescu, 
fac o vizită oficială de partid 
și de stat în țara noastră,

12.50 52 de inițiative în 52 de săp- 
tămîni.

13,00 Telejurnal.
17.30 Curs de limba rusă. Recapi

tulare (I).
18,00 Telex.
18,05 Steaua polară — emisiune de 

orientare școlară și profesio
nală.

18,35 Cîntece și jocuri populare 
interpretate de soliști și or- 

. chestra de muzică populară 
„Rapsodia Dunării" a Casei 
de cultură a sindicatelor din 
Galați,

18.50 Dialog : Națiunea — în lumea 
contemporană.

19,15 Publicitate. 
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnal. Un an de la înal

tul forum al partidului.
20,00 Cîntecul săptămînii : „Grîu- 

șor din Bărăgan". Interpre
tează Ana Piuaru.

20,05 Universitatea TV •
20.45 Seară de teatru : „Bălcescu" 

(II) de Camil Petrescu.
22,05 24 de ore. Contraste în lumea 

capitalului.
22.45 Recital de muzică ușoară 

Rodica Paliu.
PROGRAMUL II

20,00 Prietenii lui Așchiuță,
20.30 Bucureștiul și tinerii săi... 

Transmisiune de la uzinele 
„Vulcan".

20,50 Agenda.
21,00 Recital Corina Chiriac.
21.30 Actorii la circ.
21,45 Seară de romanțe.
22,10 Film serial : „Mannix".

AL. PIRU:

Noua carte a lui Al. Pint este o masivă culegere de articole, ce dovedește că obiecțiile celor ce admit o existență editorială doar sintezelor nu sînt justificate în cazul unor personalități critice net conturate. Varia relevă anumite coordonate critice evidente, ce dau coerență întregului.în peisajul criticii noastre de azi, locul lui Al. Piru este bine delimitat. Autor a numeroase cărți de istorie literară, publicist fervent, Al. Piru face parte din categoria polemiștilor. Spre deosebire de alți polemiști însă, Al. Piru manifestă și o vocație a exactității. Toate scrierile sale vădesc o cunoaștere aprofundată a unor perioade literare mai îndepărtate sau mai recente. A scrie despre literatură înseamnă, în felul a- cesta, în primul rind, a cunoaște în amănunțime textele, faptele.Multe dintre articolele culegerii sint „preciziuni", după cum însuși autorul le numește în subtitlul lucrării sale. Abundența comentariului critic, ce se poate constata în publicistica noastră literară, include uneori și impreciziuni. Culegerea de articole a lui Al. Piru este un corectiv nu numai al unor e- rori concrete, dar și al unei mentalități, ce se mai în- tîlnește uneori. A face critică și istorie literară, spun in subtext contribuțiile lui Al. Piru, presupune verificarea izvoarelor, cercetarea tuturor datelor pe care le întrebuințezi.Dar critica lui Al. Piru are și o savoare, ce depășește salutarele corective a-

plicate la tot pasul. Literatura este pentru critic un vast teren pe care il străbat nu numai o memorie prodigioasă, dar și un gust sigur. Modul în care autorul rostește judecăți de valoare este caracterizat prin ironia ce se strecoară în mai toate cutele discursului critic, prin, apoi, capacitatea de a fi obiectiv atunci cind este cazul să se recunoască anumite certe calități ale unor scrieri. Este semnificativ, din acest punct de vedere, de pildă, ciclul de articole legat de unele exegeze recente dedicate o- perei lui Călinescu. Astfel, un întreg registru critic este întrebuințat cu dezinvoltură, de la precizarea în legătură cu anumite aspecte bibliografice, la ironia referitoare la o lucrare socotită cu totul vulnerabilă, de la recunoașterea spontană a valorii unor contribuții, la amintirea vibrantă a genialității m.arelui Călinescu. Sînt semnificative nuanțările pe care Al.'Piru le face în legătură cu proza lui Călinescu, deoarece conțin modalități critice a- plicate și în cazul altor lucrări. în asemenea , împrejurări criticul se dovedește un bun interpret.Masiva culegere a lui Al. Piru îndeamnă la meditație ' asupra posibilităților criticii literare. După cum arătam și mai sus, a scrie critică și istorie literară e- chivalează cu o activitate în care primează exactitatea și care e prezidată de convingerea că in ea se a- flă implicate mari responsabilități. Este semnificativ pentru acest aspect articolul intitulat Despre critică,

în care Al. Piru se referă la unele dintre problemele criticii noastre actuale. O serie dintre ideile aplicate in cuprinsul volumului sînt reluate aici și rostite sintetic. Importante sînț mai a- les convingerile criticului cu privire la modul în care comentariul de literatură trebuie să promoveze autenticele valori. Al. Piru practică o critică în care sint unite, într-un aliaj de o incontestabilă originalitate, seriozitatea științifică și tendința polemizării.Un foarte interesant aspect pe care volumul Varia il prezintă este ceea ce am putea denumi tendința practicării unei critici totale. Apetitul lui Al. Piru pentru lectură este uriaș. Nenumărate cărți sînt parcurse cu 'o neobosită curiozitate, numeroase fapte și documente sînt invocate la tot pasul. în felul acesta, comentariul critic tinde să cuprindă nu numai anumite cărți și autori sau diverse aspecte legate de literatură, ci și însăși ideea de literatură, privită ca o manifestare superioară, definitorie a spiritului uman. Privind lucrurile in felul a- cesta, criticul tinde să scrie despre o serie teoretic infinită de fapte ale literaturii, nimic nepărindu-i-se neinteresant. De aici derivă insă și anumite neajunsuri: exacerbarea enumerărilor, includerea în culegere a unor texte nerelevanle.Exceptînd asemenea scăderi, greu de ocolit într-o culegere atit de masivă, Varia este o valoroasă realizare a criticii noastre.
Voicu BUGARIU

Z. ORNEA:

POPORANISMUL
în seria „Momente și sinteze", lansată acum cițiva ani de editura Minerva, a- par noi lucrări consacrate unor curențe și școli de seamă din istoria cultural- literară a țării noastre. După ce au văzut lumina tiparului , „Clasicismul românesc", „Preromantismul românesc", „Originile romantismului românesc" sau „Convorbiri literare și spiritul critic", toate contribuții de seamă la mai buna cunoaștere a evoluției cui- ■ turii noastre, seria s-a îmbogățit cu o nouă lucrare datorată lui Z. Ornea, lucrare ce-și. propune să repună in discuție un aspect mult discutat al mișcării ideilor, și anume curentul poporanist. Z. Ornea este unul din acei cercetători laborioși care ani de-a rîn- dul a contribuit la elucidarea unor importante aspecte ale istoriei noastre culturale. O serie de lucrări mai vechi ale autorului, cum sint „Junimismul", „Sămănătorismul" sau „Țărănismul", aveau, cu deosebire ultimele două, serioase interferențe cu tematica cărții de față. Considerat din această perspectivă, „Poporanismul" este un ciclu care completează, fără a încheia însă, fresca unei' jumătăți de veac de. existență a mișcărilor de idei din țara noastră.Formația de istoric lite

rar a lui Z. Ornea este preponderent sociologică. Interesul său este mai puțin solicitat de aspectele estetice ale unei școli sau ale unui curent, autorul dedi- cîndu-se în special aspectelor mai largi, de ideologie țulturală. De altfel, asupra poporanismului, metodologia autorului apare ca singura posibilă, în consens cu aprecierile unuia din mentorii curentului, Ibrăileanu, care a precizat, nu o dată, că rolul poporanismului 
„nu e acela al unei școli 
literare, ci al unui curent 
cultural, de idei, singurul 
care se poate exercita cu 
folos asupra scriitorilor".Cartea lui Z. Ornea realizează o sinteză cuprinzătoare, din perspective multiple : sociologice, politologice, ideologice și estetice. Este, după cunoștința noastră, cea mai întinsă cercetare consacrată poporanismului și singura care în-- cearcă să-l cuprindă în totalitatea compartimentelor sale, urmărindu-i desfășurarea și efectele în cuprinsul general al mișcării sociale și de idei din țara noastră. Mai mult, lucrarea, polemică în subtext, privește obiectiv mișcarea, în- lăturînd printr-o cercetare atentă numeroasele prejudecăți țesute în jurul său, pentru a propune o imagine■ mai exactă a realității com

plexe și contradictorii a poporanismului. Una cjin cele mai realizate părți ale volumului ni se pare a fi capitolul al doilea „Poporanismul — o sociologie ro- mantic-agrariană", ce-și propune să dezbată printr-o largă referire la surse europene principalele caracteristici sociologice și ideologice ale curentului, afinitățile lui cu alte mișcări, precum și deosebirile ce-1 separă de acestea.Toate aceste considerații susținute de o masivă argumentare, precum și reluarea cercetării laturii activităților politice și cultu- ral-literare, dintr-o perspectivă actuală, conduc pe Z. Ornea la concluzii ce situează mai obiectiv locul și rolul poporanismului in viața socială și spirituală a timpului. Noutatea cărții, dincolo de unele contribuții documentare, se află, în mare măsură, în știința de a condensa uriașul material faptic în jurul unor imperative social-ideo- logice și estetice, care au direcționat întreaga mișcare poporanistă. „Poporanismul" este o cercetare cu implicații în domenii variate, cu rezultate definitorii prin ele însele și fecunde cercetărilor viitoare.
Emil VAS1LESCU

Neatenție
9

tragicăOctavian Barbură din Aiud conducea autoturismul 1-AB- 2400 pe șoseaua ,Aiud-Turda. In satul Decea s-a’angajat in depășirea unei motociclete fără să se asigure. O clipă de neatenție. Fatală însă. în momentul depășirii s-a tamponat cu un alt autoturism condus de Florea Telu din comuna Mihai Viteazu (Cluj). Consecințele au fost tragice : 4 morți — Florea Telu cu soția și fiica în virstă de 2 luni, precum și Fan Ghe- rasim, aflat in autoturismul condus de O. Barbură, vinovat de producerea accidentului, alte 5 persoane au fost grav nite.
Socoteala 
de acasă

iar ra

Gheorghe Boldea, zidar 
Adîncata, județul Suceava, s-u. 
angajat la lucru in satul Drac
șani', din județul Botoșani. De 
ce așa departe de casă 1 Avea 
omul o socoteală. Intr-una din 
serile trecute, la magazinul co
mercial din localitate s-a pro
dus o spargere, in urma căreia 
au dispărut bani și mărfuri in 
valoare de peste 5 000 de lei. 
Autorul s-a dovedit a fi tocmai 
zidarul Gh. B. Recidivist noto
riu, cu _ 8 condamnări la activ, 
el se gindise să dea o lovitură 
departe de casă, unde nu era 
cunoscut. S-a ales insă cu o 
condamnare de 4 ani și 6 luni 

.— pronunțată in fața locuitori
lor din Dracșani. Deci o nouălor din Dracșani. Deci o 
condamnare — a noua !

di n 
s-a

Rubrică redactată de
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID
și corespondenții „Scînleii"
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Tovarășului SALVADOR ALLENDE GOSSENS
Președintele Republicii ChileSANTIAGO DE CHILEConsiliul de Stat al Republicii Socialiste România, guvernul și poporul român au salutat cu deosebită satisfacție zădărnicirea încercării de lovitură de stat organizată de un grup de rebeli care voiau să abată poporul chilian de pe drumul edificării unei vieți noi, libere și prospere.Exprinrînd cele mai calde și profunde sentimente de solidaritate militantă cu lupta poporului chilian prieten, a guvernului Unității Populare, avem ferma convingere că oamenii muncii, toate forțele democratice, patriotice și progresiste își vor întări și mai mult unitatea și coeziunea în lupta dreaptă pentru apărarea și realizarea idealurilor de pace, libertate și independență națională, pentru propășirea economică și socială a țării, pentru înfăptuirea programului Unității Populare.Aș dori să afirm, și pe această cale, hotărîrea de a acționa pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și conlucrare statornicite între țările și popoarele noastre, în interesul reciproc, în folosul cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
' Președintele Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER, 
A PRIMII PE DRAGUTIN KOSOVAT, 

președintele Consiliului Executiv al Republicii
Socialiste Bosnia și Horțegovina (R. S. F. Iugoslavia)

Numirea noului ambasador 
al Republicii 

Socialiste România 
in Republica VenezuelaPrin decret al Consiliului de Stat, tovarășul Petrache Dănilă a fost numit in calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Venezuela, in locul tovarășului Octavian Bărbulescu, care a fost rechemat in centrala Ministerului Afacerilor Externe. (Agerpres)

viața internațională

SESIUNEA COMISIEI ROMÂNO-SOVIETICE 
DE COLABORARE TEHNICO - ȘTIINȚIFICĂ

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaExcelență,Primiți, vă rog, mulțumirile mele din inimă pentru aranjamentele minunate făcute pentru vizita mea în România și pentru marea ospitalitate cu care delegația mea și eu însumi am fost înconjurați. A fost o onoare deosebită pentruimine că mi s-a acordat atît de mult din timpul Excelenței Voastre și am găsit discuția noastră atît valoroasă cit și interesantă. Sînt încredințat că vizita mea și discuțiile prelungite pe care mi s-a dat posibilitatea să le am cu miniștrii Excelenței Voastre au adus o contribuție la întărirea relațiilor dintre cele două țări ale noastre.Vă\rf>g să primiți, . Excelență, asigurarea considerațiunii mele celei mai înalte.
Al Dumneavoastră sincer,

JULIAN AAAERY
Ministru de stat

la Ministerul Afacerilor Externe 
și ale Commonwealthului 

al Marii Britanii

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. Ion Gheorghe Maurer, a primit, 
8 luni după-amiază, pe președinteleConsiliului Executiv al Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina, Dragutin Kosovaț, care face o vizită in țara noastră.La primire a luat parte Emil Dră- gănescu, vicepreședinte șl Consiliului de Miniștri, președintele părții ro-

★Luni după-amiază a sosit în Capitală Dragutin Kosqvaț, președintele Consiliului Executiv al Republicii Socialiste Bosnia și Herțegovina (R.S.F. iugoslavia), împreună cu soția, care face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Otopeni, erau prezenți Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Mi-

mâne în Comisia mixtă româno- iugoslavă de colaborare economică.A fost prezent Iso Njegovan. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București.Cu acest prilej, întf-o atmosferă cordială, prietenească, au fost abordate probleme ale dezvoltării în continuare a relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Federativă Iugoslavia.
Cronica zilei

Sosirea in Capitală a comisarului 
general al planului din FranțaLa invitația Comitetului de Stat al Planificării, luni după-amiază a sosit în Capitală comisarul general al planului din Franța, Rene Mont joie, care va face o vizită de documentare în țara noastră.Pe aeroportul Otopeni, oaspetele a fost întîmpinat de Ion Șt. Ion, vicepreședinte al părții române in Comisia mixtă guvernamentală româno-

franceză de cooperare economică, științifică și tehnică, Vasile Râuță, vicepreședinte al Comitetului de Stat al Planificării, Constantin Stanciu, adjunct al ministrului comerțului exterior. Erau prezențl Francis Levasseur, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei.' (Agerpres)
Bun venit președintelui 

Republicii Populare Congo
(Urmare din pag. I)ciproc, atît cu statele vecine, cit și cu celelalte țări ale lumii. Președintele congolez a subliniat in mod deosebit importanța relațiilor cu statele socialiste și cu țările de pe continentul african.Opinia publică din România întîm- pină cu profund interes și simpatie vizita pe care președintele Republicii Populare Congo o face în țara noastră. Republica Socialistă România, care acordă o atenție deosebită relațiilor de prietenie frățească cu toate statele socialiste, se preocupă, în același timp, îndeaproape de extinderea, pe planuri multiple, a raporturilor cu tinerele state independente de pe continentul african, aflate în plin proces de afirmare și dezvoltare. Poporul român urmărește, în acest sens, cu sentimente de profundă solidaritate și simpatie lupta popoarelor africane pentru apărarea și consolidarea independenței și suveranității naționale, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonia- lismului, pentru transformări politice, economice și sociale progresiste, pentru valorificarea resurselor materiale și umane în interesul propriei dezvoltări.

Tn acest cadru. Republica Socialistă România și Republica Populară Congo se întilnesc in dorința comună de a dezvolta colaborarea reciproc avantajoasă, pe diferite tărîmuri. In evoluția pozitivă a relațiilor dintre cele două țări și popoare, dintre Partidul Comunist Român și Partidul Congolez al Muncii, un moment esențial l-a constituit vizita făcută în cursul anului trecut de președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășa Elena Ceaușescu, în Republica Populară Congo. Convorbirile care au avut loc cu acest prilej intre președintele Consiliului de Stat al României și președintele congolez, precum și acordurile și înțelegerile încheiate au deschis largi perspective cooperării reciproc avantajoase între cele două țări.Cu convingerea că vizita președintelui N’Gouabi în țara noastră se va solda cu rezultate favorabile și va marca un nou și însemnat aport la adîncirea aceștei colaborări, spre binele celor două popoare, în interesul întăririi frontului antiimperia- list, al cauzei generale a păcii și colaborării in lume, poporul român îi intîmpină cu bucurie pe înalții oaspeți congolezi, adresîndu-le tradiționala urare de „Bun venit !".

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII" TRANSMIT;• BIHOR. — Colectivul întreprinderii „înfrățirea" din Oradea a realizat în primul semestru al anului curent o producție-marfă suplimentară în valoare de 10,6 milioane lei. Față de aceeași perioadă a anului trecut, producția uzinei a crescut cu 28 la sută.. Numai in primul semestru din a- cest an s-au livrat la export 301 mașini-unelte peste plan. 0 PRAHOVA. — Ieri, absolvenții promoției 1973 de la institutul șl liceul pedagogic din Ploiești au fost repartizați la posturi. Spre comunele. și satele prahovene și din alte județe au plecat aproape 250 de tineri învățători și educatoare. — în raza ocoalelor silvice Ploiești, Verbila, Cîmpina și Vălenii de Munte a început campania de recoltare a fructelor de pădure. Culegătorii — locuitori ai satelor din împrejurimi — au predat pînă acum la punctele de achiziții zeci de tone de zmeură, fragi sau ciuperci. O mare parte din aceste roade ale pădurilor prahovene sînt livrate la export. 0 IAȘI. — La Palatul Culturii din Iași a avut loc o seară culturală Gheorghe Pe- trașcu. Critici de artă și muzeografi ieșeni au prezentat comunicări în legătură cu viața și activitatea artistului. 0 NEAMȚ. — Principalele sectoare ale Fabricii de volvatir din Tg.-Neamț au atins parametrii proiectați cu 120 de zile mai devreme față de prevederile graficului. Acest lucru a permis tinărului colectiv de aici să obțină pină în prezent o producție suplimentară de 123 000 mp țesături de volvatir tip lînă, cantitate dublă față de angajamentul anual. 0 TIMIȘ. — Pe șoseaua Lugoj—Ilia, la km 9, s-a deschis hânui „Ana Lugojana" — unitatâ turistică reprezentativă a cooperației de consum din județul Timiș. Hanul dispune de un restaurant și o terasă cu 160 de locuri, dotate cu

mobilier realizat, în stil popular bănățean, din lemn și fier forjat, precum și de 12 camere cu cîte două .paturi pentru cazare, parching pentru 60 de autoturisme. 0 BUZĂU. — în cartierul de blocuri „Cring" din municipiul Buzău a fost dat in folosință un nou complex comercial, care cuprinde un magazin de tricotaje- mercerie, cofetărie, braserie și o unitate „Gospodina", e CONSTANȚA.— La Galeriile de artă din Eforie Sud a fost deschisă expoziția „Do- brogea in pictura de ieri și de azi".— La Techirghiol a fost dat în folosință un nou și modern sanatoriu balnear cti o capacitate de 800 de locuri, specializat in tratarea bolilor reumatismale și ale aparatului locomotor. El se compune dintr-un pavilion central cu zece niveluri și două pavilioane de cite patru niveluri. în sălile Muzeului de artă din țlonstanța a fost deschisă expoziția ‘retrospectivă „Ion Sava", prilejuită de comemorarea urnii sfert de veac de la stingerea din viață a pictorului. — în incinta unui vechi și frumos castel din Mamaia, înconjurat de o vegetație luxuriantă, a fost amenajat un restaurant care poartă denumirea... „Castel". 0 MEHEDINȚI. — Numărul terenurilor de tenis de cimp din municipiul Drobeta Turnu- Severin s-a mărit cu încă 10. S-au creat astfel condiții ca un număr tot mai mare de tineri și vîrstnici— muncitori, funcționari, elevi — să practice zilnic acest sport. Alte noi terenuri pentru tenis de cimp se află in curs de amenajare in orașele Orșova, Strehaia, Vînju Mare. 0 VASLUI. — La întreprinderea de rulmenți din Birlad, in secția de forjă, se'află în montaj 3 noi linii automate de mare capacitate. Muncitorii, maiștrii și inginerii de aici și-au propus ca, pînă la 15 iulie, aceste linii să funcționeze la întreaga capacitate.

niștri, Nicolae Ghenea. adjunct al ministrului afacerilor externe, Gri- gore Bârgăoanu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, și alte persoane oficiale.Au fost de față Iso Njegovan. ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
0 DELEGAȚIE DE ACTIVIȘTI AI P.C.R. 

A PLECAT LA MOSCOVALuni după-amiază a plecat la Moscova o delegație de activiști ai P.C.R., condusă de tovarășul Constantin Dragan, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.. care, la invitația C.C. al P.C.U.S., va face o vizită, in schimb de experiență, în Uniunea Sovietică.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, delegația a fost salutată de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. de activiști de partid.Au fost prezenți V. S. Tikunov. însărcinat cu afaceri a.i. al U.R.S.S. la București, și membri ai ambasadei sovietice.
Plenara Consiliului Național 

al Inginerilor și Tehnicienilorîn București a avut loc, luni, Plenara Consiliului Național al Inginerilor și Tehnicienilor (C.N.I.T.), care a dezbătut activitatea desfășurată de intelectualitatea tehnico-economică pe linia promovării progresului tehnic în toate domeniile, pentru îndeplinirea planului de stat și a angajamentelor pe anul 1973 și a măsurilor stabilite de Plenara C.C. al P.C.R. din 18—19 iunie.Desfășurate în spiritul indicațiilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința pe țară a inginerilor și tehnicienilor din mai 1972, a hotă- ririlor de partid, lucrările plenarei au scos în evidență faptul că un număr tot mai mare de cadre tehnice aduc o contribuție sporită la dezvoltarea și modernizarea economiei, la organizarea științifică a producției și a muncii, la promovarea progresului tehnico-științific in industrie, agricultură și celelalte ramuri ale producției materiale, la creșterea eficienței în toate domeniile de activitate.Participanții la dezbateri au relevat. totodată, unele neajunsuri care continuă să se manifeste in activitatea cadrelor tehnico-inginerești, au făcut propuneri menite să ducă la

îmbunătățirea muncii lor. Plenara a adoptat un plan de măsuri privind sarcinile C.N.I.T. și ale comisiilor inginerilor și tehnicienilor.în încheierea lucrărilor, Intr-o atmosferă de puternic entuziasm, a fost adoptat textul unei telegrame adresate C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se exprimă, în numele! întregii intelectualități tehnice românești, deplina adeziune la politica partidului și statului nostru, întreaga admirație față de munca neobosită dedusă de Comitetul Central, de secretarul general al partidului, pentru a găsi căile cele mai bune de perfecționare a întregii activități sociale, de dezvoltare a potențialului țării, precum și angajamentul hotărît al intelectualității tehnice de a-și consacra toate forțele și energia pentru înfăptuirea hotăririlor Congresului al X-lea și ale Conferinței Naționale ale P.C.R., pentru realizarea cincinalului înainte de termen, de a participa activ la opera de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate. (Agerpres)

CU PRILEJUL ANIVERSARII 
ARMATEI- POPULARE 

ALBANEZECu prilejul celei de-a 30-a aniversări a Zilei Armatei populare albaneze, ministrul apărării naționale al Republicii Socialiste România, general de armată Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Beqir Balluku, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul apărării populare al Republicii Populare Albania.Cu aceeași ocazie. Ia Casa Centrală a Armatei a avut loc, luni seara, o adunare festivă Ia care au participat generali, ofițeri, maiștri militari și subofițeri din garnizoana București. Au fost prezenți Nikolia Profi, ambasadorul R.P. Albania la București, și membri ai ambasadei. Adunarea a fost deschisă de general- locotenent Gheorghe Logofătu. care a rostit un cuvînt de salut. Despre însemnătatea evenimentului a vorbit ambasadorul R.P. Albania. Participanții au vizionat apoi o expoziție de fotografii și un film înfățișînd aspecte din viața și activitatea oamenilor muncii și militarilor albanezi.
★La Școala centrală sindicală 'din cadrul Academiei „Ștefan Gheorghiu" a avut loc, luni dimineață, încheierea cursului organizat de către Consiliul Central al U.G.S.R. pentru cadre sindicale din unele țări latino- americane. în cuvintul lor, Constantin Mîndreanu. secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., și Grigore Comartin, prorector al Academiei „Ștefan Gheorghiu", au felicitat pe participanți cu prilejul închiderii cursului și le-au urat succes în activitatea lor. Luind cuvîntul în numele cadrelor sindicale latino-ame- ricane, profesorul Antonio Verdugo Verduzco (Mexic) a mulțumit conducerii sindicale din România și Academiei „Ștefan Gheorghiu" pentru inițiativa de a organiza aceste cursuri, pentru originalitatea și buna lor desfășurare, arătind că ele au contribuit la întărirea și dezvoltarea relațiilor de prietenie și solidaritate între cadrele cindicale.în aceeași zi. reprezentanții sindicatelor din Argentina, Chile. Columbia, Ecuador, Mexic, Peru, Uruguay și Venezuela care au participat ia cursurile de pregătire a cadrelor sindicale au fost primiți la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor de Pavel Ștefan, Paul Nagy și Constantin Mindreanu. secretari ai Consiliului Central al U.G.S.R. (Agerpres)

MOSCOVA 9 — Corespondentul Agerpres, ,N. Crpțu. transmite : La 9 iulie s-a semnat, la Moscova, protocolul sesiunii a XXVII-a a Comisiei româno-sovietice de colaborare tchnico-științifică.în cadrul actualei sesiuni, părțile au examinat modul în care au fost îndeplinite temele de colaborare tchnico-științifică adoptate la sesiunea precedentă și au convenit temele de colaborare pentru perioada următoare.Tn cursul sesiunii s-a apreciat pozitiv activitatea desfășurată de organele de resort din cele doUă țări entru dezvoltarea colaborării teh- nico-științifice româno-sovietice, re- comandindu-se, totodată, acestor organe să-și intensifice activitatea in

scopul lărgirii și adincirii în continuare a colaborării dintre ele.Temele de colaborare tehnico-ști- ințifică adoptate pentru perioada următoare Se referă la domenii importante ale economiei celor două țări, cum ar fi : industria chimică și petrochimică, industria construcțiilor de mașini grele, industria construcțiilor de mașini-unelte, industria minieră, petrolului și geologiei, industria ușoară, indufetria alimentară.Protocolul sesiunii a fost semnat din partea română de Radu Con- stanliijescu, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică, iar din partea sovietică — de F. Varaksin. prim-adjunct al ministrului industriei lemnului și prelucrării lemnului al U.R.S.S.
ROSTOCK

Inaugurarea „Săptămimi Mării Baltice"BERLIN 9 (Corespondență de la C. Varvara). — Sub semnul evoluției pozitive a situației în Europa și continuării eforturilor pentru consolidarea păcii și securității pe continentul nostru, duminică a început, la Rostock, „Săptămina Mării Baltice". La această manifestare de amploare — care se desfășoară sub lozinca tradițională „Marea Baltică trebuie să fie o mare a păcii" — participă delegații din Danemarca, R.D.G., Polonia, U.R.S.S., Finlanda, Suedia. Norvegia și Islanda.La mitingul de deschidere din piața „Ernst Thălmann", din Rostock, au fost prezenți Erich Honecker, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., și alți

conducători de partid și de stat al R.D.G. Despre semnificația acestei manifestări a vorbit Harry Tijch, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., președintele secretariatului comitetului „Săptămînii Mării Baltice".Pină la 14 iulie vor avea loc întîl- niri între reprezentanții sindicatelor, organizațiilor de tineret, ale femeilor, oamenilor de cultură, al parlamentelor, care vor fi consacrate diferitelor aspecte ale eforturilor popoarelor din această regiune a Europei pentru pace, securitate și înțelegere, precum și numeroase manifestări cultural-sportive.

R. P. CHINEZĂ

Drumuri noi peste

A APĂRUT:
„MAGAZIN ISTORIC"

nr. 7/1973

A

Pornind de la necesitatea cuprinderii întregului tineret, treptat a întregii populații la practicarea sistematică a exercițiilor fizice și sportului — sarcină majoră trasată mișcării noastre sportive de către hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 februarie — 2 martie 1973 — și dind curs indicației de a organiza, în a- cest scop, complexul polisportiv denumit „Sport și sănătate", precum și o competiție <Ie masă cu caracter republican rezervată tineretului, Consiliul național pentru educație fizică și sport a elaborat, împreună cu organizațiile de stat și obștești cu a- tribuții în domeniul sportului, respectivele proiecte de regulament. Prin publicarea lor în presa de specialitate, opinia publică este invitată să intervină cu eventuale observații și sugestii. De altfel, în vederea definitivării regulamentelor s-a și trecut la aplicarea în mod experimental a unor probe și norme prevăzute în proiecte.Aș vrea să remarc, de la bun început, că în privința complexului polisportiv „Sport și sănătate", exercițiile fizice, sporturile recomandate au un caracter atrăgător, recreativ. Probele și normele, larg accesibile, favorizează — lucru foarte important, după părerea mea — dezvoltarea cu precădere a unor calități și deprinderi motrice necesare fiecăruia in activitatea ce o depune pentru sine, pentru societate. Adresindu-se tuturor cetățenilor, începînd cu vîrsta de 6 ani, complexul „Sport și. sănătate" se plasează pe un loc principal în ansamblul acțiunilor sportive de masă, constituind, totodată, unul din criteriile importante in privința determinării (și, de aci, influențarea ulterioară) a gradului de pregătire fizică a populației.Complexul „Sport și sănătate" și competiția de masă cu caracter republican — sintetizînd concepțional, organizatoric și din punct de vedere al conținutului, tot ce s-a realizat valoros în educația fizică și sportul de masă din țara noastră — sînt o- rientate, in principal, spre folosirea formelor simple, accesibile, desfășu

rate în aer liber, care nu necesită o pregătire prealabilă deosebită. Asemenea activități se pot practica în mod organizat sau independent, a- vînd o mare influență asuDra stării de sănătate și dezvoltării fizice.Este de presupus că in decursul anilor, pe măsura creării unor tradiții, atît competiția sportivă cu caracter republican, cit și insigna „Sport și sănătate" vor contribui, în mai mare măsură, la obișnuirea tineretului cu practicarea din plăcere a exercițiilor fizice și sportului, vor constitui izvorul permanent de depistare a viitorilor performeri. Pentru elevi și studenți, complexul „Sport și sănătate" va fi un corolar al activității de educație fizică. întrucit normele și probele respective sînt urmarea firească a parcurgerii programei de educație fizică. Elevii și studenții. asociațiile sportive, organizațiile de tineret, cadrele didactice de specialitate, cu toții trebuie - să determinăm, începînd cu noul an școlar și universitar, o mai bună organizare a întregii activități sportive de masă și să asigurăm unitatea tuturor acțiunilor. Noi, profesorii de educație fizică din învățămintul de toate gradele, cu bogata experiență organizatorică pe care o avem, împreună cu organizațiile de tineret, cu particina- rea directă a elevilor și studenților, avem datoria să eșalonăm pe întregul an școlar, cu deosebită atenție, fiecare acțiune sportivă, in așa fel incit să asigurăm participarea tuturor elevilor și studenților într-o activitate continuă, să asigurăm armonia necesară între activitatea profesională și' cea sportivă.în ceea ce privește Învățămintul, se înțelege că actualele proiecte vor fi îmbunătățite pe baza propunerilor cadrelor de specialitate, ale elevilor și studenților, ale părinților. Dar inițiativa, experiența și aportul nostru, ca profesori de specialitate, vor fi determinante în asigurarea eficienței acestor acțiuni de interes național. Și practica a arătat, de nenumărate ori, că slujitorii școlii știu să se dăruiască cu pasiune.
Prof. Traian PREDEȚEANU

In cîteva rînduri
0 Campionatele mondiale de scrimă de la Goteborg. Proba de sabie pe echipe a fost cîștigată de formația Ungariei. în finală, care a dat loc la o dispută extrem de strînsă, sa- brerii maghiari au terminat la egalitate : 8—8 cu echipa1 U.R.S.S. Beneficiind de un tușaveraj mai bun (57—60), echipa Ungariei a obținut victoria și titlul de campioană a lumii. Pe locurile următoare s-au clasat echipele Italiei, Poloniei, României și Franței.în proba individuală de floretă (femei), pentru turneul final s-au calificat șase sportive, intre ele fiind și reprezentanta țării noastre, Ana Pascu. Celelalte cinci sint : Rejto (Ungaria). Schwarzenberger (Ungaria), Nikonova (U.R.S.S.), Kirc- neis (R. F. Germania) și Raczova (Cehoslovacia).
0 Campionul român de sărituri in apă, Ion Ganea, a ciștigat și proba de „platformă" din cadrul concursului internațional de la Praga. I. Ganea a totalizat 414.40 puncte, fiind urmat in clasament de A. Hajnal (Ungaria) — 395.05 puncte, I. Uieș (România) .367 puncte. Proba feminină de la trambulina de 3 m a revenit fostei campioane olimpice Milena Duskova cu 400.25 puncte. Melania Decuseară (România) s-a clasat pe locul 4 cu 352,60 puncte.
0 TIR. — La Sofia a început un concurs internațional de tir la care participă sportivi și sportive din R.S.S. Bielorusă, Cehoslovacia, Grecia, R.D. Germană, România și Bulgaria. Un frumos succes a obținut țintașa româncă Mariana Feodot, învingătoare în proba de armă liberă calibru redus — poziția culcat — cu rezultatul de 594 puncte.
0 Campionatul european de șah pe echipe. După trei runde, conduce selecționata Ungariei cu 14,5 puncte(2) , urmată de U.R.S.S. 13 puncte (5), Iugoslavia 13 puncte (3), Polonia 11 puncte (3), R.F. Germania 9 puncte(3) , România 8 puncte (4), Anglia 8 puncte (3), Elveția 7,5 puncte (3). în runda a 3-a : Iugoslavia — România 3—2 (3) : Gheorghiu—Gligorici remiză ; Ciociitea—Ivkov remiză ; Ghi- țescu—Liubojevici 0—1 ; Mititelu — Pianinei remiză ; Stoica — Minici remiză. în meciul din runda a doua, dintre echipele U.R.S.S. și României, au fost continuate partidele întrerupte : Gheorghiu a pierdut la Spasski, Karpov a ciștigat la Ghiz- davu, iar Ciocîltea a remizat cu Petrosian. Scorul a devenit astfel 4,5— 2,5 puncte în favoarea șahiștilor sovietici, o partidă fiind întreruptă pentru a doua oară.

Sint bine cunoscute trăsăturile specifice de hărnicie și tenacitate ale oamenilor muncii din China populară, care, învin- gind uneori condiții naturale deosebit de grele, au înfăptuit lucrări și acțiuni de o uimitoare amploare. Giganticele lucrări hidrotehnice desfășurate cu participarea a sute de mii și milioane de oameni. exploatările petroliere de la Dacin sau terasele săpate in munte la Tageai au devenit un simbol al însușirilor creatoare ale poporului chinez, al abnegației cu care muncește pentru înflorirea continuă a patriei sale socialiste.Cronica evenimentelor recente ilustrează din plin însușirile amintite. Nu de mult, populația și constructorii din provinciile Șandun și Hunan au inaugurat două mari lucrări rutiere : podul de la Peicen, pe fluviul Galben, și podul de la Cianșa, pe fluviul Sianțian — construcții prin care se asigură a-

cum o legătură directă între șoselele de pe malurile respectivelor fluvii și care îndeplinesc astfel un important rol în dezvoltarea economică a celor două provincii.Măsurind aproape 1 400 metri, podul de la Peicen este la ora actuală cea mai lungă cale rutieră care traversează fluviul Galben. El permite circulația concomitentă pe trei benzi, de fiecare parte a sa aflîndu-se un trotuar larg de un metru și jumătate.Podul de pe fluviul Sianțian, lung de 1 250 metri și larg de 20 metri, este o construe-, ție deosebit de frumoasă, cu o boltă dublă și 17 arcade, liniile moderne îmbi- nindu-se cu caracteristicile arhitectonice tradiționale. De-a lungul lui pot circula concomitent patru șiruri de camioane, iar pe sub arcadele sale pot trece vase de 2 000 de tone, chiar in perioadele in care apele fluviului ating nivelul cel mai ridicat. Acest pod leagă orașul Cianșa,

capitala provinciei, cu malul vestic al fluviului Sianțian, asigurînd astfel legătura cu zeci de orașe și districte din provincia Hunan.Datorită eforturilor conjugate ale muncitorilor constructori, ale specialiștilor și tehnicienilor, ale populației locale, precum și datorită colaborării rodnice cu întreprinderile și populația din alte provincii ale tării, aceste importante lucrări pentru economia țării au fost realizate in termene record : podul de pe fluviul Sianțian a fost construit intr-un singur an, iar cel de pe fluviul Galben în numai nouă luni, inregistrîndu-se, în același timp, o mare economie de materiale de construcție și fonduri.Sint succese care dovedesc, o dată mai mult, priceperea, hărnicia și dirzenia în muncă ale poporului chinez în măreața o- ’peră de dezvoltare continuă a Chinei socialiste.
I. TECUȚA

R. S. CEHOSLOVACĂ:

Turbinele luminiiReputația de care se bucura astăzi, o- rașul cehoslovac Plzen se datoreș.e celor două vechi și mari Întreprinderi de pe teritoriul sau : fabrica de bere „Prazdroj" și uzinele .,Skoda". Deoarece cu produsul primei întreprinderi e mai lesne să faci cunoștință, am preferat să zăbovim mai mult la „Skoda".Am vizitat astfel una din uzinele „Skoda". Spun „una", pentru că. in anii puterii populare. întreprinderea din Plzen a căpătat ample proporții, devenind un puternic combinat in alcătuirea căruia intră 21 uzine cu 45 000‘ muncitori.La uzinele de turbine ne intîmpină directorul tehnic, ing. Alois Kose. „Constructorii de turbine, spunea inginerul Kose, au avut de rezolvat probleme noi, complexe, la care nici nu ne puteam gindi în trecut. Și la noi, in Cenoslovacia, ca și în celelalte țări socialiste, se depun eforturi pentru sporirea producției de energie e- lectrică". E așa-numi- ta „bătălie pentru kilowați". în această „bătălie" muncitorii și inginerii de la „Sko- da“ au fost și continuă să fie in primele rin- duri.De la interlocutorul nostru aflăm că, pină în 1945, în Cehoslovacia se produceau doar turbine a căror putere nu depășea 25 MW. Edificarea unei economii socialiste cerea însă imperios ridicarea forței turbine

lor. Prima victorie ciștigată de ...skodo- viști" a fost prilejuită de echiparea u- nei hidrocentrale construită in Cehoslovacia. după război. în localitatea Trebon. Pentru acest nou vlăstar al energeticii naționale, .,Skoda" a produs turbine de 40— 50 MW. Dar ștacheta performanțelor a fost ridicată și mai sus, so- licitind din plin talentul și capacitatea constructorilor energeti- cieni de la Plzen.Turbinele fabricate pentru hidrocentrala de la Tesov, inaugurată în 1962, aveau o putere de două ori mai mare. ..Producția lor — își amintește inginerul Ian Rotten- bornee — a fost pentru „skodoviști" o a- devărată școală. Nu au lipsit nici momentele de cumpănă. Sincer vorbind, ne-a fost teamă de un insucces. Au fost necesare mii de ore de probe și încercări. în cele din urmă a învins pasiunea...". Rezultatele se materializează in a- semenea mașini perfecționate cum sînt cele fabricate în prezent la ..Skoda" — turbine cu 3 000—3 800 de turații pe minut si o putere cuprinsă între 40—500 MW.I-arn văzut pe făuritorii turbinelor la lucru, în hala de montaj construită recent la „Skoda". Facem roată in jurul unui astfel de agregat la care lucrează un grup de muncitori si tehnicieni. Pe un ax metalic, lung de citiva metri, se montează.

de jur împrejur, un fel de evantai, niște lame de otel, avînd o lungime de aproape doi metri și o- grosime de un centimetru. Asa îsi inceoe existenta turbina producătoare de lumină.Tot așa ia naștere, intr-un perimetru vecin. un agregat pentru România. ,.E o comandă pentru termocentrala din București. precizează maistrul Jan Kurda. Am mai fabricat pentru prietenii români și alte agregate, care au fost trimise la Luduș. Craiova. Rovi- nari..." Intre energe- ticienii cehi si români s-au statornicit de altfel legături de strînsă colaborare, susținute de schimburi active de experiență. Maistrul Kurda și alti maiștri si ingineri de la „Skoda" mi-au vorbit elogios despre rezultatele acestei colaborări. Ei au apreciat că schimbul de experiență și de bunuri dintre țările și popoarele noastre adin- cește prietenia tradițională si întrajutorarea reciprocă în construcția socialismului.La plecarea din Plzen am aflat că in birourile de concepție ale uzinei se elaborează acum alte proiecte îndrăznețe care isi propun să ridice pe o treaptă superioară puterea turbinelor și gradul lor de perfecționare. La ..Skoda" „bătălia kilowaților" continuă.
C. PRISACARU



viața internațională
Premise de bun augur pentru 

instaurarea in Europa 
a unei ere de pace și securitateLARG ECOU INTERNAȚIONAL AL REZULTATELOR PRIMEI FAZE A CONFERINȚEI GENERAL - EUROPENE

încheierea cu succes a primei faze a Conferinței pentru securitate $1 cooperare in Europa a trezit un larg ecou in diferitele țări ale continentului. Personalități politice de seamă, agenții internaționale de presă, ziare, posturi de radio și televiziune salută rezultatele obținute la Helsinki, subliniind importanța lor pentru transformarea continentului intr-o zonă a destinderii, ințelegcrii și cooperării, ceea ce va avea repercusiuni din cele mai favorabile asupra întregului climat politic mondial.Iată ce ne transmit în acest sens corespondenții noștri din diferite capitale europene :

„Voința politică 

să fie afirmată 

prin soluții eficiente"

„Un start bun"

MOSCOVA (Corespondență de Ia L. Duță). într-o declarație făcută reprezentanților presei, ministrul de externe al U.R.S.S., A. A. Gromîko, a subliniat : „Statele reprezentate la conferința de la Helsinki au dovedit că manifestă răspundere pentru viitorul continentului european". „Toți par- ticipanții — a arătat în continuare ministrul sovietic — au exprimat in numele statelor lor hotărirea de a contribui la succesul lucrărilor viitoare ale conferinței. Rezultatele primei etape a conferinței, împreună cu recomandările pregătite la consultările preliminare de la Helsinki, au pus o bază solidă pentru viitoarele lucrări. Hotăririle ce vor fi luate trebuie să devină un jalon istoric pe calea spre o pace trainică și stabilă în Europa".Exprimîndu-și satisfacția față de bilanțul primei faze a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, ziarul „PRAVDA" subliniază intr-un amplu comentariu : „Eforturile consecvente ale țărilor socialiste au contribuit în mare măsură la triumful realismului în multe țări europene. în Europa ca și în alte continente ale lumii s-a acumulat o prețioasă experiență a relațiilor reciproce de coexistență pașnică. în aceasta constau premisele pentru succesul conferinței. Startul bun luat de Conferința pentru securitate și cooperare demonstrează că sînt posibilități reale ca în etapele viitoare să se înfăptuiască cu succes țelul ei principal. Europa poate și trebuie să devină un continent al păcii".
„Necesitatea

de vedere și hotăririle pe care să se întemeieze securitatea și colaborarea popoarelor din Europa. S.U.A. și Canada".„Lucrul cel mai important, a arătat în continuare M. Minici, este fantul că s-a confirmat că toate țările participante sint hotărite să caute căile făuririi concrete a unor noi relații reciproce prin care să se realizeze o securitate trainică, un cadru larg pentru colaborarea reciprocă".într-o cronică a evenimentelor internaționale, , ziarul „POLITIKA" scrie : „Conferința miniștrilor de externe a confirmat teza că pacea este indivizibilă, indiferent de sistemele sociale, economice existente in țările continentului". La rîndul ei. revista „EKONOMSKA POLITIKA", consideră că oprima fază a conferinței a fosl caracterizată prin spiritul de înțelegere și respectarea regulilor a- doptate anterior. Toți participanții la dezbaterile generale s-au declarat pentru așezarea pe temelii mai trainice a păcii, securității și colaborării".
„Fiecare popor

să aibă dreptul de a fi

el însuși"

GENEVA (Corespondență de la C. Vlad). — Ministrul de externe al Elveției, Pierre Graber, a arătat într-o declarație făcută presei că prima fază a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa a corespuns în general așteptărilor. „Conferința a oferit ocazii bune pentru menținerea sau dezvoltarea contactelor existente, ca și pentru stabilirea de noi contacte". „Pentru a vorbi dc o securitate și cooperare europeană reale — a spus el — trebuie depășit stadiul declarațiilor și retoricii și afirmată voința politică prin soluții eficiente". După opinia ministrului elvețian, cea de-a doua fază a conferinței, din luna septembrie, „trebuie să contureze și să delimiteze posibilitățile unui acord în stare să conducă la o veritabilă securitate și cooperare în Europa".„Pentru Elveția, scrie „LA SUISSE", interesul față de conferința de la Helsinki a sporit și prin faptul că următoarea etapă a marii negocieri se va desfășura la Geneva". Vizitînd în aceste zile Centrul de conferințe internaționale pentru Geneva, care urmează să găzduiască etapa următoare a dialogului general european, am fost martorii unei atmosfere de intensă activitate. „Ne pregătim încă de pe acum pentru a putea asigura cele mai bune condiții de desfășurare a reuniunii care va începe în luna septembrie", ne-a declarat dl. Babbas, membru al comitetului de organizare a fazei a doua a conferinței general-europene.
„Predominanța principiului

contribuției active

a fiecărei țări"

BELGRAD (Corespondență de la S. Morcovescu). — Apreciind in mod pozitiv rezultatele primei faze a Conferinței pentru securitate și cooperare in Europa, Miloș Minici, secretar federal pentru afacerile externe al Iugoslaviei, a declarat reprezentanților presei că „impresia cea mai puternică ce se desprinde din dezbaterile reuniunii ministeriale o constituie acceptarea tuturor recomandărilor convorbirilor preliminare de Ia Helsinki, ceea ce a permis continuarea lucrărilor în cadrul celei de-a doua faze a conferinței". Pentru faza a doua, „fiecare țară participantă va trebui să depună multe eforturi, să dea dovadă de bunăvoință, răbdare și ințelegcre pentru a se elabora in comun punctele

PARIS (Corespondență de la P. Diaconescu). „Grație conferinței de la Helsinki, scrie ziarul „LA NATION", ne aflăm in fața perspectivei unor acorduri care să permită celor 35 de țări egale și suverane să pășească larg pe calea progresului, fiecare popor avind dreptul de a fi el insuși. de a fi, dacă o dorește, diferit de alte popoare, de a aplica legea dreptății în cooperarea internațională. Iată un lucru posibil".într-o corespondență de la Helsinki. „LE FIGARO" consideră că încheierea conferinței și comunicatul final oferă „un prilej de satisfacție pentru toți participanții".în editorialul său de luni, ziarul „L'HUMANITE" scrie : „Cele cinci zile ale conferinței de la Helsinki au fost fructuoase. Din dezbateri s-a degajat o largă bază de acorduri. Cele mai importante inițiative sînt legate de principiile pe care trebuie să sc întemeieze securitatea și de măsurile ce urmează a fi adoptate pentru ea aceste principii să fie respectate".La rindul lor. „COMBAT" și „L'AURORE" subliniază importanța fazei a doua a conferinței, care va începe în toamna acestui an la Geneva, și a cărei sarcină este concretizarea modalităților de transpunere în practică a principiilor destinderii, securității, cooperării.

egalității suverane

a statelor"

LONDRA (Corespondență de la N. Plopeanu). — La reîntoarcerea de la Helsinki, ministrul de externe al Marii Britanii, Alee Douglas- Home, a declarat : „Atmosfera dezbaterilor a fost mai bună decit mă așteptam", precizînd insă că mai trebuie depuse eforturi pentru atingerea țelurilor propuse.Cea mai mare parte a presei engleze salută rezultatele primei faze a conferinței. Sub titlul „Un start bun", „TIMES" subliniază : „Nu se mai simte nevoia din nici o parte să se lanseze amenințări. în prezent se manifestă mai mult realism. Sentimentul general este că această conferință a constituit un început promițător pentru noua fază a relațiilor Est-Vest".„Conferința de la Helsinki s-a încheiat într-o notă de speranță", scrie la rîndul său „GUARDIAN", in timp ce „OBSERVER" notează : „recenta reuniune a fost diferită de vechile intîlniri Internaționale, deoarece în cadrul' ei a devenit predominant principiul egalității suverane a tuturor statelor participante, mari sau mici".

Vizita la Moscova a delegației de partid
și guvernamentaleMOSCOVA 9 (Agerpres). — La Moscova a sosit, într-o vizită oficială de prietenie, delegația Partidului celor ce muncesc din Vietnam și a guvernului Republicii Democrate Vietnam — anunță agenția T.A.S.S. Delegația este condusă de Le Duan, prim-secretar al C.C. al Partidului

a R. D. Vietnamcelor ce muncesc din Vietnam, și de Fam Van Dong, primul ministru al guvernului R. D. Vietnam.Pe aeroportul Vnukovo, delegația a fost întîmpinată de tovarășii Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi, de alți conducători ai P.C.U.S. și ai guvernului sovietic.
CONVORBIRE JÂNOS KÂDÂR-MARIEN N’GOUABIBUDAPESTA 9 (Agerpres). — Janos Kădăr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., și Jeno Fock, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, au primit, luni, pe Marien N’Gouabi, președintele R. P. Congo, președintele C.C. al Partidului Con- golez al Muncii, aflat în vizită oficială în capitala ungară — relatează agenția M.T.I. La convorbirea care

a avut loc cu acest prilej au fost prezente persoane oficiale care-1 însoțesc pe președintele congolez și alte oficialități ungare.în aceeași zi, Pal Losonczi, președintele Consiliului Prezidențial al R.P. Ungare, a oferit un dejun în onoarea președintelui Marien N’Gouabi.
Comunicat sovieto-bulgar la încheierea 

vizitei lui N. Podgornîi la SofiaSOFIA 9 (Agerpres). — La încheierea vizitei oficiale de prietenie în R. P. Bulgaria a lui Nikolai Podgornîi, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a fost publicat un comunicat comun în care se arată că, in cadru] convorbirilor oaspetelui sovietic cu Todor Jivkov, prim-seerștar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat, părțile s-au informat reciproc asupra rezultatelor obținute în dezvoltarea economică și socială a
CONVENȚIE CONSULARĂ
CEHOSLOVACO-AMERICANĂPRAGA 9 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Bohuslav C-hnoupek. și secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, aflat într-o vizită oficială la Praga, au semnat, luni, o convenție consulară pehoslovaco-americană.După semnarea documentului, B. Chnoupek și W. Rogers au rostit a- locuțiuni, in care au exprimat satisfacția în legătură cu semnarea noii convenții și dorința celor două țări de a dezvolta relațiile dintre ele.în aceeași zi. William Rogers a fost primit de Gustav Husak, secretar general al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și de Lubomir Stroiigal; președintele gilyernului federal, preoțim și de Ludvik Svoboda; președintele R. S. Cehoslovacei Seara, William Rogers a părăsit Praga.

„CEL MAI SCUMP 
AN" ÎN BELGIABRUXELLES 9 (Agerpres). — Anul 1973 va rămîne in istoria Belgiei ca „anul cel mai scump" — remarcă presa belgiană. Potrivit statisticilor date publicității, in primul pătrar al anului în curs, prețurile produselor alimentare au crescut cu 8,7 la sută. La unele produse alimentare de bază creșterile au fost și mai mari ; la cartofi, de exemplu, prețul a sporit cu 34 la sută. S-au scumpit, de asemenea, serviciile către populație, în medie cu 9,4 la sută — creștere calificată de revista „Cite" ca fiind „fără precedent în ultimii ani".

Bulgaria. între 16 și 21 iulie, la invitația ministrului bulgar al afacerilor externe, Petăr Mladenov.

Convorbiri privind colaborarea
româno-algeriană

agențiile de presă transmit

celor două țări, fiind abordate, totodată, probleme ale relațiilor bilaterale, precum și probleme actuale ale situației internaționale. Părțil'e s-au pronunțat pentru adîncirea colaborării lor economice, în diferite forme.Evidențiind schimbările favorabile, din ultimul timp, în relațiile dintre state, comunicatul relevă că părțile au subliniat necesitatea folosirii oricăror posibilități pentru a se avansa cu succes pe calea întăririi păcii și securității pe continentul european.

ALGER 9 (Agerpres). — Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul educației și învățămintului, a avut. luni după-amiază, o întrevedere cu Cherif Belkacem, membru al Consiliului Revoluției, ministru de stat.La întrevedere au participat Cherif Messadia, responsabil al Departamentului informare și orientare din aparatul central al Frontului de Eliberare Națională, precum și ambasadorul României Ia Alger, Ștefan Mihai.In cadrul convorbirii au fost abordate probleme privind colaborarea româno-algeriană, subliniindu-se de ambele părți dorința comună de a o dezvolta pe multiple planuri, în interesul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Convorbirea s-a desfășurat intr-o atmosferă cordială.în aceeași zi, tovarășul Paul Niculescu-Mizil a avut convorbiri la Ministerul algerian al învățămîntu- lui Superior și al Cercetării Științifice cu ministrul Mohamed Seddik Benyahia.Cu acest prilej s-au făcut informări reciproce asupra organizării actuale a învățămintului in cele două țări, subliniindu-se noile direcții de dezvoltare a acestuia. în context s-a relevat eficiența cooperării româno-algeriene in domeniul respectiv, care a cunoscut o dezvoltare importantă. îndeosebi in urma vizitei oficiale efectuate anul trecut în Algeria de tovarășul Nicolae Ceaușescu, precum și aportul profesorilor români care activează in Algeria la înfăptuirea principalelor obiective ale învățămintului algerian. Au fost examinate, de asemenea, posibilități-

le dezvoltării in continuare a cooperării româno-algeriene in domeniile învățămintului și cercetării științifice.După convorbiri, care s-au desfășurat intr-o atmosferă cordială, ministrul învățămintului superior și cercetării științifice, Mohamed Seddik Benyahia, a oferit in onoarea tovarășului Paul Niculescu-Mizil un dejun oficial, cqre s-a desfășurat intr-o ambianță cordialăAu participat Cherif Belkacem, membru al Consiliului Revoluției, ministru de stat, și alte persoane oficiale.

paris. DIALOG ÎNTRE REPREZENTANȚII fi. R. P. 
Șl CEI Al FORȚELOR POLITICE NEUTRALISTE 

DIN VIETNAMUL DE SUDPARIS 9 (Agerpres). — La Paris a fost dat publicității, luni, un comunicat cu privire la prima intilnire oficială dintre reprezentanții Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud și cei ai forțelor politice neutralists din Vietnamul de Sud.Cele două părți, relevă comunicatul. au făcut un schimb de păreri in legătură cu crearea Consiliu-

lui național de reconciliere și înțelegere națională și cu îndeplinirea prevederilor acordului de la Paris asupra Vietnamului „intr-un spirit constructiv, de ințelegere mutuală, respect reciproc și egalitate".Organizația forțelor neutralists a adresat o propunere delegației administrației saigoneze in vederea unei întilniri similare, dar nu a primit nici un răspuns.
Senatorul american Brooke recunoaște:

„Forțele populare controlează situația 
militară in Cambodgia"WASHINGTON 9 (Agerpres). — Senatorul republican Edward W. Brooke a cerut, Ia 8 iulie, ca S.U.A. să-și înceteze bombardamentele asupra Cantbodgiei și să-l recunoască pe prințul Norodom Sianuk drept șef al statului cambodgian — relatează agenția United Press International. Propunerea lui Edward Brooke este formulată intr-un raport de 143 de pagini, întocmit in urma unui turneu pe care acesta l-a efectuat, in aprilie a.c., in Japonia, Cambodgia și Vietnamul de sud, din însărcinarea

Senatului american. în raportul său, senatorul apreciază că prințul Norodom Sianuk este singura personalitate în măsură „să obțină sprijinul popular necesar pentru a se pune capăt conflictului". în document se menționează. între altele, că forțele populare cambodgiene de sub conducerea F.U.N.C. și G.R.U.N.C. controlează situația militară, fapt ilustrat și de încercuirea capitalei Pnom Penh, și că numai sprijinul acordat* de S.U.A. mai menține la putere regimul lonnolist.
PREGĂTIRI IN VEDEREA UNEI NOI RUNDE

DE CONVORBIRI INDO-PAKISTANEZE

La invitația asociației de 
prietenie Japonia-Vietnam 
și a Comitetului pentru 
sprijinirea poporului viet
namez 0 m*s*une alcătuită din reprezentanți ai Asociației de prietenie Vietnam—Japonia din R. D. Vietnam și ai guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud a sosit in Japonia. Misiunea va rămîne in Japonia pină la 29 iulie ; ea va fi primită de guvernatorul orașului Tokio, Ryokichi Minobe, și va Osaka, Kyoto

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En-lai, și președintele Asociației de prietenie China—Japonia, Liau Cen- gi, au avut o convorbire cordială și prietenească cu Hisao Kuroda, președintele Asociației de prietenie Japonia—China, aflat în vizită la Pekin.

ROMÂNIA LA TÎRGUL

vizita orașele Nagoya, și Kobe. INTERNAȚIONAL 

DE LA BILBAO

Guvernatorii băncilor 
centrale occidentale s au în_ trunit, duminică seara, în cea de-a doua ședință a zilei, in încercarea de a găsi o cale de ieșire din noua situație de criză a dolarului, provocată de scăderea bruscă a cursului acestuia. Potrivit comunicatului dat publicității la încheierea reuniunii. participanții au convenit asupra unui plan de susținere a dolarului pe piețele monetare mondiale, dar nu au specificat cînd anume vor interveni în tranzacțiile internaționale cu monedă americană.

Primul secretar al C.C. 
(51 P.P.R.M., Președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Mongole, Jumjaaghiin Țedenbal, a primit, luni, delegația ungară, condusă de Lajos Feher, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.P. Ungare, care se află in capitala mongolă.

Cea de-a opta sesiune 
a Comisiei mixte perma
nente sovieto-tranceze dP colaborare economică și tehnico- șliințifică și-a deschis lucrările la Moscova. Delegația sovietică la sesiune este condusă de Vladimir Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.. iar cea franceză — de Valery Giscard d’Estaing, ministrul economiei și finanțelor. Luînd cuvintul la deschiderea sesiunii, conducătorii celor două delegații au evidențiat evoluția favorabilă din ultimii ani a cooperării sovieto- franceze.

In orașul spaniol Bilbao s-a 
deschis cel de-al VlII-lea 
Tirg international de mostre in
dustriale, la care participă și 
întreprinderi românești. Vizitând 
pavilionul României, ministrul 
spaniol al comerțului, Agustin 
Cotorruelo Sendagorta, a apre
ciat in mod deosebit calitatea și 
varietatea exponatelor româ
nești. Cu ocazia „Zilei Româ
niei" la tirg. pavilionul țării 
noastre a fost vizitat, de aseme
nea, de un numeros public.

Președintele Nixon a pri
mit pe șeful biroului de le
gătură al R.P. Chineze în 
S.U.fî., Huan Gen. Menționind că vizita diplomatului chinez a fost fectuată la invitația guvernuluimerican, agenția China Nouă anunță că Huan Gen avusese anterior o intilnire cu Henry Kissinger, consilierul președintelui S.U.A. pentru problemele securității naționale.

e- a-

Președintele Siriei, Hafez Assad, l-a primit pe Andrei Kirilenko, membru al Biroului Politic, -secretar al C.C. al P.C.U.S., conducătorul unei delegații de partid și ■ guvernamentale sovietice care a vizitat Siria cu prilejul festivităților organizate la inaugurarea barării cursului apelor Eufratului: S-a e- fectuat un schimb de opinii asupra perspectivelor dezvoltării relațiilor sovieto-siriene, precum și asupra problemelor internaționale actuale, o atenție deosebită fiind acordată situației din Orientul Apropiat.

Tribunalul special din 
Irak a Pronuntat sentința capitală in procesul intentat unui alt grup de persoane implicate în tentativa eșuată de complot, inițiată de fostul șef al Siguranței generale, Nazim Kezar — anunță surse oficiale irakiene. Un decret prezidențial a confirmat condamnarea la moarte a 13 persoane, iar lui Abdel Khalek al Samarrai, fost membru al Consiliului Comandamentului Revoluției, sentința i-a fost comutată în detențiune pe viață.

Ministrul de externe al
Turciei Haluk Bayulken, va întreprinde o vizită oficială in R. P.

Populația Norvegiei era de 3 947 775 locuitori la 1 ianuarie 1973. La aceeași dată, populația capitalei norvegiene a fost de 472 503 locuitori. Aceste date statistice au fost date recent publicității la Oslo.
0 delegație militară chi

neză condusă de Siu Sian-cien, vicepreședinte al Comisiei militare a C.C. al P.C. Chinez, care va asista la festivitățile prilejuite de cea de-a 30-a aniversare a armatei populare albaneze și va face o vizită de prietenie in R. P. Albania, la invitația Ministerului Apărării Populare al R.P. Albania, a sosit la Tirana.
Ploi torențiale la Karachi. 35 de persoane și-au pierdut viața ori au dispărut, iar alte 40 au fost rănite în urma ploilor torențiale care s-au abătut începind de sîmbătă seara. asupra orașului Karachi. Mii de locuitori au rămas fără adăpost, majoritatea cartierelor fiind inundate.

DACCA 9 (Corespondență de la I. Puținelu). — P. N. Haksar, trimisul special al primului ministru al Indiei, Indira Gandhi, aflat în prezent la Dacca pentru a pregăti o nouă rundă de convorbiri indo-pakistaneze, a avut două intîlniri consultative cu ministrul de externe al Republicii Bangladesh. Kamal Hussein.La conferința de presă ținută in urma celor două întilniri, Hussein a afirmat că, în cadrul discuțiilor, s-a

procedat la o trecere în revistă a situației din zonă. La rindul său, Haksar a arătat că întrevederile au fost consacrate examinării problemelor ce ar putea fi ridicate la viitoarele convorbiri cu Pakistanul, în contextul propunerii din 17 aprilie, privind un șchimb de prizonieri și de persoane civile intre cele trei țări, ca bază a reglementării problemelor umanitare rezultate din conflictul din decembrie 1971.
După formarea 

noului guvern libanezDupă 88 de zile de la declanșarea crizei politice din aprilie, Libanul are, începind de la miezul nopții de 8 iulie, un nou Consiliu de Miniștri.Noul premier, Takieddine Solh. a avut nevoie de 18 zile pentru a forma actualul guvern. Problema-cheie care a întîrziat formarea guvernului a constituit-o atribuirea portofoliului
ÎNT/LNIREA COSMONAUȚILOR 

SOVIETICI ȘI AMERICANI
' NEW YORK 9 (A- 

gerpres). — La Hous
ton a început, luni, 
întilnirea cosmonauți- 
lor și astronauților, 
precum și a oameni
lor de știință și spe
cialiștilor sovietici și 
americani, la care vor 
fi examinate probleme 
legate de experimentul 
comun „Soiuz-Apollo", 
prevăzut pentru anul 
1975.

Delegația sovietică, 
din care fac parte și 
viitorii membri ai e-

chipajului „Soiuz", 
este condusă de direc
torul tehnic al proiec
tului zborului „Soiuz- 
Apollo" din partea so
vietică, K. Bușuev, 
membru corespondent 
al Academiei de științe 
a U.R.S.S. Din delega
ția americană fac par
te astronauții T. Staf
ford, V. Brand și co
mandantul D. Slayton.

După cum mențio
nează agenția T.A.S.S., 
vor fi examinate u- 
nele detalii tehnice

ale zborului comun și 
ale joncțiunii celor 
două nave, precum și 

■probleme ale compati
bilității mecanismelor 

• și sistemelor de cupla
re. Se apreciază că. 
rezultatele zborului co
mun al navelor „So- 

•iuz“ și „Apollo" vor fi 
deosebit de importan
te pentru viitorul e- 
ventualelor operațiuni 
de salvare In Cosmos 
și pentru cercetările 
științifice comune.

internelor reclamat de forțele de stingă și de o parte a grupărilor parlamentare musulmane și sunite. în momentul cînd Takieddine Solh și-a anunțat intenția de a atribui acest portofoliu lui Kamal Joumblatt, liderul Partidului Socialist Progresist și al Frontului de Eliberare Națională. susținut de forțele amintite mai sus, grupările politice conservatoare au amenințat imediat cu retragerea sprijinului pentru noul premier desemnat. După lungi negocieri s-a ajuns Ia o formulă de compromis : in fruntea Ministerului <je Interne a fost numit Bahige Takieddine, din gruparea lui Kamal Joumblatt, iar numărul membrilor guvernului a sporit de la 18, cit aveau cabinetele anterior, la 22, prin includerea a patru miniștri de stat.Noul guvern are o serie de probleme dificile de rezolvat, intre care redeschiderea frontierei cu Siria, închisă la 8 mai a.c.. ceea ce a produs mari pagube comerțului libanez cu bogatele țări petroliere din Golful Arabic, precum și reglementarea raporturilor cu organizațiile palesti- nene, cauza principală a crizei politice prin care a trecut Libanul.
Crăciun IONESCUBeirut, S

„Există posibilitatea unei 
înțelegeri între toți chilienii, 

a unirii poporului"
CUVÎNTA.REA ROSTITA 

DE LUIS CORVALAN 
LA MITINGUL ORGANIZAT 

DE P.C. DIN CHILESANTIAGO DE CHILE 9 (Corespondență de la E. Pop). — La Teatrul „Caupolican", din Santiago de Chile, a avut loc un miting organizat de Partidul Comunist din Chile, la care a rostit o amplă cu- vîntare Luis Corvalan. secretarul general al P.C.C. Abordind numeroase probleme legate de actualitatea politică internă chiliană, el a formulat, totodată, aprecieri și concluzii în legătură cu tentativa e- lementelor reacționare de a răsturna guvernul. Rebeliunea a fost înfrîntă cu rapiditate — a arătat vorbitorul — datorită intervenției prompte și oportune a comandamentului forțelor armate, datorită lealității acestor forțe și mobilizării clasei muncitoare.Secretarul general al P.C.C. s-a referit, de asemenea, la organizațiile politice de opoziție, care au participat efectiv sau au instigat la încercarea de lovitură de stat, amintind in acest sens mișcarea fascistă, impropriu denumită „Patria și libertatea", precum și implicațiile declarațiilor făcute de conducerea Partidului național, prin care este contestată legitimitatea guvernului condus de președintele Allende. „Crima comisă împotriva patriei, împotriva securității naționale, a ordinii constituționale și a disciplinei forțelor armate nu poate să rămină nepedepsită. Chile cere maximum de pedeapsă pentru autorii rebeliunii sedițioase, și pentru cei care au instigat-o" — a spus Corvalan.Evenimentele au demonstrat — a relevat >.el apoi — că pericolul războiului civil, asupra căruia partidul comunist, ca și Unitatea Populară, in ansamblul ei, au atras atenția, np este „o fantezie", cum s-a exprimat președintele Senatului, ci o realitate dovedită de tentativa de lovitură da stat.în cuvîntarea sa. Luis Corvalan a arătat, totodată, că există posibilij- tatea unei înțelegeri între toți chilienii, indiferent dacă sprijină sau nu guvernul de Unitate Populară, „între oamenii muncii — țărani, funcționari, tehnicieni și specialiști, femei și studenți, simpatizanți sau nu ai guvernului — dialogul este necesar, obligatoriu, și trebuie să fie privit ca o sarcină ineludabilă. A- ceasta este calea cea mai sigură spre unirea poporului, spre evitarea diviziunii artificiale a chilienilor care au interese comune și dușmani comuni".în încheierea cuvîntării, Luis Corvalan a vorbit despre obiectivele planului de urgență elaborat de guvern, subliniind necesitatea imperioasă a succesului în bătălia producției și soluționarea problemelor privind aprovizionarea și distribuirea de bunuri.
Succese ale P. C. J. 

în alegerile municipale 
din TokioTOKIO 9 (Agerpres). — Luni au fost date publicității rezultatele definitive ale alegerilor pentru desemnarea membrilor Consiliului municipal al orașului Tokio. Din cele 125 de mandate, 51 au revenit Partidului liberal democrat (de guver- nămînț), 26 — partidului Komeito, 24 — Partidului comunist, 20 — Partidului socialist și cite două mandate Partidului socialist democratic și independenților.Observatorii politici, citați de a- gențiile de presă, subliniază succesul deosebit înregistrat in aceste alegeri de Partidul Comunist din Japonia, care și-a sporit cu șase numărul de- putaților in Consiliul municipal al capitalei nipone. Se subliniază, dc asemenea, faptul că, menținindu-și același număr de locuri ca și în a- legerile anterioare, partidul premierului Tanaka — P.L.D. — a trecut cu bine acest test de popularitate, deosebit de însemnat in perspectiva alegerilor generale pentru Camera Superioară a parlamentului, programate pentru anuî viitor.

Argentina 
se va alătura 

țărilor nealiniateBUENOS AIRES 9 (Agerpres). — Argentina se va alătura grupului celor 59 de țări nealiniate — s-a anunțat oficial. Ministerul de Externe al Argentinei a precizat, totodată, că o delegație guvernamentală argentine,ană va participa la lucrările Conferinței țărilor nealiniate, programate pentru , luna septembrie a acestui an, la Alger.După cum s-a anunțat, un alt stat latino-american — republica Panama — și-a făcut cunoscută, cu puțin timp înainte, hotărirea de a adera la grupul țărilor nealiniate.
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