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Azi, în București, îsi începe lucrările La posturile

de radio

Congresul și televiziune

Frontului Unității Socialiste
2)

Succes deplin marelui forum al neclintitei unități 
de voință și acțiune a întregului nostru popor 

condus de Partidul Comunist Român!

ASTĂZI, IN JURUL 
OREI 16,00, POSTURILE 
NOASTRE DE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE VOR 
TRANSMITE DIRECT DE 
LA SALA PALATULUI 
REPUBLICII ȘEDINȚA DE 
DESCHIDERE A CONGRE
SULUI FRONTULUI UNI
TĂȚII SOCIALISTE.

ȘEDINȚA 
COMITETULUI EXECUTIV

AL C. C. AL P. C. R.

Astăzi iși Lncepe lucrările primul 
Congres al Frontului Unității So
cialiste — eveniment de mare în
semnătate în viața social-politică 
a poporului și țării. Organism po
litic larg democratic și reprezen- 
tauv. Frontul Unității Socialiste dă 
expresie organizatorică unității po
litice a poporului, unind în jurul 
Partidului Comunist Român, ca 
forță conducătoare, principalele or
ganizații de masă, obștești și pro
fesionale. toate forțele politice și 
sociale ale națiunii noastre socia
liste. Miile de delegați — bărbați 
și femei, virstnici și tineri, munci
tori. țărani și intelectuali, români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități — aleși în conferințele 
care au precedat pretutindeni în 
țară convocarea congresului au 
fost împuterniciți să dea glas ho- 
tăririi unanime de a înfăptui neabă
tut vastul program elaborat de 
Cor greșul al X-lea și hotăririle 
Conferinței Naționale ale partidu
lui

Congresul Frontului Unității So
cialiste are loc in anul jubiliar în 
care întregul popor se pregătește, 
cu deosebită însuflețire, să intîm- 
pine a XXX-a aniversare a elibe
rării patriei și al Xl-lea Congres 
al Partidului Comunist Român cu 

importante rezultate
dezvoltarea economiei și cultu
rii. pe plan educativ, in toate do
meniile de activitate. Fără îndoială 
că actualul congres al F.U.S. va 
contribui la o și mai puternică gal
vanizare a energiilor creatoare ale 
oamenilor muncii, la creșterea gra
dului de mobilizare a organizații
lor și consiliilor F.U.S. la antrena
rea și mai activă a tuturor cate
goriilor de cetățeni la opera de e- 
dificare a societății socialiste mul-<________

si in

c

tilateral dezvoltate, la întărirea 
pe mai departe a coeziunii tuturor 
cetățenilor patriei in jurul Parti
dului Comunist Român.

Așa cum este cunoscut, ca re
zultat al aplicării consecvente a 
I niei Congresului al X-lea și a 
Conferinței Naționale, de perfec
ționare a structurilor menite să a- 
sigure o tot mai largă participare 
a maselor la treburile obștești, 
Frontul Unității Socialiste îndepli
nește un rol tot mai important in 
funcționarea mecanismului de con
ducere democratică a vieții noas
tre de stat : in ultimii ani a cres
cut aoortul Frontului Unității So
cialiste în multiple domenii 
vieții sociale — cu deosebire 
organizarea controlului obștesc, in 
organizarea dezbaterii publice a 
diferitelor proiecte de legi și ho- 
tăriri și, în genere, în consultarea 
cetățenilor asupra bunului mers al 
treburilor gospodărești de la orașe 
și sate. Este neîndoielnic că lucră
rile congresului, reliefind rolul de 
prim plan ce-1 îndeplinește F.U.S. 
in sistemul democrației noastre so
cialiste, se vor solda cu rezultate 
marcante ia atragerea și mai largă 
și mai activă a cetățenilor la o- 
Dera de dezvoltare a orașelor șl 
satelor, de valorificare a inițiati
velor gospodărești, in general, de 
conducere a statului.

în prezent, unul din domeniile 
de Intensă preocupare pe scara în
tregii noastre societăți il constituie 
activitatea educativă, dezvoltarea 
continuă a conștiinței socialiste, 
modelarea omului nou. Frontului 
Unității Socialiste ii incumbă in 
această privință multiple sarcini — 
iar Congresul F.U.S. se constituie 
ca un fericit prilej pentru inten-

ale 
In

sificarea acestei activități, pentru 
dezvoltarea acțiunii coordonate 
spre aceste obiective a organiza
țiilor. uniunilor și asociațiilor com
ponente, pentru perfecționarea 
muncii de răspindire a științei, de 
ridicare a nivelului de cunoaștere 
al celor ce muncesc.

Frontul Unității Socialiste în
deplinește, totodată, importante 
funcții pe plan extern. Prin dez
voltarea legăturilor cu organizații 
similare din alte țări, cu nume
roase partide și organizații politi
ce democratice, progresiste, anti- 
imperialiste, prin extinderea cola
borării cu mișcările de eliberare 
națională, cu partide de guvernă- 
mint din noile state Independente, 
F.U.S. contribuie la întărirea so
lidarității forțelor democratice in 
lupta pentru pace, libertate și pro
gres social, la promovarea impe
rativelor destinderii și colaborării 
Intre popoare. Prifejuind o trecere 
in revistă a rezultatelor obținute, 
o analiză a acestei activități me
reu mai ample, Congresul F.U.S. 
se va înscrie ca un moment de 
seamă și va contura noi premise 
pentru lărgirea continuă a legătu
rilor de prietenie și solidaritate 
dintre poporul român și celelalte 
popoare in lupta pentru o lume 
mal bună și mai dreaptă, va con
tribui la traducerea in viață me
reu mai consecvență șl mai amplă 
a politicii externe internaționaliste 
a partidului.

...Sint tot atitea motive pentru 
care comuniștii, oamenii muncii iși 
exprimă astăzi gîndul : Succes de
plin lucrărilor acestui forum al ne
clintitei unități de voință și acțiu
ne a întregului nostru popor con
dus de Partidul Comunist Român !

0 importantă 
construcție rutieră

CRAIOVA (Corespondentul 
..Scinteii**).  — Ieri a avut loc la 
Cotofeni (Dolj), pe drumul na
tional nr. 6. inaugurarea unui 
important obiectiv : pasajul su
perior rutier peste calea fe
rată dublă Craiova — Fi- 
liași — Turnu-Severin, punct 
de mare trafic rutier și fe
roviar. Pasajul are o deschi
dere de 171 de metri, iar cu 
rambleurile Însumează o «lungi
me totală de aproape 700 de 
metri. Partea carosabilă — cu 
două benzi de circulație — are 
o lățime de 7,80 metri, la care 
6<? mai adaugă două trotuare de 
cite 1,50 metri fiecare. De men
ționat că lucrarea a fost execu
tată in numai 18 luni, fără în
treruperea circulației feroviare 
și fără scoaterea de sub tensiu
ne a liniei electrice.

Recoltarea se apropie... 
dar în atelierele de repa
rații prea multe mașini aș
teaptă piesele de schimb

ÎNTÎLNIRE
CU VIITORUL

Nu de mult, la locul 
meu de muncă din șo
seaua Kiseleff. am a- 
vut o foarte plăcută 
intilnire cu viitorul, 
cu alte cuvinte cu un 
grup de 16 pionieri, 
locțiitori ai președin
telui Consiliului Na
țional al Organizației 
Pionierilor. Erau acolo 
băieți si fete, unul mai 
frumos si mai vioi de
ck altuL Cum ii pri
veam mi-am adus 
aminte că intr-una 
din cuvintările sale, 
președintele republi
cii noastre, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. i-a 
numit pe tinerii pur
tători de cravată roșie 
cu tricolor ..Feți-fru- 
moși comuniști* 4.

Intr-adevăr, fiecare 
băiat părea un mic 
Fât-frumos si fiecare 
fată o mică Ileana Co
să nze ană.

Conversația 
noi a ir.ceput 
fără sfială. Ne 
sem numai cu
minute mai înainte și 
parcă ne cunoșteam 
de cind lumea. Afară 
venise primăvara, ră
sărise iarba si înver
ziseră arborii, dar nici 
unul dintre noi nu a- 
veam timp să privim 
pe fereastră. Adevăra
ta primăvară se afla 
lingă mine. Era pri
măvara oamenilor ti
neri. primăvara aces
tor pui de oameni. Mi 
s-a părut că înmugu
riseră. Aveau să în
florească și să rodeas
că. DeocamdatX la 
gcoală. erau toți elevi 
eminenți și se înțele
gea de la sine că no
tele nici unuia au e- 
rau sub zece. In toiul 
bucuriei __
prinsese pe toți, unii 
dintre ei au făcut, cu 
gingășie, observația că 
nu se scriu destule 
cărți bune pentru ei. 
Era o critică indrep-

< ____

dintre 
ușor, 

văzu- 
citeva

care ne cu-

lățită și am primit-o 
cu înțelegerea cuveni
tă. Timpul ! Dacă am 
avea destul timp ! 
Sau măcar dacă am 
putea face ca timpul 
să se scurgă mai încet, 
să ne ducem pină la 
împlinire munca înce
pută și s-o luăm me
reu și mereu de la ca
păt. Dar aceasta nu se 
poate. Se poate insă 
altceva : să folosim cit 
mai bine timpul pe 
care il avem.

I-am întrebat ce ac-

însemnări de
Zaharia STANCU

tivitate au in afara o- 
bligațiilor școlare. Si 
am aflat lucruri uimi
toare. Astfel, numai in 
primăvara anului a- 
cesta, cind organi
zația ' pionierilor îm
plinește 25 de ani 
de viață. Feți-fru- 
moșii noștri comu
niști. care pe întreaga 
țară numără aproape 
două milioane. au 
plantat șase milioane 
cinci sute de mii de 
pomi fructiferi, arbori 
și arbuști și au între
ținut parcuri și spatii 
verzi pe două mii 
sute hectare...

Au un program 
activitate bogat, 
riat, de muncă, de în
vățătură. de cunoaște
re a vieții din întrea
ga tară. Nimic nu tre
buie trecut cu vederea. 
Totul este deosebit de 
Interesant. Pe mine 
insă m-au bucurat ne
spus de mult înfățișa
rea lor vioaie, mintea 
lor ascuțită, orizontul 
lor larg, cunoștințele 
lor multiple, dorința

trei

de 
va-

lor de a deveni ceea 
ce numim oameni în
tregi, cu care să se 
mindrească nu numai 
familia, ci întreaga 
țară. Ei și l-au luat 
de model pe cel ce i-a 
numit Feți-frumoși 
comuniști, pe secreta
rul general al Partidu
lui Comunist Român, 
pe președintele Repu
blicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Intr-o scrisoare pe 
care mi-au trimis-o zi
lele trecute, acești ti
neri și noi prieteni ai 
mei, intre multe altele 
imi spun : „Vă făgă
duim că vom fi acei 
oameni ai anului 2 000 
pe care-i dorește în
tregul nostru, popor. 
Năzuim ca toți pionie
rii să fie copii harnici 
și inimoși, cinstiți, cu
rajoși și sinceri. Iu
bind cu pasiune ade
vărul, luptind mereu 
pentru triumful drep
tății și al omeniei**.  ,

S-a vorbit cu luni $1 
cu ani in urmă de ne
cesitatea ca intregul 
nostru popor să cape
te o educație socialis
tă și, mai ales, să ca
pete o educație socia
listă tineretul nos
tru. de la virsta cea 
mai fragedă. Feți-fru- 
moșii noștri comuniști 
mi-au dovedit că acest 
lucru este posibil. Vom 
avea deci — după pă
rerea mea cu mult 
înainte de anul 2 000 
— un mare număr de 
oameni noi. de comu
niști născuți in anii a- 
ceștia febrili de con
strucție a socialismu
lui, de comuniști care 
vor trăi în 
nism. Pentru 
Feți-frumoși___ __
cum invață să fie oa
meni cinstiți și har
nici trebuie să scriem 
cărți mai bune fi mai 
multe.

comu- 
aceșli 

care a-

în ziua de 22 mal n.c. a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
do tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român.

în cadrul ședinței a fost prezentată o informa
re n guvernului asupra analizei pe bază de bi
lanț a rezultatelor activității cconomico-financia- 
re pe anul 1973, analiză care a fost efectuată în 
prezența reprezentanților tuturor ministerelor.

Comitetul Executiv n npreciat ca pozitivă acti
vitatea economico-financiară desfășurată pe anul 
1973 de către ministere, centrale industriale și 
întreprinderi, de unitățile din agricultură, trans
porturi și din alte sectoare ale economiei na
ționale. Ca urmare a îndeplinirii prevederilor 
din planul de dezvoltare economico-socială a 
țarii privind sporirea acumulărilor, s-a asigurat 
creșterea continuă a veniturilor oamenilor mun
cii, în undo domenii realizîndu-se chiar creșteri 
peste nivelurile prevăzute in planul cincinal.

Apreciind rezultatele bune obținute, au fost 
scoase,- totodată, în evidență o seamă de neajun
suri în activitatea economico-financiară a între
prinderilor, centralelor, ministerelor și a celor
lalte organe centrale. în vederea înlăturării a- 
ccstora, Comitetul Executiv a indicat ca guver
nul, fiecare minister, centrală și întreprindere să 
acționeze cu toată fermitatea pentru aplicarea in 
viață a măsurilor stabilite deja de conducerea 
partidului și statului privind punerea neîntîrzia- 
tă în funcțiune a obiectivelor economice res
tante, scurtarea termenelor de atingere a para
metrilor proiectați la noile capacități de produc
ție și folosirea corespunzătoare a celor existente, 
eliminarea risipei de materiale și diminuarea, pe 
această cale, a cheltuielilor de producție. Comi
tetul Executiv a stabilit \ă se pună de urgență 
ordine în sistemul de aprovizionare tehnico-ma- 
terială, să se asigure folosirea cît mai rațională 
a mijloacelor de producție, a materiilor prime și 
materialelor în vederea lichidării imobilizărilor

de stocuri, a evitării cheltuielilor neeconomlcoa- 
se. Totodată, s-a dat ca sarcină organelor finan
ciare să stabilească un sistem mai corespunzător 
do analiză economico-financiară, care să scoală 
în evidență cu mai multă claritate fenomenele 
reale care au loc în economie, pentru ca, pe a- 
ceastă bază, să se acționeze în vederea creșterii 
necontenite a eficienței economice în toate sec
toarele de activitate. Comitetul Executiv subli
niază, încă o dală, că înfăptuirea prevederilor 
planului de dezvoltare economico-socială po 
1974, realizarea cincinalului înainte do termen 
la toți indicatorii și în toate domeniile — inves
tiții, producție industrială și agricolă, diminua
rea cheltuielilor materiale — reprezintă calea 
spre creșterea neîncetata a nivelului de trai, ma
terial și spiritual, al întregului nostru popor.

Comitetul Executiv a aprobat, în continuare, 
propunerile guvernului privind unele îmbunătă
țiri în sistemul de impozite pe veniturile coope
rativelor și alo celorlalte organizații cooperatiste 
de consum și meșteșugărești, precum și ale în
treprinderilor și organizațiilor economice ale or
ganizațiilor obștești. Prin îmbunătățirile propuse 
se asigură — odată cu simplificarea modului 
de stabilire a impozitului — realizarea unei co
relări mai corespunzătoare între venitul efectiv 
și impozitul ce trebuie plătit de fiecare unitate, 
precum și stimularea mai puternică a cooperati
velor meșteșugărești de a dezvolta o serie de 
activități și prestări de servicii necesare popu
lației.

Comitetul Executiv a discutat și aprobat unele 
măsuri cu privire la organizarea și desfășurarea 
Congresului Frontului Unității Socialiste și a sta
bilit reprezentanții Partidului Comunist Român 
care vor fi propuși să fie aleși în Consiliul Na
țional al Frontului Unității Socialiste.

în cadrul ședinței, Comitetul Executiv a rezol
vat, de asemenea, și alte probleme ale activității 
curente.

Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

agenției Inter Press
Dupâ cum s-a anunțat, la 

secretar general al Partidului 
bllcll Socialiste România, a primit pe Luis Horacio Vignolo, directo
rul filialei din 
Press Service

15 mal, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
Comunist Român, președintele Repu-

Buenos Aires pentru America Latinâa agenției Inter 
(I.P.S.), cârela i-a acordat un Interviu.

Domnule pre-ÎNTREBARE:
ședințe, după cum se știe, îm
părțirea lumii in sfere de in
fluență și blocuri militare a 
avut, în special in perioada 
războiului rece, consecințe din 
cele mai negative pentru ome
nire. Cum vedeți dumnea
voastră depășirea acestei si
tuații, fără a se cădea intr-o 
nouă împărțire a sferelor 
influență ?

RĂSPUNS : Trebuie să spun 
la început că împărțirea lumiiIN PAGINA A II-A
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Șantierul naval Constanța i Noua hala de debitare șl asamblare a navelor Foto : 8. Cristian
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blocuri militare și perioada de în
cordare care a existat după cel 
de-al doilea război mondial sînt 
o urmare a politicii imperialiste, 
de dominație, de forță, a con
tinuării politicii colonialiste și 
neocolonialiste, a încercărilor de a 
frîna desfășurarea luptei de eli
berare națională, a luptei popoa
relor pentru a deveni stăpîne pe 
bogățiile naționale și pe destinele 
lor.

Crearea blocului militar N.A.T.O. 
a dus, după cum se știe, la crea
rea pactului defensiv de la 
Varșovia, care și-a propus de la 
început, ca obiectiv, să existe atît 
timp cît va exista pactul N.A.T.O., 
țările participante la Tratatul de 
la Varșovia pronunțîndu-se pen
tru desființarea concomitentă a 
ambelor blocuri militare.

Ca urmare a succeselor înregis
trate de forțele progresiste și anti- 
imperialiste, între care trebuie să 
menționez succesele obținute de 
țările socialiste, de țările care 
s-au eliberat de dominația colo
nială și au pășit pe calea dez
voltării economico-sociale 
pendente, precum 

urmare a creșterii con- 
maselor ’ 

viața internațională s-au 
schimbări 
schimbări 
raportul

inde-
și, în gene-

J

Service
pun în pericol această politică 
nouă — este vorba de forțele reac
ționare. De aceea, considerăm că 
pentru a se asigura accentuarea 
cursului spre destindere, afir
marea noilor relații în viața inter
națională este necesar^ o activita
te susținuta din partea tuturor 
statelor, așezarea relațiilor dintre 
state pe principii de egalitate, de 
respect al independenței și suve
ranității, de neamestec în trebu
rile interne, de renunțare la forță 
și la amenințarea cu forța, de 
respect al dreptului fiecărei na
țiuni de a se dezvolta corespunză
tor năzuințelor sale, fără nici un 
amestec din afară.

Totodată, este necesară o parti
cipare mai activă a organizațiilor 
internaționale, îndeosebi a Orga
nizației Națiunilor Unite și, în a- 
cest cadru, a tuturor statelor, la 
soluționarea problemelor care pre
ocupă astăzi omenirea.

Numai așa se poate asigura dez
voltarea cu succes a politicii noi, 
se poate împiedica împărțirea 
lumii în zone de influență.

ClND Al CE ÎNVĂȚA, NU TE SFII
A

SĂ PRIVEȘTI ÎN GRĂDINA VECINULUI
De ce întreprinderile restanțiere din județul Vîlcea 

nu sînt ajutate să urmeze exemplul fruntașilor
Industria județului Vilcea are pre

văzut pentru anul 1974 un ritm 
nemaiintilnit de creștere a producției 
— de aproape 50 la sută față de anul 
trecut — ceea ce reprezintă un ade
vărat „virf“ in procesul dezvoltării 
economice a județului. Productivita- 

. tea muncii urmează să fie mai mare 
cu peste 40 la sută, fapt care de
monstrează că, in cadrul eforturilor 
pentru sporirea producției indus
triale, accentul trebuie pus tocmai pe 
fructificarea la maximum a rezerve
lor interne ale întreprinderilor, pe 
folosirea cu randamente superioare a 
mijloacelor tehnice, pe utilizarea ra
țională a timpului de lucru și forței 
de muncă.

Ferm angajate in întrecerea socia
listă pentru realizarea cincinalului 
Înainte de termen, colectivele din 
majoritatea unităților industriale din 
iudeț au obținut succese de prestigiu, 
n 4 luni, ele au realizat suplimentar 

309 tone butanol, 376 tone sodă 
caustică, 18 500 tone calcar, 11 560 tone 
■are La soluție, 15 600 metri p&trați

PAL, 15 000 perechi încălțăminte ș.a. 
S-au remarcat in mod deosebit co
lectivele de la întreprinderea minieră 
Rm. Vilcea, Combinatul de prelucrare 
a lemnului, fabrica de piele și încăl
țăminte „Vîlceana“, întreprinderea 
forestieră de exploatare și transport. 
Cu toate acestea, planul producției 
industriale pe ansamblul județului 
nu a fost îndeplinit integral in pe
rioada amintită, datorită, in principal, 
restanțelor înregistrate de unitățile 
de pe platforma chimică din Rm. 
Vilcea. respectiv combinatul de pro
duse sodice și uzina petrochimică.

Prin ce mijloace se acționează 
pentru recuperarea restanțelor in 
unitățile aflate intr-o asemenea si
tuație și cum 6e muncește in cele 
care au obținut bune rezultate pen
tru ridicarea activității la un nivel 
superior ?

...Combinatul de produse sodice. 
Aici. din cauza debitului scă
zut al Oltului, In luna ianuarie nu 
B-a putut lucra la capacitatea maximă

a instalațiilor. Restanțele apărute nu 
s-au recuperat in perioadele urmă
toare. în colaborare cu specialiști de 
la Consiliul Național al Apelor și 
Ministerul Industriei’ Chimice, s-a 
trecut la aplicarea unui plan de mă
suri pentru rezolvarea problemei 
respective.

— Practic, am transformat un ba
tal de decantare in unul de retenție, 
care face posibilă stringerea apelor 
reziduale, ne explică ing. Vasile 
Săvulescu, directorul combinatului 
In paralel, s-a intensificat ritmul lu
crărilor la batalele aflate in construc
ție, mărindu-se perioada de acumu
lare a anelor.

— Dar in afară de aceasta, ce se 
întreprinde pentru recuperarea 
restanțelor ?

— S-a întocmit un grafic de recu
perare a răminerii in urmă pină la 
sfirșltul acestui semestru. Prin im-

Dan CONSTANTIN
(Continuare in pag. a U-a)

ral, ca 
științei 
lare, in 
produs 
Aceste 
radical 
plan internațional. Se poate spune 
că s-a trecut spre o politică nouă, 
de destindere și colaborare în via
ța internațională. In general, 
viața internațională se desfășoară 
în favoarea forțelor progresiste 
care se pronunță pentru o politică 
nouă, bazată pe egalitate și res
pect reciproc. Noi apreciem pozi
tiv schimbările ce s-au produs și 
se accentuează pe plan internațio
nal, cursul destinderii, conside- 
rînd că aceasta corespunde intere
selor tuturor națiunilor lumii.

Totuși, trebuie să spunem că 
mai există încă în lume forțe care

largi popu-

fundamentale, 
au modificat 

de forțe pe

Întrebare : Nu este un 
secret că mult timp au fost 
desconsiderate posibilitățile și 
rolul țărilor mici și mijlocii. 
Ultimele evenimente interna
ționale, și îndeosebi cele din 
Orientul Apropiat, cu toate 
consecințele lor, au scos în 
evidență forța națiunilor pro
ducătoare de materii 
Cum vedeți, 
ședințe, rolul 
țărilor mici și mijlocii în des
fășurarea procesului mondial?

prime. 
domnule pre- 
și contribuția

RĂSPUNS : După cum am men
ționat deja, politica imperialistă, 
colonialistă și neocolonialistă a 
supus dominației un mare număr 
de state și, după cum se știe, în 
primul rînd țările mici și mijlocii. 
Dar chiar după cel de-al doilea 
război mondial, situația a început 
să se schimbe ; în ultimul timp, 
țările mici și mijlocii, care în ge
neral sînt țări în curs de dezvol
tare, țări care luptă pentru o dez
voltare economico-socială inde
pendentă, pentru a fi stăpîne pe
(Continuare în pag. a IlI-a)

A apărut

NICOLAE CEAUȘESCU
Cuvîntare la Consfătuirea cu activul de partid 
și de stat din domeniul comerțului exterior 

și cooperării economice internaționale 
16 mai 1974

REZOLUȚIA
Consfătuirii activului de partid 

și de stat din domeniul comerțului exterior
și cooperării economice internaționale

Editura politică
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[FAPTUL; 
DIVERS

| Un pește
| de...
i 60 milioane i 
. de ani!
I Cercetătorii Muzeului jude- I 
Itrnn Neamț dc științele na urii ’ 

«•nț autoni unei descoperiri dc-a I 
dreptul senzaționale. E>te vorba I 
o f - 'i le unul pește din spe- I 

l ela . Tonului", descoperite In i 
I masivul Ccmegura, care străju- I 
I $te orașul Piatra Neamț. Peș- | 
Iu .. are o lungime de aproape .

o jumătate dc metru $i o vlrstfi I 
apreciat*  la peste... «O milioane I 
de ani ! Ceea ce uimește pe cer-

PBOGRAMUL I

Tn jurul orei 16,00 transmi
siune directa de la Sala Pala
tului Republicii a ședinței de 
deschidere a Congresului 
Frontului Unității Socialiste.

18.30 Pădurea și noi.
19,00 Familia.
19.-25 1001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20,00 Seară pentru tineret.
21.30 Selecțfunf din festivalul llte- 

rar-aMlstlc „Cintare Româ
niei socialiste" organizat in

i Administrația de Stat Loto- 
' Pronosport informează partici- 
k panții că in ziua de 26 mai 1974 
’ organizează o nouă tragere (a 
\ 6-a) la Loteria in obiecte. La
i această tragere se vor atri- 
' bui numeroase și importante
l ciștiguri in autoturisme „Tra- 
? bant 601" și obiecte in valoare 
) de 25 000 lei, 10 000 lei, 5 0C0 lei 
i etc. Tragerea va avea loc in 
' București in ziua de 26 mai și 
i va consta din 24 de extrageri 

separate, după cum urmează : 3 
\ extrageri de numere formate 
|| din cile 6 cifre ; 6 extrageri de

I cetitori — și nu numai pe ci — I 
este faptul că peștele s-a „con- I 
servit ‘ atit de bine, incit s-au |

I păstrat pinâ și .. solzii. S-a emis . 
ipoteza ce pc aceste meleaguri I 
ar fi existat, cu milioane de ani I 
in urmă, un fund de mare ase- ’

I mănător celor din zona tropi- I 
I cala de astăzi.

[ Solidaritate | 
r.'rr in anul 111 lâcătușerie . 

construcțiî-metalice la Școala I 
nr. 25 din Cărei (Satu-Mare), I

• tt internat ’ 
i I stere arj;-<l la Clinica chirur- I 
giculâ nr. 3 din Cili). Trebuia I 
crcctuatâ o operație urgentă, | 

Uita InO —asiră . 
transfuzie de tinge. Apelul lan- I 
sat de spital era pentru 10 do- I 
nalori voluntari. In loc de 10 

's-an prezentat imediat toți cei I 
57 colegi și profesori care erau I 
la acea oră in școală, in frunte | 
r . directorul școlii, Alexandru . 
Frhrr, tj directorul adjunct. Ni- I 
colac Fogaș. |

„Dispăruta* 1* | 
s-a întors 
acasă

In faptul divers cu titlul ..Cine 
o -• ■ relatam despre o |
intimplare petrecută in Gara de I 
Nord. In timp ce ta:ăl cumpă- | 
ra bilete de tren pentru a se . 
întoarce acasă, intr-o comună I 
din județul Iași, fiica se rătă- I 
cisc, astfel că trenul a plecat 
fără ea. Rugămintea tatălui, a- I 
dresată ziarului nostru, de a-1 I 
ajuta, a fost recepționată promot I 
și de către organele de miliție. . 
lată că. intr-o adresă semnată I 
de șeful Direcției judiciare din | 
Inspectoratul General al Mili
ției. general-maior Chiriac Ni- I 
colae, ni se aduce la cunoștin- I 
ță că fiica a fost găsită și ..con- I 
dusă la domiciliul părinților săi. ■ 
unde se află și in prezent". Și I 
de unde părinții ei trarsmit, și | 
pe această cale, organelor de 
miliție mulțumirile lor. I

Șapte 
meșteri 
mari...

Din cauza unei defecțiuni I 
tehnice, unul din turbogenera- | 
rarele termocentralei de la . 
Borzești era amenințat cu scoa- I 
terea din funcțiune. Aceasta ar | 
fi însemnat Derturbarea activi- 
tații de pe intreaga platformă I 
industrială a văii Trotușului. I 
Veniți in grabă la fața locului, I 
electricienii din echipa condusă ■ 
de maistrul NicoTae Simionică I 
au început o aprigă „bătălie | 
contra-cronometru". Timp de . 
5 zile și 5 nopți, cei 7 oameni. I 
7 meșteri mari, au muncit fără I 
întrerupere, procesul de pro- 1 
ducție urmindu-și cursul normal. I 
Cum normale au fost și feliei- I 
țările colegilor de muncă. La • 
care se adaugă și ale noastre. I

Cum 
circulați ?

întrebarea pe care, in repe- I 
fate nnduri, am. adresat-o con- | 
ducătorilor auto are drept des- 
tinatari, de astă dată... bicicliș- I 
Iii și pietonii. Două aefiuni des- I 
iașurate in județele Buzău și ’ 
Dîmbovița s-au soldat, in numai t 
citeva ore, cu depistarea a... 612 I 
contravenient i: pietoni care tra- | 
versau drumul pe unde apucau. . 
care stăteau La taifas in mijlocul I 
străzii sau iși aprindeau țigara I 
la intersecții, bicicliști care ba
rau șoseaua, care nu aveau fa- | 
rari și sonerii la biciclete, se I 
luau la întrecere, circulau iu I 
zig-zag, expunindu-se singuri la ■ 
accidente... Toți cei in cauză au I 
fost sancționați sau avertizați. | 
E cazul ca și circulația bicicliș- 
tilor ți a pietonilor să se pună I 
pe... picioare. \

Un „cont**
al cinstei i

Gheorghe Pop si Maria Țiru ■ 
d.n Deva au toate motivele să I 
fie bucuroși. Deunăzi, amindoi I 
au reintrat in posesia sumelor | 
de bani pe care le pierduseră . 
pe stradă. Desigur, mulțumirile I 
păgubașilor s-au îndreptat. în I 
primul rind, către cei care le-au 
găsit și le-au predat imediat I 
miliției. Dar nu asupra acestor I 
cazuri vrem să insistăm. Sem- I 
nificativ ni se pare faptul că, . 
numai in ultimele săptâmini. la I 
miliția din Deva s-au prezentat | 
peste 20 de persoane care au 
predat sume apreciabile de bani I 
găsite pe stradă — cu și fără I 
portmoneuri. Cu alte cuvinte, I 
s-a deschis un veritabil „cont" ■ 
al cinstei. |

Rubrlcâ redoctotâ de
Petre POPA 
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scinteii*  |

0 MISII NE NOBILĂ. 1 POMI IKIIQTII
0 ÎNDATORIRE PERMANENTĂUVlvIUIVIy I II
EDUCATORII TINERETULUI
Orlrln» pălește astăzi pragul vre

unei întreprinderi este plăcut im
presionat de tinerețea oamenilor, do 
numărul mare al color care, deși a- 
bla au depășit anii adolescenței, în
vață sau se specializează intr-o me
serie utilă societății. Este o reali
tate care situează educarea aix-stor 
tîncrl In centrul preocupărilor orga
nizațiilor dc partid, comuniștii pur- 
tind răspunderea direct*  a pregătirii 
pentru munci și viață a schimbului 
de milne. In cadrul acestei vaste și 
complexe opere educative. un loc 
important il ocupă incctâțenirca ati
tudinii înaintate față de munci — 
expresie a conștiinței socialiste. Și 
viața consemnează tot mai multe 
rodnice experiențe Iată citeva.

— Deși in procesul complex de 
formare a tinerilor cu greu se pot 
stabili ierarhizări, cerințele pregă
tirii profesionale imbinindu-se or
ganic eu cele ale educației comu
niste, cred că unul din primele ac- 

cultlvarea res
ponsabilității faț*  de muncă a tine
rilor. a statorniciei in profesiune — 
spunea ing. Ion Cuța, secretarul co
mitetului de partid al mani Între
prinderi bucurcștene „Automatica".

Un asemenea punct de vedere iși 
găsește reflectarea in efortul con
stant al comun; 
a-i învăța De t 
potrivă buni î 
meni animați ( 
D'.indere comunistă față dc 
ca lor. Pentru realizarea acestui țel 
se acționează printr-un efort conju
gat : alături de cei ce răspund pe 
linie administrativă de problema 
pregătirii cadrelor, toți maiștrii au 
sarcina de partid de a urmări buna 
organizare șl desfășurare a invâțâ- 
mintului profesional șl a calificării 
la locui de muncă. In același timp, 
cei mai bine pregătiți muncitori, 
membri de partid, au in răspundere 
cite 1—2 tineri, asa cum altora 11 
s-au încredințat, spre îndrumare a- 
propiat*.  cite una din cele 11 organi
zații U.T.C. din întreprindere. în
treg ncest efort se concretizează in 
dezvoltarea responsabilității tinerilor 
fată de propria muncă și comporta
rea lor in societate. Că este așa. 
n?-o dovedește un taut : la „Auto
matica" — unde se caiifică și se per-

al

mun

nștilor de aici de
tineri sâ fie deo-
meseriași șl oa-
de o înaltă răs-

Recoltarea se apropie... dar în atelierele de reparații prea multe mașini așteaptă piesele de schimb
efectuate pe 17 mai la D.G.A.T. a re
ieșit că, din cele 262 repere la care 
existau restanțe la începutul lunii, 
au fost recuperate numai 37 ; la 132 
repere livrările sint parțiale : la 93 
de repere nu se livrase nimic. Ast
fel, la piesele de schimb necesare 
reparării combinelor C-12, întreprin
derea „Neptun" Cimpina are restan- 
țe la 9 repere : I.M.U. Medgidia — 
la 6 repere, „Tehnometal"-Timișoara 
nu a livrat diferite tipuri de cabluri. 
Pentru presele de balotat paie și fin 
nu au fost asigurate 15 repere. Si 
exemplele ar putea continua.

Nu este deloc prea devreme să ne 
gindim la seceriș. Și pentru ca toate 
mașinile de recoltat să fie reparate 
din timp este necesar să fie asigu
rate neintîrziat toate piesele de 
schimb ; nici un reper nu este mai 
puțin important decît altul.

Ion TEODOR

Cerealele păioase au dat in spic și 
campania de recoltare se apropie. 
Sint pregătite mașinile agricole pen
tru a intra in lanuri ? In județul 
Bihor mai sint dc reparat circa 100 
de combine, peste 60 prese de balo
tat paie. 60 batoze de treierat. „Față 
de ceilalți ani. munca in stațiunile 
pentru mecanizarea agricul.urii este 
mai bine organizată — ne spunea 
tov. Ion Sabău. directorul trustului 
județean S.M.A. Intirzierea repara
țiilor se datorește insă greutăților «pe 
care le intimpinăm in procurarea 
pieselor de schimb". Iată deci că ter
menul stabilit pentru terminarea re
parațiilor — 1 iunie — nu va putea 
fi respectat pretutindeni datorită 
lipsei unor pie e de schimb.

în județul Bihor, necesarul de pie
se de schimb a fost planificat încă 
de anul trecut. De asemenea, in luna 
aprilie a.c.. trustul județean S.M.A. 
a întocmit o situație cu piesele de 
schimb necesare pe care a inain- 
tat-o bazei de aprovizionare. După 
numai trei săotămini. mai precis la 
7 mai, trustul a intocmit o nouă 
situație, cum se spune, revizuită și 
adăugită. Se cereau diferite tipuri de. 
axe și bucșe pentru combina C-12 : 
carcase, ciururi, siguranțe pentru 

Să privești în grădina vecinului
(Urmare din pag. 1)
bunătățirea funcționării cuptoarelor 
de var și lucrul in paralel cu două 
grupuri de distilație, la uzina de 
sodă nr. 3 s-a obținut pinâ acum un 
spor de producție de 1 000 tone sodă 
calcinată. La uzina nr. 2, prin redu
cerea perioadei de revizie cu .3-4 zile, 
se va realiza un spor de 2 500 tone 
sodă calcinată.

Rezultatele consemnate in luna a- 
prilie și in primele două decade din 
ma> arată că. in urma finali
zării unor măsuri teh.nico-orga- 
nizatorice bine gindite. se creează 
garanția recuperării restanțelor in cel 
mai -scurt timp.

Continuăm investigațiile. La între
prinderea de utilaj chimic și forjă 
din Rm. Vilcea sarcinile de plan s-au 
îndeplinit lună de lună. în această 
unitate tinărâ, dată in funcțibne îna
inte de termen, unde se află încă in 
construcție alte capacități de produc
ție. problema principală de care de
pinde buna desfășurare a activității 
economice o constituie aproviziona
rea tehnico-materialâ. După cum ne 
relata directorul întreprinderii, ing. 
Dan Pirvănescu, sistemul anevoios 
de aprovizionare din bazele județe
ne, livrarea cu intirziere a metalului 
de către unii furnizori au dus la ne- 
respectarea, in primele luni ale a- 
nului, a unor contracte economice. 
La începutul lunii mai, unității ii 
lipseau 600 tone metal, care trebuiau 
asigurate Încă in trimestrul I. Iată de 
ce atit Centrala de utilai tehnologic 
chimic, petrolier și minier din Bucu- 
r?s‘i. forul tutelar al întreprinde
rii din Rm. Vilcea. cit și baza jude
țeană de aprovizionare tehnico-ma- 
terială au datoria să ia de urgență 
măsurile ce se impun, astfel incit 
capacitățile productive ale unității 
să fie utilizate la un nivel superior.

Colectivul întreprinderii forestiere 
de exploatare și transport din Rm. 
Vilcea a obținut in acest an rezulta
te remarcabile, înfăptuind de pe a- 
cum angajamentul anual asumat in 
întrecerea socialistă. Care este cheia 
acestor succese ?

— JJxtinderea la 40 la sută a lu
crărilor forestiere după tehnologia 
exploatării arborilor cu coroană, ceea 
ce a permis creșterea productivității 
muncii cu 6 la sută față de realizări
le din anul trecut — ne răspunde 
directorul I.F.E.T. Rm. Vilcea. ing. 
Ilie Florian.

Această succintă trecere in revistă 
a rezultatelor de pină acum din cele 
trei întreprinderi vilcene, unități cu 
pondere insemnată in economia ju
dețului, a preocupărilor pentru ridi- 

fccțloneazâ Intr-un singur *n  circa 
700 de cadre — planul se îndeplineș
ti' și se depășește lună dc lună, con
tribuția tinerilor la doblndlrca aces
tui succes fiind din ce în ce mal 
mult remarcată.

...Reinnodind parcă firul convor
birii noastre cu secretarul de partid 
bucureștean. tovarășul Ștefan Etc- 
giin, secretarul comitetului U.T.C 
do la întreprinderea craioveanft „E- 
1< ,'Lroput:f ", spunea : „Comuniștii 
ne invață s*  dobîndlm nu doar per
formanțe realizate de cîțiva tineri, 
ci fapte dc munefi pc măsura price
perii fiecărui» — dc la toți". Pentru 

anrocia dimensiunile unei 

asemenea preocupări, două cifre sint 
edificatoare : in această întreprindere 
muncesc 3 500 de uteciști. iar alți 
3 000 se pregătesc in cadrul grupului 
școlar aparținător. Dar datele reale 
ah? acțiunii se amplifică datorită 
problematicii, nu o datfi complexe, 
pe care o comportă. Ca și in urmă
torul caz ; la un moment dati in 
ciuda bunei pregătiri teoretice, un șir 
de tineri nu-șl realizau normele. Sc- 
sizind această situație, comitetul de 
partid a inițiat o discuție cu un 
mare număr de tineri — desfășurată 
in prezența reprezentanților con
ducerii — pentru a stabili cau
zele ei reale și măsurile care se 
impuneau. Fiecare și-a spus -pă
rerea. a vorbit despre greutăți o- 
biective șl subiective, a propus. în- 
tilnirea s-a soldat cu hotărîri con
crete : indicații pentru conducerile 
tehnico-administrative ale locurilor 
de muncă privind organizarea mun
cii tinerilor și înscrierea multora la 
cursuri de perfecționare. Totodată, 
s-a încetățenit practica de a se orga
niza discuții la locurile de pro- 
ducțio atunci cind se constată li
nele greutăți in realizarea sarcinilor. 
La toate gazetele de perete apar 
articole cu privire la tineri, iar ..te
levizorul" — formă inedită a agita
ției vizuale — iși completează săo- 
tâmin-'l emisiunile cu imagini din 

timp

combinele C-l și C-3 ; slmeringuri, 
arcuri de torsiune și cu ferodou,

• furci pentru presele de balotat paie. 
Evident, piese despre care orice me
canizator știa și mai înainte că vor 
trebui înlocuite. Deci, pentru o serie 
de repere, trustul județean S.M.A. 
putea să stabilească mai din 
necesarul

La 23 aprilie. Direcția gene
rală de aprovizionare tehnică din 
cadrul Ministerului Agriculturii. In
dustriei Alimentare și Anelor a 
convocat la .Ștefănești-Ilfov re
prezentanții tuturor bazelor de 
aprovizionare din țară pentru a 
vedea ce piese de schimb se află in 
stoc la diferite baze și. in funcție de 
cerințe, să se facă redistribuirea lor. 
Abia oe 11 mai. deci dună 18 zile de 
la ședința amintită, baza de la Oradea 
a primit repartiție pentru marea ma
joritate a pieselor de schimb din 
stocurile existente' in celelalte baze 
din țară.

Int’r'ierea este pusă și pe seama 
greutăților intimoinate la transport. 
După cum ne arăta tov. Nistor Mol
nar, șef de depozit la baza din Ora
dea. au fo-t trimise m’jlnace de trans
port auto la bazele d^ aprovizionare 
Brașov, București, Cluj, Tg. Mureș 

carea la nivel superior a activității 
economice atestă convingător ho- 
tărirea colectivelor de a indeplini 
In bune condiții planul șl angaja
mentele asumate in acest an.

— Efortul de autodepășire. inventi
vitatea pentru ieșirea din situațiile di
ficile caracterizează colectivele, or
ganizațiile de partid din întreprinde
rile noastre — aprecia tov. Ion Ozon, 
vieîpreședin'.e al consiliului de con
trol muncitoresc din județ. Fie că 
este vorba de recuperarea unor res
tanțe sau de livrarea suplimentară 
a unor produse, oamenii muncii din 
județ sint ferm hotăriți ca, in cinstea 
celei de-a XXX-a aniversări a eli
berării patriei și a Congresului al 
Xl-lea al partidului, să obțină rezul
tate deosebite in marea întrecere. 

t v

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR 
LA LOTERIA ÎN OBIECTE

viata lor. Toate acestea, Întregite cu 
alto acțiuni — intllniri cu cadre di
dactice de la universitate, organiza- 
rea unor montaje literare, vizite la 
muzee și locuri istorice, excursii — 
lfirge.se orizontul’ de cultură al ti
nerilor.

Atitudinea inalntată față dc mun
că include, ca o componentă esen
țială. disciplina și. ca atare, organi
zațiile de partid acordă un loc pri
mordial acestui aspect al educării 
tinerilor. în multe întreprinderi, una 
din metodele de acțiune cele mai e- 
flcicnte se dovedește a fi organiza
rea brigăzilor de muncă șl educație. 
Un exemplu, dintre multe altele po
sibile. de la întreprinderea 
prelucrare a maselor plastice 
Buzău. In secția dc 
nă — principala secție 
prinderii — intr-o vreme absențele 
nemotivate, îndeosebi ale tinerilor, 
mulți abia veniți din satele de prin 
împrejurimi, se adunau cu miile. 
„Am acționat prompt și cu fermi
tate — ne povestea tovarășul Ion 
Popescu, secretarul comitetului de 
partid al secției — explicind tuturor 
că respectul față de regulile de mun
că nu e benevol. S-au dat și sanc
țiuni administrative. Dar Important 
era să acționăm prin metode poli
tico-educative. pentru a-1 convince 
pe cei nediscipllnați că bunul m°rs 
al producției. îndeplinirea planului 
depind de atitudinea, de comporta
mentul fiecăruia". Și s-a găsit — 
așa cum faptele au confirmat-o — o 
formă eficientă de acțiune : s-au al
cătuit. pe schimburi, trei brigăzi de 
muncă șl educație. Un complex de 
măsuri politico-educative — dezbate
rea săplâminalâ a rezultatelor bri
găzii și a comportării fiecărui mem
bru etc. — a consolidat brigăzile ca 
unități de educare prin muncă 
pentru muncă a tinerilor.

...Experiențe, căutări, fapte 
viață. Toate dovedind, prin forța 
de generalizare, efortul organizații
lor de partid de a perfecționa acti
vitatea educativă, de a forma tinerii 
In spiritul unei înalte responsabili
tăți fată de muncă, față de societate.
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și la alte citeva, de unde trebuiau să 
ridice cantități mai mari de piese. 
Dar de la baza de aprovizionare din 
Botoșani, de pildă, s-a primit repar
tiție numai pentru 10 pene necesare 
la combina C-12, iar de la Bacău — 
5 discuri. Deci, cantități mici, pentru 
care nu se pot deplasa mașini de 
cî eva tone. S-a luat legătura cu a- 
ceste baze pentru ca piesele să fie 
trimise prin C.F.R. Numai că unele 
baze, cum sint cele din Timișoara și 
Buzău, au cerut să 11 se trimită, prin 
telex, confirmări pentru acceptarea 
mesageriei. Și astfel, timpul trece, 
hirtiile circulă, iar mașinile 6tau 
pe rampele de. reparații.

Unele piese de schimb lipsesc nu 
numai la Oradea, ci și In celelalte 
baze de aprovizionare. deoare
ce întreprinderile din cadrul Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
de Mașini Grele au res;anțe in fa
bricarea lor. In urma unei analize

Cum e griul ?
— Bun. Trebuie sq ne pregâGm de recoltat.

(Din discuția intre inginerul-șef și șeful de fermă de la I.A.S. Belciugatele- 
Ilfov)

cinstea Congresului Frontu
lui Unității Socialiste de U- 
niunea scriitorilor din Repu
blica Socialistă România și 
Universitatea populară din 
București, sub egida Consi
liului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

22.05 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Concertul orchestrei simfoni

ce a Radtoteleviziunll. Diri- 
lor : Ovldlu Bâlan. Soliști : 
.Tenrlette Mlrvis (U.R.S.S.) și 
Cornelia Bronzetti.

22,10 Cârți sf Idel. q Important 
este ce dăm altora — Tudor 
Vianu (ediție de „Opere") ; 
A Geo Dumitrescu — Jurnal 
de campanie ; e Semnal edi
torial.

terminații a 5 cifre ; 10 extra
geri de terminații a 4 cifre : 4 
extrageri de terminații a 3 ci
fre ; 1 extragere de terminație 
formată din 2 cifre. Costul unui 
bilet la această loterie in o- 
biecte este de K lei.

In cadrul valorii obținute pe 
un bilet ciștigâtor se poate a- 
lege orice obiect dorit din orice 
magazin al Ministerului Comer
țului Interior 6au al coopera
ției de consum. Azi este ultima 
zi pentru procurarea biletelor 
la loteria in obiecte.

Noi mijloace de transport pe traseele I. T. B
Pentru r putea Inform*  cititorii 

Mupr» preocupărilor actuale ale eon- 
ducerii ^întreprinderii dc Transporturi 
București pc linia imbunfitățirli con
dițiilor de cftlfttoric cu autobuze, 
tramvaie si troleibuze, nc-am adresai 
tovarășului DUMITRU STOIAN. di
rector general. Iată ce ne-a declarat :

„Un rol deosebit in îmbunătățirea 
transwrtului In comun îl va avea 
sporirea substanțială a numărului de 
vehicule po trasee. Anul •’acesta par
cul de autobuze crește cu aproxi
mativ 400 autovehicule dc mare șl 
medie capacitate, din care o sută — 
cel puțin acesta este angajamentul 
Întreprinderii „Autobuzul" — din 
producția internă.

Noul autobuz românesc are o linie 
modernă șl funcțională șl este do
tat cu un motor puternic.

Raportind la parcul de autobuze 
activ, dotarea din acest an reprezintă 
o creștere a capacității de transport 
de circa 30 la sută. In plus, prin 
reparații s-au repus In funcțiune 70 
de autovehicule, Iar alte 150 vor fi 
reparate pină în toamnă.

A fost soluționată și problema spi
noasă a realizării boghiurilor pentru 
tramvaiele silențioase, dublu articu
late. de mare canacitale șt vite
ză V. 3 A. Le produce acum Centrala 
industrială do reparații auto Bucu
rești. Celor 18 tramvaie silențioase 
aflate in circulație Ii se vor adăuga 
in acest an alte 30.

Do asemenea, avem In probe teh
nologice și rodaj un nou tip de tro
leibuz de mare capacitate, pentru 
circa 100 de călători, realizat de în
treprinderea ..Autobuzul". Așteptăm 
să primim pină la finele anului, o 
sută de troleibuze, printre ele și ci
teva de tip nou.

O îmbunătățire substanțială a con
dițiilor de călătorie va fi posibilă 
prin suplimentarea actualelor curse 
rapide (și normale) (le autobuze și 
înființarea de curse rapide pe alte 
trasee solicitate, care să lege cen
trul de cartierele periferice. Dar 
calarea programelor de muncă, 
care depinde in bună parte 
ducerea aglomerației in orele 
virf. continuă să rămînă o 
blemă deschisă. Soluționarea el de
pinde de măsura in care toate insti
tuțiile și unitățile economice respectă 
orarele stabilite și nu provoacă per
turbări prin modificări neașteptate.

AI. PLĂIEȘU
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POPULARIZAREA 
CARJII POLITICE

In cadrul manifestărilor cultural- 
educative de masă care se desfă
șoară sub genericul „Anul jubiliar 
XXX", in județul Neamț au în
ceput „Zilele 
Pe' parcursul 
vor avea loc 
nifestări, cum 
unor expoziții dedicate cărții 
cial-politice editate în cei 30 de 
ani care au trecut de la eliberarea 
patriei, vitrine și prezentări de cârți 
la librării și așezăminte culturale 
din comunele județului, intilniri 
cu tinerii cititori, dezbateri tema
tice cu propagandiștii C3re predau 
in cadrul invățămintului de oartid. 
o consfătuire cu’ librarii și agitato
rii etc. (Ion Manea).

SĂRBĂTOAREA ELEVILOR 
NÂSÂUDENI

In orașul Năsăud s-a desfășurat 
cei de-a 104-a ediție a sărbătorii 
„Maialul elevilor năsâudeni", ma
nifestare cultural-artistică a cărei 
primă atestare documentară da
tează din anul 1870. La actuala edi
ție — consacrată celebrării înstă
pânirii deplina a anotimpului pri
măverii și avind semnificația sim
bolică de afirmare a forței creative 
a tinerelului — au luat parte sute 
de elevi, cadre didactice *i  pă-

CONTRASTE
Corelații și calcule

metru pătrat
în cadrul acțiunii 

de depistare a spa
tiilor de producție in
suficient folosite, des
fășurată in unitățile 
industriale din jude
țul Ilfov — se preci
zează intr-o informa
ție sosită la redac
ție — au fost evi
dențiate suprafețe dis
ponibile care totali
zează peste 13 500 me
tri pâtrați. O parte 
din acestea au înce
put să fie utilate. Ast
fel. cu minimum 
fonduri investite, 
treprinderea do

balaje și piese de 
schimb din Buftea a 
amenajat o suorafață 
de 400 mp. de pe 
care se vor obține 
anual 28 milioane tu
buri de aluminiu. De 
asemenea, in cadrul 
filaturii de la Ba- 
lotești au fost mon
tate utilaje cu o ca
pacitate productivă de 
400 metri pătrati, iar 
întreprinderea de po-. 
duri din beton de la 
Giurgiu va putea fa
brica anual, pe i 
țiile disponibile. | 
duse in valoare 
peste 2 milioane

spa- 
pro- 

! de 
lei.

semnatarul scrisorii — cu consu
mul unei centrale termice cu pa
tru cazane pe timp de o lună de 
zile, pentru a furniza apă caldă 
într-un regim de șase ore pe zi. 
In scrisoare se menționează, de a- 
semenea: deși păcura respectivă ar 
putea fi recuperată, ea este „diri
jată" sore niște gropi, făcind ast
fel nefolosibilă o parte din teren, 
întrucît il poluează. Pentru acest 
fapt combinatul a fost amendat 
pină acum de trei ori. Amenzile 
s-au plătit — se precizează tot in 
scrisoare — dar măsuri pentru în
lăturarea risipei încă nu s-au luat, 

înțelegem că acest lucru vă ne- 
__ liniștește, tovarășe Marin ! Dar 

termică, păcura este un produs inflamabil 
și este imposibil ca, o dată și o 

. ___    - dată, să nu aprindă și buzunarul 
chivalentâ — după cum a calculat celor care tolerează această risipă.

Este cunoscută de toată lumea 
importanța deosebită ce se acor
dă: în prezent, folosirii cit mai ra
ționale a energiei electrice și a 
combustibilului. Se pare insă că 
la Combinatul do celuloză «și hirtie 
din Drobeta Turnu-Severin ca
drele de conducere neglijează o 
atare cerință și nu fac tot ce este 
necesar pentru lichidarea oricărei 
surse — mică sau mare — de ri
sipă. Cel puțin așa rezultă din 
scrisoarea trimisă redacției de to
varășul Marin C. Nicofae din Dro
beta Turnu-Severin. Ce se spune 
in scrisoare ? Că la combinatul de 
celuloză și hirtie din localitate, 
din cauza unor defecțiuni la con
ductele de la centrala 
pinâ acum au fost risipite 60 tone 
păcură. Cantitatea amintită este e-

Crescătorii de păsări așteaptă
In complexele avi

cole de stat, pentru 
folosirea intensă a 
halelor de creștere a 
păsărilor se introduc 
baterii etajate. In a- 
cest mod. pe același 
spațiu construit. se 
pot crește de aproxi
mativ 2,5 ori mai 
multe păsări. obți- 
nindu-se o producție 
mai mare de ouă și 
carne. Este o acțiune 
de mare eficientă e-

conomică. cu excepția 
cazurilor, din păcate 
nu puține la număr, 
cind calitatea baterii
lor lasă de dorit. între
prinderea „Metalica" 
din București . a livrat 
baterii incomplete, fă
ră „cap de acționare", 
și cu multe defecțiuni 
de finisai. Intre timp, 
fabricarea acestor uti
laje a trecut la „Teh-. 
nometal" Timișoara ;

rinți. Manifestările cultural-artis- 
tice au debutat cu o paradă des
fășurată pe străzile din centrul 
orașului. î.n cadrul căreia elevii au 
prezentat portul popular de pe 
văile Someșului. Birgăului. Șieulul 
șl din alte zone etnografice ale ju- 

tinuare au avut ioc întreceri inw 
tre formațiile artistice ale școlilor 
din Năsăud și un spectacol de gală 
In programul căruia au figurat co
ruri, cintece și 
recitaluri de poezie patriotică 
revoluționară. (Ion Angliei).

dansuri populare.

EXPOZIȚIE DE PICTURA 
Șl GRAFICĂ

Casa corpului didactic din 
ceava găzduiește expoziția de 
tură și grafică a profesorului 
dăuțean Traian Percec. Expoziția 

Su- 
picx 
râ

Lucrări asemănătoare 
se ■ efectuează și in 
secțiile Fabricii de 
ferite de la Urziceni, 
unde, pe aceeași su
prafață, se va putea 
obține o producție su
plimentară de 70 mi
lioane lei. Calculele 
arată că, prin aplica
rea programului de 
utilizare eficientă a 
spatiilor existente. în 
unitățile industriale 
din județul Ilfov se 
vor realiza in plus, 
pină la sfirșițul anu
lui viitor, produse e- 
valuate lă peste 135 
milioane lei pe an.

produs inflamabil

această întreprindere 
este restantă cu 204 
baterii față de plan, 
ceea ce înseamnă 
zeci de mii de locuri 
oentru păsări mai pu
țin. Deficiențele res
pective provoacă pier
deri de milioane. Cind 
se vor lichida toate 
restanțele, precum și 
minusurile la calita
te ? Crescătorii da 
păsări așteaptă.

cuprinde un număr de 54 de lucrări 
inspirate din frumusețea naturii 
din Țara de Sus, din viața și acti
vitatea oamenilor de pe meleagu
rile sucevene. (Gh. Parascan).

ZILELE MUZICII
SĂTMĂRENE

in sala Filarmonicii din Satu- 
Mare a avut loc concertul inaugu
ral al celei de-a doua ediții a „Zi
lelor muzicale sătmărene" (21—28 
mai). Prin lucrările incluse in 
program, această manifestare se 
constituie într-un veritabil fes
tival al muzicii românești, in care 
la loc de frunte se situează crea
țiile cu temă militantă aparținind 
compozitorilor români și din rîn- 
dul naționalităților conlocuitoare, 
inspirate din trecutul de luptă al 
poporului și partidului pentru eli
berare națională și dreptate socia
lă. din actualitatea socialistă a pa
triei. Concertele se*  prezintă atit la 
sediul filarmonicii, cit și pe scenele 
unor cluburi muncitorești din fa
brici și la casele de cultură din Că
rei, Satu-Mare, Tășnad, Negrești- 
Oaș. Cu acest prilej se va orga
niza și un simpozion cu tema : 
„Muzica românească contempora
nă. expresie a umanismului socie
tății noastre". (Octav Grumeza).

lfirge.se
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Interviul acordat de tovarășul
Nicolae Ceaușescu

Primire la Consiliul Central al U.G.S.R.

(Vrmare din pac. D
bogățiile naționale — a$a cum 
sînt și țările Americii Lati
ne — nu dobîndll o conștiin
ță națională și socială spo
rită. au înțeles că progresul lor 
este legat de afirmarea cu putere 
a unei politici noi In viața interna
țională. care să asigure fiecărei 
națiuni, indiferent de mărime, 
dreptul de a participa la soluțio
narea tuturor problemelor, de a se 
dezvolta în mod independent.

Intr-adevăr, ultimele evenimente 
au evidențiat cu putere forța țări
lor mici și mijlocii, a țărilor deți
nătoare de materii prime, în reali
zarea unei noi ordini internațio
nale, care să ducă la așezarea re
lațiilor economice și în general 
a raporturilor dintre state pe prin
cipii noi, care presupun raporturi 
echitabile intre prețurile materii
lor prime și cele ale produselor 
industriale, permițînd industriali
zarea — și deci progresul mai 
rapid al țărilor în curs de dezvol
tare.

Noi pornim de la faptul că ță
rile mici și mijlocii, țările care se 
pronunță pentru o politică nouă, 
d', dezvoltare independentă a fle
carei națiuni șt de egalitate, pot 
avea — și vor avea, după părerea 
noastră — un rol tot mai impor
tant in viața internațională. A tre
cut timpul cînd problemele in
ternaționale puteau fl soluționate 
de cîteva țâri. Trebuie să pornim 
de la faptul câ realizarea unei noi 
ordini in viața internațională con
stituie o necesitate pentru toate 
națiunile — mici, mari, mijlocii, 
dezvoltate si în curs de dezvolta
re — câ înfăptuirea unei păci trai
nice presupune realizarea unor 
raporturi de dreptate, a unor rela
ții mai bune atît pe plan național, 
cit și pe plan internațional.

Numai în aceste condiții se pot 
asigura progresul general al ome
nirii. pacea și colaborarea interna
țională.

ÎNTREBARE : Dumneavoas
tră, domnule președinte, ați 
întreprins, recent, călătorii 
intr-o serie de țări din Ame- 

t nea Latină, Orientul Mijlociu 
și Africa, călătorii care au fost 
interpretate, intre altele, ca 
un pas important al României 
socialiste spre stringerea le
găturilor cu națiunile de 
avangardă din aceste regiuni-. 
Ce perspective există pe pla
nul relațiilor de colaborare 
economică, îndeosebi cu Ame
rica Latină ? Există ' vreun 
numitor comun politic care 
favorizează, la nivel inter
național, relațiile dintre 
România și țările in curs de 
dezvoltare ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, am vi
zitat un număr important de țări 
din America Latină, din Africa, 
din Orientul Mijlociu și din Asia. 
Vizitele și contactele realizate 
în această perioadă au avut un 
rol deosebit de important in dez
voltarea relațiilor de colaborare 
între România socialistă și națiu- 

‘nile și țările vizitate, exercitînd o 
influență puternică și asupra re
lațiilor cu celelalte țări din aceste 
zone.

Cu acest prilej s-au identificat 
multiple posibilități de desfășu
rare a unei colaborări economice, 
tehnice, științifice și culturale. 
S-au încheiat, de altfel, o serie de 
acorduri de cooperare, dintre care 
unele au și început să prindă via
ță. Aceste acorduri de cooperare 

./•■■’•nesc tocmai de la așezarea re
ia. ț/or României socialiste cu a- 
cesle state pe principii noi, de 
egalitate, de întrajutorare pe ca
lea dezvoltării economico-sociale 
independente a fiecăreia. Tot
odată. ele se înscriu în contextul 
mai larg al luptei împotriva poli
ticii imperialiste, colonialiste, 
neocolonialiste. pentru o politică 
nouă, de egalitate între toate na
țiunile.

Ținînd seama atit de dezvol
tarea României, cit și a țărilor vi
zitate — îndeosebi a țărilor Ame
ricii Latine — apreciez că există 
mari perspective de extindere a 
acestei colaborări în avantajul 
reciproc.

Fără nici o îndoială, dezvoltarea 
cu succes a acestor relații are la 
bază, în primul rind, faptul că 
România promovează consecvent 
principii noi în relațiile interna
ționale, că am intilnit, de aseme
nea, în aceste țări dorința de a 
promova aceleași principii. Deci, 
factorul politic care favorizează 
extinderea relațiilor de colaborare 
este dorința reciprocă de dezvol
tare economico-socială, de întărire 
a independenței și suveranității, 
de a contribui la promovarea 
principiilor noi în relațiile dintre 
toate națiunile lumii.

Pornind de la aceasta, consider 
că există largi posibilități de dez
voltare a relațiilor dintre Româ
nia socialistă și țările în curs de 
dezvoltare — dintre care unele 8e 
pronunță și întreprind măsuri de 
dezvoltare socialistă. Sînt încre
dințat că în viitorii ani aceste re
lații se vor extinde și mai mult, 
corespunzind atît intereselor reci
proce, cit și cauzei generale a pă
cii și colaborării internaționale.

ÎNTREBARE: Domnule pre
ședinte, România are un pro
fil și o experiență proprie in 
materie de politică internă și 
externă. Din cite știm, opi
nia publică din țările Ameri
ca Latine — țări care caută, 
de asemenea, căi proprii de 
dezvoltare fi organizare — 

este interesată să cunoască 
strategia politică care a per
mis Românie» să ajungi la 
actualul nit'cl de dezvoltare. 
Ce ne pufefi spune in aceastd 
privința ?

RĂSPUNS : In acest an, Româ
nia sărbătorește 30 de ani do la 
eliberarea sa de sub dom.* *nația  
fascistă, moment care a marcat 
trecerea pe calea dezvoltării noi, 
democratice și apoi socialiste. în 
acești ani, România a obținut re
zultate însemnate pe calea progre
sului economic și social, creînd o 
puternică industrie și o agricultu
ră socialistă dezvoltată, a promo
vat o politică de largă colaborare 
cu țările socialiste, cu țările in 
curs de dezvoltare, cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială.

un fructuos schimb de opinii asupra 
experienței celor două țări In le
gătură cu formele și metodele mo
derne de conducere a proceselor eco
nomice din agricultură.

Participants la lucrări au fost sa
lutați de prof. univ. Tiberiu Mureșan, 
rectorul Institutului agronomic 
..Nicolae Bălcescu", membru al con
ducerii Asociației de prietenie 
România-Italia. și de Paulo Pucci di 
Benisichi, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Italici la București, 
care au subliniat că actuala reuniune 
a specialiștilor români șl italieni in 
domeniul economiei agrare este o 
expresie a relațiilor de prietenie și 
colaborare care se dezvoltă pe mul
tiple planuri intre cele două țări.

*
Miercuri ș-a deschis la Cluj ex

poziția „Centenarul Uniunii Poștale 
Universale”. Sint expuse numeroase 
documente care atestă îndelungata 
activitate poștală in Țările Române. 
Expoziția prezintă, de asemenea, ra
rități filatelice, colecții speciale, 
mărci unicate, ca și primele cărți 
poștale românești tipărite la 1783. 
Atrag atenția două seturi de timbre 
jubiliare U.P.U. donate filialei Aso
ciației filaleliștilor din Cluj de Kurt 
Waldheim, secretarul general al 
O.N.U., seturi care poartă semnătura 
autografă. (Agerpres)

★

Miercuri. în municipiul Giurgiu a 
avut loc o consfătuire la care au 
participat reprezentanți ai unităților 
industriale producătoare de bunuri 
pentru export. Au fost prezentate 
mai multe referate, unele avind ca 
temă posibilitățile existente in județ 
privind producerea unor mărfuri în 
cantităti tot mai mari, de calitate 
superioară, pentru export, care să 
fie livrate în condiții de înaltă efi
cientă. Cu acest prilej a fost orga
nizată o expoziție cu mărfuri indus
triale și alimentare destinate comer
țului exterior. (Florea Ceaușescu, 
Corespondentul „Scinteii").

la Calafat, Bechet, Videle, Giurgiu. In 
București : Vremea a fost în general 
frumoasă. A plouat slab. Vîntul a su
flat slab pinfl la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 23 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 24, 
25 și 26 mai. în țară : Vremea va avea 
un caracter schimbător, cu o instabi
litate mal ■ pronunțată în jumătatea de 
nord a țării, unde vor cădea averse 
locale de ploaie thsotite. pe alocuri,, și 
de descărcări electrice. In rest, averse 
lzojate, Vînt potrivit.. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 4 șl 14 
grade, iar cele maxime între 16 șl 26 
de grade, local mai ridicate. izolat, 
condiții de grindină. In București : Ce
rul va fi variabil, cu innorărl mai pro
nunțate după-amlază, cînd sînt posibile 
ploi de scurtă durată la începutul in
tervalului. Temperatura ușor variabilă.

rarea timișoreană s-a du.edit inspi
rată in intervențiile sale.

în finalul meciului, studenții ti
mișoreni au marcat două goluri in 
numai două minute, prin Pirvu (min. 
83) și Dașcu (min. 84).

Pe stadionul Republicii din Capi
tală, Jiul Petroșani a obținut o vic
torie la limită, cu scorul de 1—0 
(0—0), in semifinala susținută cu de
ținătoarea trofeului, formația C.S. 
Rm. Vilcea. Fotbaliștii vilceni au 
jucat bine și in acest meci, dar Ior- 
dache (min. 46), Cincă (min. 85) și 
Haidu (min. 86) au irosit mari oca
zii de a înscrie. Golul victoriei a fost 
realizat de Rosznai (in minutul 62), 
care, in plină dominare teritorială a 
echipei vilcene, a concretizat o pasă 
excelentă primită de la Mulțescu.

prezentatlva Finlandei, pe care a în
vins-o cu scorul de 1—0 (1—0), prin 
golul marcat de Grosu (min. 27).

Vineri 24 mai. echipa României vă 
intîlnl formația Islandei (ultima 
narte a meciului va fi transmisă de 
nosturile noastre de radio, incepind 
de la ora 19,50). Partida România— 
Scoția va avea loc duminică 26 mai.

Clasamentul general individual : 1, 
Szozda (Polonia) ; 2. Gorelov
(U.R.S.S.) — la 3’17” ; 3. Hrazdira 
(Cehoslovacia) — la 4'41”. Dintre ci
cliștii români, primul s-a clasat Teo
dor Vasile — pe locul 30.

Clasamentul pe echipe : 1. Polo
nia ; 2. U.R.S.S. — la 2’58” ; 3. R. D. 
Germană — la 4’14”,

Am acordat și acordăm o mare 
atenție organizării relațiilor de 
producție și relațiilor sociale pe 
principiile dreptății și echității so
cialiste. aceasta permițînd unirea 
eforturilor întregului popor în în
făptuirea politicii de dezvoltar*  
economico-socială promovată de. 
Partidul Comunist Român. Toate 
acestea ne-au permis să asigurăm 
dezvoltarea concomitentă a învă
țământului, 'Științei, culturii. — 
factori deosebit de importanți pen
tru progresul oricărei națiuni — 
totodată, pe baza rezultatelor in 
dezvoltarea economiei naționale, 
am putut asigura creșterea conti
nua a bunăstării materialo ?1 spi
rituale a întregului nostru popor.

Pentru realizarea acestor obiec
tive am pornit, desigur, de la ne
cesitatea concentrării eforturilor 
materiale și umane în direcțiile 
hotărîtoare, pornind de la faptul 
că realizarea unei economii puter
nice este o condiție și a progresu
lui și bunăstării materiale și spi
rituale a poporului, a consolidării 
și întăririi independenței națio
nale.

Am alocat și alocăm o parte în
semnată din venitul național — 
circa 33 la sută — în scopul dez
voltării. Pe această bază am pu
tut să realizăm ritmul înalt de 
dezvoltare a economiei noastre. De 
asemenea, un rol important l-a a- 
vut realizarea unității tuturor for
țelor sociale sub conducerea Par
tidului Comunist Român, care a 
putut în acest fel să îndrume e- 
forturile întregului popor spre în
făptuirea acestei politici. Totodată, 
trebuie să menționez colaborarea 
internațională cu țările socialiste, 
cu țările care se pronunță pentru 
o dezvoltare independentă, cu ce
lelalte țări, fără deosebire de o- 
rinduire socială, care a jucat, de 
asemenea, un rol important în 
progresul general. Astăzi, partici
parea la diviziunea internațională 
a muncii, colaborarea activă in
ternațională sînt o necesitate o- 
biectivă pentru progresul fiecărei 
țări.

Iată direcțiile și orientările care 
au permis să obținem în această 
perioadă istorică scurtă succesele 
de care am vorbit in dezvoltarea 
economică și socială a țării noas
tre. Trebuie să spun că, după pă
rerea mea, progresul țărilor Ame
ricii Latine, ca și al tuturor țărilor 
în curs de dezvoltare, este nemij
locit legat de realizarea unor re
forme și transformări sociale care 
să permită o mai bună și dreaptă 
repartiție a venitului național în 
favoarea maselor populare și să 
asigure ca bogățiile naționale să 
devină bunul națiunilor respective, 
pentru a putea fi folosite în scopul 
dezvoltării independente, al bună
stării și fericirii popoarelor lor. 
Totodată, orice progres este legat 
de unitatea forțelor progresiste pe 
plan național : fără această uni
tate și colaborare nu se poate rea
liza cu succes programul de dez
voltare. De asemenea, este nece
sară o mai strînsă colaborare cu 
țările care se pronunță pentru 
dezvoltarea independentă, cu ță
rile socialiste, cu alte forțe, pe 
baza principiilor de care ani 'vor
bit, de egalitate și.respect.

ÎNTREBARE : In luna mar
tie a acestui an, dumnea
voastră, domnule președinte, 
ați vizitat Argentina. Cu acest 
prilej au fost puse bazele unor 
importante schimburi comer
ciale și ale unei cooperări 
tehnice intre cele două țări. 
Care sint, după părerea dum
neavoastră, posibilitățile
aprofundării cooperării dintre 
România și Argentina și im
portanța pe care dezvoltarea 
relațiilor româno-argentinene 
ar putea-o avea pentru viito
rul Americii Latine ?

RĂSPUNS : într-adevăr, vizita 
din luna martie a acestui an în 
Argentina a constituit un moment 
important în evoluția relațiilor 
româno-argentinene. Am semnat 
cu acest prilej un tratat de prie
tenie și cooperare, precum și o se
rie de acorduri de colaborare eco
nomică, tehnico-științifică de lun
gă durată, care așază raporturile 
dintre România șl Argentina pe o 
bază trainică, de egalitate, de res
pect și de întrajutorare pe calea 
dezvoltării economico-sociale. E- 
xlstă toate premisele ca acordurile 
încheiate cu acest prilej să fie în
făptuite în bune condiții și să se 
deschidă calea unor noi acțiuni de 
colaborare și în alte domenii, lucru 
pe care, de altfel, l-am și discutat 
cu președintele Peron cu prilejul 
vizitei în Argentina.

După părerea mea, succesul co
laborării între România și Argen
tina va exercita o influența pu

ternică și asupra colaborării cu 
alte țări din America Latină. De 
altfel, cu un număr din aceste 
țări avem deja acorduri de cola
borare și am dori ca relațiile din
tre România și țările Americii 
Latine — de care ne leagă și anu
mite afinități de origine latină, 
dar și preocupările actuale comune 
pentru o dezvoltare economico- 
socială independentă — să cunoas
că o dezvoltare tot mai puternică. 
Sînt încredințat că se va realiza 
aceasta.

ÎNTREBARE : Știm câ 
România este una din țările 
care a cunoscut și cunoaște 
ritmuri de dezvoltare dintre 
cele mai ridicate din lume. 
Vreți să ne spuneți, domnule 
președinte, cum a ajuns 
România la un asemenea ritm 
de dezvoltare șl ce fși propune 
ca pentru a-l menține și in 
viitor ? în legătură cu aceas
ta, ce importanță au avut și 
au dezvoltarea procesului 
educațional, in general, și în
vățământul superior, in spe
cial, in obținerea acestor 
succese ?

RĂSPUNS : Am menționat că 
România a obținut succese impor
tante în dezvoltarea sa economi
că. în cursul actualului cincinal, 
din care au trecut de acum trei 
ani, am realizat un ritm de creș
tere a producției industriale de cir
ca 13 la sută anual ; în 1973, în ra
port cu 1972, industria a crescut cu 
14,7 la sută, iar pe primele patru 
luni ale acestui an, cu circa 15 la 
sută. Aceste ritmuri sînt posibile 
datorită concentrării mijloacelor 
materiale și umane ale întregii 
țări în Vederea asigurării unui 
progres mai rapid în făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate în România. Pentru a rea
liza însă dezvoltarea rapidă a tre
buit să rezolvăm una din proble
mele hotărîtoare în această pri
vință : formarea cadrelor pentru 
toate domeniile de activitate. Pe 
primul plan am pus, desigur, în
vățămîntul — ca factor principal 
de progres și civilizație — dez
voltarea științei, a întregii activi
tăți de educație. Acum circa 30 de 
ani am pornit de la o situație în 
care aproape 35 la sută din popu
lația țării era neștiutoare de carte. 
Am lichidat de mult aceasta situa
ție. Am generalizat învățămîntul 
de 10 ani, am dezvoltat puternic 
învățămîntul liceal, învățămîntul 
universitar, care se prezintă astăzi 
la nivelul țărilor dezvoltate. Prac
tic, pregătim în țară toate cadre
le necesare economiei noastre na
ționale și putem asigura, în același 
timp, condiții de studiu pentru 
circa 3 000 de studenți din țările în 
curs de dezvoltare. Deci, învăță
mîntul, știința în general, ridica
rea nivelului de cultură al poporu
lui au constituit un factor determi
nant al înfăptuirii programului de 
dezvoltare a României. Nici un 
program de dezvoltare nu se poate 
realiza fără oameni — am în ve
dere oameni cu cunoștințe cores
punzătoare, la nivelul actual al 
științei și tehnicii contemporane.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, ați spus odată că in 
dumneavoastră se reunesc ță
ranul, muncitorul și intelec- 

, tualul. Aceasta este o definiție 
enornl de importantă, o defi
niție politică. V-aș ruga să vă 
referiți mai pe larg la semni
ficația ei.

RĂSPUNS : Sînt fiu de țăran, 
sînt muncitor, am devenit inte
lectual. Aceasta corespunde, de 
altfel, schimbărilor profunde din 
structura socială a României. Acum 
30 de ani, țărănimea reprezenta 
75 la sută din populație. între 
timp, populația care lucrează in 
industrie, transporturi și alte do
menii a ajuns să reprezinte circa 
60 la sută. Ca atare, o parte în
semnată din populația ocupată în 
agricultură a intrat în industrie. 
Totodată, a trebuit să dezvoltăm 
rapid învățămîntul, să creăm ca
drele necesare — și de la circa 
10 000 ingineri am ajuns astăzi la 
peste 150 000. In învățămîntul su
perior învață circa 150 000 de stu
denți, cei mai mulți provenind din 
rîndul țărănimii și muncitorimii. 
Avem deci și o intelectualitate 
nouă, ridicată din rîndurile acestor 
două clase de bază : muncitorimea 
și țărănimea. Muncitorii — forța 
principală a dezvoltării țării — 
sînt stăpîni pe fabrici, iar țăranii — 
care au jucat și joacă un rol im
portant în viața națională — sînt 
astăzi uniți în cooperative, avînd 
proprietate socialistă comună. 
Există deci, în țara noastră, o mun
citorime și o țărănime nouă, o in
telectualitate nouă, într-un cuvînt, 
o societate nouă.

Iată în ce sens se transformă 
societatea noastră — și semnifica
ția definiției la care v-ați referit 
constă tocmai in faptul că simbo
lizează aceste modificări profunde.

ÎNTREBARE : Doriți, dom
nule președinte, să transmiteți 
ceva popoarelor din America 
Latină prin intermediul agen
ției noastre ?

RĂSPUNS : Aș dori să transmit 
popoarelor prietene din America 
Latină salutul meu cordial, urările 
cele mai bune de succes în lupta 
pentru a deveni stăpîne pe bogă
țiile naționale, pe calea dezvoltă
rii economice și sociale, a bunăstă
rii și progresului, a consolidării 
independenței și suveranității na
ționale, a unei politici de pace și 
colaborare.

Miercuri după-amlazft, tovarășul 
M.hai Dalea. di < țt dinlvlc Consiliului 
Central al U.G.S.R., a primit delega
ția Uniunii melalurgiștilor din Marea 
Britanle, formată din E. Roberts, 
s tar general adjunct, și R. Eirch,

„CÎNTARE ROMÂNIEI SOCIALISTE'
în intimpinarea Congresului Fron

tului Unității Socialiste, miercuri 
după-amiazâ a avut loc in sala Ate
neului Român Festivalul litcrar-ar- 
tlstic ..Cintare României socialiste". 
Această manifestare artistică a fost 
organizată sub egida Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste. a Uniunii scriitorilor din Re

Cronica zilei
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea. a făcut o vizită in țara noas
tră. in perioada 14—21 mai. dl. Ta
keshi Shimura, președintele Asocia
tivi de prietenie Japonia—România. 
Oaspetele a vizitat obiective econo
mice. sociale și culturale din Bucu
rești și județele Brașov și Sibiu, a 
avut întrevederi la instituții știin
țifice și do prc-iî. a participat la șe
dința de constituire a Asociației de 
prietenie româno-japoneză.

★
Miercuri după-amiază. în Capitală 

a avut loc o reuniune organizată de 
Centrul european al UNESCO pen
tru invălâmintul superior. in ca
drul căreia directorul ccn irului, 
Erik Manfred Ribbing, a prezentat 
activitatea și proiectele de viitor ale 
acestui organism. Au fost reliefate 
preocupările și contribuția centrului 
la promovarea cooperării europene 
in domeniul invățămîntului superior.

Au luat parte reorezentanți ai in
stituțiilor de invățămint superior, 
oameni de știință și cultură.

★
O delegație a orașului Arnsberg, 

din R.F. Germania, condusă de pri
marul orașului. Hans Rupp, a făcut 
o vizită în*  tara noastră.

Cu acest prilej, la Alba Iulia a 
avut loc semnarea protocolului de 
înfrățire dintre municipiul Alba Iulia 
și orașul Arnsberg.

Membrii delegației au vizitat obiec
tiv^ social-culturale și economice din 
județul Alba, precum și stațiuni tu
ristice de pe valea Prahovei, valea 
Oltului și de pe litoral.

★
La București a avut loc. timp de 

două zile, colocviul româno-italian 
consacrat unor probleme de econo
mie agrară.

Organizat de Institutul de cercetări 
pentru economie agrară, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Asociația de prietenie 
România-Italia, colocviul a prilejuit

vremea
Ieri în țară : In timp ce în Dobrogea, 

Bărăgan șl în cea mai mare parte a 
Moldovei vremea a fdst în general 
instabilă, cu averse de ploaie și descăr
cări electrice, în Banat. Crlșana, Mara
mureș și Transilvania, pătrunderea 
unei perturbțiții frontale a făcut’ ca ce
rul să se acopere șl să cadă ploi tem
porare. In Oltenia și nordul Munteniei, 
vremea a fost frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntul a suflat slab pină la po
trivit. Temperatura aerului, la ora 14. 
oscila între 11 grade la Sighetul Mar- 
mației și Ocna Șugatag și 23 de grade
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FOTBAL: „CUPA ROMÂNIEI"
POPICE : Sportivii români continuă

finală Jiul—Politehnica Timișoara
Deci, finala „Cupei României” la 

fotbal se va disputa intre formațiile 
Politehnica Timișoara și Jiul Petro
șani, la București,*  duminică 23 iu
nie.

Performera semifinalelor a fost e- 
chipa Politehnica Timișoara, care a 
reușit să elimine cu scorul de 3—1 
(1—1) formația Steaua București, 
una dintre favoritele competiției ! 
Partida, disputată la Sibiu, in pre
zența a 17 000 de spectatori, a fost 
de un bun nivel tehnic, cu faze 
spectaculoase la ambele porți. Fot
baliștii bucureșteni au deschis sco
rul in minutul 7 prin Nastase, ega- 
laroa survenind in minutul 27 prin 
golul înscris de Arnăutu. începutul 
reprizei secunde a aparținut jucăto
rilor de la Steaua, dar atacanții ei 
au ratat citeva bune ocazii, iar apă

ÎN TURNEUL U. E. F. A. (juniori)

România - Finlanda 1-0
în mai multe localități din Sue

dia au început ieri întrecerile fazei 
finale a competiției internaționale 
de fotbal pentru juniori — Turneul 
U.E.F.A. Echipa României evoluează 
in grupa A. împreună cu formațiile 
Finlandei. Islandei și Scoției.

în primul joc, susținut la Ronneby, 
selecționata României a intilnit re

in finala „Cupei U.E.F.A."
La Londra, in prima „manșă" a 

finalei competiției de fotbal „Cupa 
U.E.F.A.”. echipa engleză Totten
ham Hotspur nu a putut invinge pe 
Fejenonrd Rotr^dum. cu care a 
terminat la egalitate : 2—2 (1—1). 
Jocul a fost urmărit de aproape 
50 000 de spectatori. England a 
deschis scorul in minutul 38, insă

CICLISM : „Cursa Păcii”

DUBLĂ VICTORIE A SPORTIVILOR POLONEZI
Cea de-a 27-a ediție a tradiționalei 

competiții cicliste „Cursa Păcii" s-a 
încheiat ieri la Praga eu victoria 
rutierului polonez Stanislaw Szozda, 
care a reușit performața, destul de 
rară in istoria întrecerii, de a ciștiga 
șase etape. Succesul lui Szozda este 
dublat de victoria echipei poloneze, 
situată pe primul loc in clasamentul 
pe țări.

membru nl Comitetului Executiv al 
uniunii, care, la invitația comitetului 
Uniunii sindicatelor din metalurgie 
și construcții de mașini, efectuează o 
vizită de prietenie șl studiu In țara 
noastră. (Aget-pres) 

publica Socialistă România și Uni
versității populare din București.

în deschiderea festivalului nu lunt 
cuvintul acad. Zaharla Stancu, pre
ședintele Uniunii scriitorilor, și acad. 
Eugen Jebeleanu, vicepreședinte al 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste. în continuare, 
și-nu dat concursul numeroși poeți și 
artiști de prestigiu din țara noastră.

: Tottenham — Fe jeno ord 2—2
olandezii au egalat patru minute mai 
tirziu prin Van Hanegem. Apoi, o- 
landezul Vfin Daele a înscris în 
proprie poartă (min. 63). Oaspeții au 
obținut egalarca in minutul 86 da
torită unui șut-bombă al lui De 
Jong. Returul va avea loc la 29 mai 
la Rotterdam.

Funeraliile tovarășului Ion Pas
La 22 mai au avut loc funeraliile 

tovarășului Ion Pas, militant de 
seamă al mișcării muncitorești, vechi 
membru al partidului nostru, scrii
tor cu o bogată activitate, președin
tele institutului român pentru rela
țiile culturale cu âtrăinătalca.

în cursul dimineții, numeroși ce
tățeni ai Capitalei au venit la Pa
latul Marii Adunări Naționale, unde 
se afla depus sicriul cu corpul de
functului. pentru a-șl lua un ultim 
rămas bun.

La catafalc au fost depuse coroane 
de flori din partea secretarului ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân. președintele Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceausescu, a Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și Gu
vernului Republicii Socialiste Româ
nia. Comitetului foștilor luptători 
antifasciști. Comitetului organizato
ric al veteranilor din războiul anti
fascist, Consiliului Culturii șl Educa
ției Socialiste. Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R. și consiliului popular 
municipal, Uniunii scriitorilor, Co
mitetului Național pentru Apărarea 
Păcii. Radioteieviziunli române, co
lectivului redacțional al ziarului 
„România liberă", Uniunii ziariști
lor. familiei, rudelor și prietenilor.

Sub portretul Îndoliat al lui Ion 
Pas. pe perne de catifea vișinie erau 
rinduite ordine șl medalii ale Repu
blicii Socialiste România cu care a 
fost distins, ca semn al recunoașterii 
activității sale politice și obștești, a 
abnegației cu care șl-a Îndeplinit 
funcțiile de răspundere încredințate, 
a devotamentului cu care șl-a slujit 
patria șl poporul.

Din ultima gardă, la catafalc au 
făcut parte tovarășii Ștefan Voitec, 
Gheorghe Cioară. Janos Fazekâs, 
Gheorghe Stoica. Mihai Gere. Chivu 
Stoica. Constantin Plrvulescu, Ion 
Popescu-Puțuri. Tudor Ionescu, An
drei Vela, Laurențiu Fulga.

Pe platoul din fața palatului Marii 
Adunări Naționale a avut loc mitin
gul de doliu. O gardă militară, cu 
drapelul Îndoliat, prezintă onorul. 
Fanfara militară intonează marșul 
funebru.

La miting au luat parte membri 
ai C.C. al P.C.R.. al Consiliului de 
Stat și ai guvernului, vechi militanti 
ai mișcării muncitorești din tara 
noastră, deputațl ai Marii Adunări 
Naționale, reprezentanți ai unor in
stituții centrale, organizații de masă 
$i obștești, numeroși oameni ai mun
cii din Capitală.

La mitingul de doliu a luat cuvin
tul tovarășul Tudor Ionescu. care a 
evocat în cuvinte calde viața și 
neobosita activitate a celui dispărut.

„Ne luăm azi, cu adincă durere, 
rămas bun pentru totdeauna de la 
scumpul nostru tovarăș Ion Pas, 
unul din cei mal vechi militanti ni 
partidului, ai mișcării noastre mun
citorești revoluționare — a spus 
vorbitorul.

Devotat trup și suflet clasei mun
citoare, din rindul căreia s-a ridi
cat, Ion Pas a servit-o cu credință 
și strălucire pina în clipa cînd ini
ma sa nobilă, generoasă, a încetat 
să mai bată.

Figura sa luminoasă, activitatea 
sa devotată pentru cauza poporului 
și a socialismului — a spus vorbi
torul — vor rămine vii in inimile 
hoâstre, vor rămine pururea săpate 
în amintirea poporului român".

în numele conducerii Uniunii 
scriitorilor, tovarășul Laurențiu Fulga 
a adus un vibrant omagiu omului 
politic și scriitorului Ion Pas.

„Prezența sa vie, dinamică, în 
contextul marilor probleme care au 
frămintat epoca in care a trăit, s-a 
contopit atit de organic cu viața, 
durerile și bucuriile celor mulți in
cit, pe bună dreptate, el merită să 
fie așezat In galeria marilor con
structori de conștiințe socialiste. 
Scrisul său, forța sa de convingere 
au fost necontenit investite cu o 
nobilă funcție social-umană.

Cercetătorii de azi, ca și istoricii 
de miine, toți cei interesați dd for

seria succeselor in
Reprezentanții culorilor sportive 

ale României continuă seria succese
lor la campionatele mondiale de po
pice, care se desfășoară în localita
tea vest-germană Eppelheim. In 
proba feminină de perechi, concu
rentele românce au realizat un 
veritabil _ tur de forță, reu
șind să cîșlige toate cele trei medalii 
puse in joc I Medalia de aur și titlul 
do campioană mondială au fost cuce
rite de perechea Cornelia Petrușcă 
Ana Petrescu. Sportivele romance, 
ambele bucureștence, de la cluburile 
Gloria și Voința, au realizat 852 
puncte. Medalia de argint a revenit 
cuplului Margareta Bordei-Elisabeta 
Szilagyi cu 850 puncte, iar cea de 
bronz perechii Elena Trandafir- 

ÎN CÎTEVA
FOTBAL. Selecționata de fotbal 

a Uruguayului ă susținut, la Monte
video, un joc de verificare în com
pania formației braziliene Atletico 
Mineiro. Meciul s-a încheiat cu sco
rul de 3—1 (0—0) în favoarea gazde
lor.

Selecționata de fotbal a R. P. Chi
neze. care se află in turneu in Mexic,’ 
a susținut la Cordoba a doua intil- 
nire de la sosire. Fotbaliștii oaspeți 
au învins cu scorul de 3—1 o se
lecționată locală. în primul joc, care 
a avut loc in orașul Toluca, echipa 
R. P. Chineze a dispus cu scorul de 
0—3 de una dintre echipele clubului 
F. C. Toluca.

BOX. — Selecționata S.U.A. și-a*  
încheiat turneul in U.R.S.S., evo- 
luind, in cel de-al treilea meci, pe 
ringul Palatului sporturilor din o- 
rașul Alma-Ata. Gazdele au ciștigat 
cu scorul de 5—3 (s-au disputat 8 
întîlniri). La categoria grea, ameri
canul Em. Chapman a fost acciden
tat Ja o arcadă, abandonînd In rundul 
al doilea în meciul cu Zaițev. Ce
lelalte - victorii ale gazdelor au fost 
repurtate la puncte de Plakusci, 
Dubovski, Sazeev și Kuriskov. John
son. Avar șl Prayer au obținut vic
torii pentru echipa americană.

TENIS. — în turul trei al con
cursului de tenis de la Bournemouth, 
Iile Nâstase l-a Învins cu 6—3, 6—1 
pe englezul Robinson. Alte rezultate: 
Ganzabal (Argentina) — Gisbert 
(Spania) 8—9, 6—0, 6—3 ; Bartolucci

mele de manifestare a mișcării so
cialiste românești nu se poate să 
nu descopere in opera lui Ion Pas 
o operă de referință, bogată in sem
nificații, sursă de documentare a 
însuși Începutului literaturii socia
liste de azi. Ființa sa fizică por
nește acum spre neant după legea 
implacabilă a vieții și a morții. Dar 
Ion Pas rămine ca o diimensiuno 
verticală a Însăși statorniciei socia
liste, nepieritoare, pe acest pămint 
românesc".

A vorbit apoi tovarășul Ion Po
pescu-Puțuri.

„Ne despărțim astăzi, a spus el. da 
umul dintre tovâțfișll noștri de luptă 
cel mal apropiațl, militant do seamă 
al mișcării muncitorești, vechi 
membru al partidului nostru, scrii
tor cu o bogată activitate, președin
tele Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea.

Abia Împlinise 15 ani ci nd a pășit 
pentru prima oară pragul Clubului 
socialist din București. El avea să 
rămlnă statornic devotat mișcării 
revoluționare întreaga sa viață. 
In perioada dintre cele două războaia 
mondiale, împreună cu militantil 
stingti socialiste din mișcarea mun
citorească, Ion Pas a desfășurat o 
activitate susținută de refacere a 
unității de acțiune a clasei munci
toare. El s-a numărat printre promo
torii Înfăptuirii Frontului Unic Mun
citoresc intre Partidul Comunist șl 
Partidul Șoclal-Democrat in aprilie 
1944.

Prin întreaga sa operă de militant 
devotat luptei clasei muncitoare, Ion 
Pas a dovedit o atitudine de înalt 
umanism, proprie celor mai bune 
tradiții ale culturii românești. Mo
dest, în viața de toate zilele, dar 
Înzestrat cu o adincă înțelepciune 
pină in ultimele clipe ale vieții sale, 
Ion Pas a trudit cu o rară putere de 
muncă la masa de luciu pentru a 
sluji la crearea unei imagini cit mai 
înălțătoare a luptei clasei muncitoa
re. a istoriei partidului nostru, a po
porului român. El a scris pagini me
morabile din convingerea sinceră că 
servește adevărul istoric, adevărul u- 
man. că epoca pe care a cunoscut-o a 
fost de o mare bogăție în fapte demne 
de a fi înscrise in cartea de aur a is
toriei patriei. La sfirșitul prefeței u- 
nuia din volumele sale de „Adu. 
ceri aminte", neuitatul nostru prie
ten scria aceste cuvinte la care fie
care dintre cei care i-am fost tova
răși am putea subscrie : „E comod și 
plăcut să citești Istoria sau s-o scrii. 
Este însă o fericire s-o trăiești si 
s-o faci".

In pragul dispariției sale, Ion Pas 
a adus prin aceste cuvinte încă un 
omagiu luptei clasei muncitoare, a 
partidului ei pentru marea operă de 
construire a socialismului in țara 
noastră, in care el însuși s-a inte
grat cu tot sufletul și cu toată ener
gia.

In ultima sa scrisoare, tovarășul 
Ion Pas exprima conducerii de partid, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. „res
pectul. iubirea șl devotamentul ’față 
de partid”.

Aducem un ultim omagiu in nu
mele Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, in numele 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, celui care a fost tovarășul 
nostru de luptă și de izbînzi, iubitu
lui nostru tovarăș Ion Pas".

După încheierea mîtihgului de do
liu, cortegiul mortuar, însutit de con
ducătorii de partid și de stat pre- 
zenți la ceremonie, de membrii fa
miliei defunctului, de prieteni apro- 
Piați. se îndreaptă spre Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și' a patriei, pentru socia
lism. Aici, o gardă militară prezintă 
onorul. Este intonată „Internaționa
la". Răsună salve de arme. Asistența 
păstrează un moment de reculegere, 
după care sicriul cu corpul neînsu
flețit al tovarășului Ion Pas este 
coborit in cripta aflată alături de 
mormintele altor militanti de frunte 
ai mișcării comuniste și muncitorești 
din țara noastră.

(Agerpres)

campionatul mondial
Vasilica Pințea cu 835 puncte. La 
întrecere au participat peste 20 de 
perechi din România, Iugoslavia, 
R. F. Germania, Ungaria, Cehoslova
cia etc.

Proba masculină a fost ciștigată de 
vest-germaniî Theo Holtzmann și 
Dieter Wieher cu 1 832 puncte, -ur
mați de cuplul iugoslav Terjai-Dra- 
gas cu 1 810 puncte. Medalia de bronz 
a revenit sportivilor români IIie 
Băiaș și Iosif Tismănaru cu 1794 
puncte.

La actuala ediție a campionatelor, 
concurenții români au cucerit pină 
in prezent două medalii de aur, una 
de argint și trei de bronz.

Campionatele continuă cu desfă
șurarea probelor individuale.

RlNDURl
(Italia) — Molina (Columbia) 6—3, 
6—3 ; Barazzuttl (Italia) — Hancock 
(Austria) 6—2, 6—2.

în turneul internațional de tenis 
de la Hamburg, francezul Franțois 
Jauffret l-a învins cu 6—4, 2—6, 
6—3 pe spaniolul Manuel Orantes. 
Alte rezultate înregistrate : Munoz 
(Spania) — Elschenbroich (R.F.G.) 
0—6, 6—2, 6—2 ; Salamon (S.U.A.) — 
Cornejo (Chile) 6—1. 6—4 ; Dibbs 
(S.U.A.) — Ph. Moore (Australia) 
6—3, 6—1 ; Vilas (Argentina) —
N'Godrella (Franța) 6—7, 6—2. 6-0.

SPORT
PE MICUL ECRAN

Sîinbătă 25 mai. Ora 22.30 - 
baschet masculin : ROMANIA- 
ARGENTINA (repriza a Il-a). 
înregistrare de la sala Flo- 
reasca.

Duminică 26 mai. Ora 15,30 « 
„Stadion" :. emisiune de repor
taje din sportul de mase. Ora 
22,10 — Fotbal : sel'ecțiuni înre
gistrate din cuplajul bucureș- 
tean : Sportul studențesc — Ra
pid și Steaua — Dinamo.

Miercuri 29 mai. Ora 20,00 
(De programul II) = Fotbal : 
ROMANIA — GRECIA. Trans
misiune directă de la stadionul 
„23 August".
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Rnspunzind interesului deosebit ql opiniei publice,

ta tokio a KPARirr o Noua ediție a volumului

ROMANIA
NICOLAE CEAUSESCU

0 POLITICA DE PACE $1
■

COOPERARE INTERNAȚIONALA
TOKIO (Corespon

da nț» de la Paul Dia
conul. — O nouă 
a volumului „R(
N1A. NICOLAE 
CEAUSESCU. O PO
LITICA DE PACE ȘI 
COOPERARE INTER
NAȚIONALA- a vă
zut. zilele acestea, lu
mina tiparului la edi
tura „Kobunsha" 
Tokio. Volumul 
prinde texte alcs< 
cuvintările. articolele 
și interviurile to
varășului Nicolae 
Ceaușeseu. precedate 
de o amplă prezentare 
biografică a președin
telui României, pro
iectată pe fondul is
toriei contemporane a 
țării noastre.

In introducere fo 
relevă contribuția re
marcabilă a tovarășu
lui Nicolae Ceaușeseu 
la elaborarea si înfăp
tuirea politicii inter
ne și externe, la in- 
treaaa activitate a 
partidului și statului 
nostru. Publicistul 
Goichi Kusano, tradu
cătorul textelor în 
limba japoneză, se a- 
dresează cititorilor 
subliniind puternica 
personalitate a to
varășului Nicolae 
Ceaușeseu. populari
tatea și simpatia de 
care se bucură peste 
hotare, ceea ce con
stituie „o recunoaște
re a meritelor sale 
excepționale, a inte
ligenței si energici 
creatoare pe care le 
dedică poporului său, 
ideilor nobile ale pro
gresului și păcii".

Tipărit in condiții 
grafice deosebite, vo
lumul este prezentat 
cu o supracopertă in- 
fătișind momentul 
solemn în care tovară
șul Nicolae Ceaușeseu 
rostește jurămintul in 
tata Marii Adunări 
Naționale cu prilejul 
învestiturii sale ca cel 
dinții președinte al 
Republicii Socialiste 
România.

Apariția acestei noi 
ediții — a treia In
tr-un scurt răstimp — 
dobindește semnifica
ția unui important e- 
veniment editorial, 
ilustrind interesul 
larg manifestat in 
rindul opiniei publice 
din Japonia față de 
România socialistă și 
președintele ei. față 
de realizările poporu
lui român in edifi
carea vieții noi și pre
zenta dinamică a 
României pe arena 
internațională. Inca- 
drindu-se intr-o suită 
de acțiuni editoriale 
Întreprinse în ultimii 
ani in numeroase țări 
ale lumii, apariția a- 
cestei cărți relevă, o 
dată mai mult, aten
ția deosebită. Înaltul 
prestigiu internațional 
al politicii interne și 
externe a României, 
al tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu, care a in
trat in conștiința lu-

Comunicat româno - bulgar 
privind vizita ministrului afacerilor externe al României 

la Sofia
SOFIA 22 (Corespondență de la 

C. Amariței). — In comunicatul pri
vind vizita ministrului afacerilor ex- 
ti rnc al Republicii Socialiste Româ- 
nia, Gvorgv Macovescu, in Republica 
Populară Bulgaria se arată că in 
cadrul schimbului dc păreri pe care 
l-a avut cu Petăr Mladonov. minis
trul bulgar al afacerilor externe, au 
f >st abordate stadiul și perspectivele 
relațiilor bilaterale frățești și unele 
probleme actuale ale situației Inter
naționale.

Părțile au subliniat marea impor
tantă a intilniril dintre secretarul ge
neral al Partidului ** 
Român, președintele ____
Socialiste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, și primul secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Bulgar, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Populare 
Bulgaria, tovarășul Todor Jlvkov, 
care a avut loc la 11—12 mai 1974, 
și au exprimat convingerea că a- 
ccaslă intilnire va da un nou im
puls dezvoltării continue a relațiilor 
româno-bulgare, declarind că vor 
depune toate eforturile pentru înde
plinirea sarcinilor decurglnd din con-

Comunist 
Republicii

vorbirile conducătorilor de partid șl 
de stat ai color două țări.

Comunicatul subliniază că părțile 
mi acordat o atenție deosebită co
laborării economice si tehnlco-ștlin- 
țlflce dintre cele două țări, au re
marcat dezvoltarea acesteia pe o li
nie ascendentă ?l au declarat că vor 
contribui la extinderea și adincirea 
el permanentă. Coi doi miniștri nu 
convenit să contribuie șl mai activ 
la intensificarea colaborării dintre 
Roinănia și Bulgaria in domeniile 
artei, științei, turismului.

Comunicatul arată că miniștrii nu 
acordat o atenție deosebită Confe
rinței ponlru securitate șl cooperare 
in Europa. El au exprimat dorința 
comună ca actualele negocieri de la 
Geneva să se încheie cu rezultate 
fructuoase, iar cea de-a treia fază a 
conferinței să aibă loc cit mai curind 
posibil, la Helsinki, la nivelul cel 
mai înalt, și au reafirmat necesitatea 
creării unui organism permanent al 
statelor participante la conferință. 
Examinind situația din Balcani, co
municatul subliniază că in regiune 
există condiții și posibilități pentru 
o colaborare pașnică și rodnică.

România - 1944-1974: 30 de ani
de dezvoltare economitâ"

UN SUPLIMENT AL ZIARULUI „LES ECHOS" 
CONSACRAT ȚĂRII NOASTRE

Conferința pentru securitate
și cooperare

GENEVA 22 (Agerpres). — Partl- 
cipanții la Conferința pentru secu
ritate șl cooperare in Europa avi a- 
cordat o atenție deosebită redactării 
principiului integrității teritoriale, n 
cărui respectare este esențială pen
tru statornicirea unor relații de pace 
și securitate pe continent. în cadrul 
dezbaterilor, delegația română s-a 
pronunțat pentru formularea con
cretă, clară șl precisă a acestui prin
cipiu. astfel incit prevederile înscrisa 
să nu dea loc nici unui echivoc.

S-a convenit ca in documentele 
conferinței să se prevadă că ntnCele 
participante se vor abține dc la orice 
acțiune incompatibilă cu scopurile sl 
principiile Cariei O.N.U. șl, in spe
cial. de la folosirea for|cl sau a a- 
menlnțării cu forța împotriva Intcgri-

în Europa DE PREIUTINDENI
(.MII teritoriale. Independenței poli
tice sau unității oricărui stat partici
pant.

Numeroase state care Iau parte la 
conferință au exprimat Interesul lor 
pentru Interzicerea unor asemenea 
acte. în acest sens s-a conturat a- 
cordul de a se prevedea că statele 
participante se vor abține de la mă
suri de ocupație militară sau orice 
alte măsuri de forță, directe sau In
directe, îndreptate împotriva terito
riului oricărui stat participant, pre
cum sl dc la dobindlrca dc teritorii 
prin asemenea acțiuni sau amenin
țarea dc a recurge la ele. Se pre
vede, dc asemenea, că nici o ocupație 
sau dobindire teritorială astfel obți
nută nu va fl recunoscută ca legală.

ORIENTUL APROPIAT
TEL AVIV 22 (Agerpres). — Re

venit la Tel Aviv marți seara, se
cretarul de stat al S.U.A., Henry 
Kissinger, a avut, miercuri, o nouă 
reuniune de lucru cu oficialitățile 
israeliene pentru negocierea unui a- 
cord de dezangajare a forțelor po 
înălțimile Golan.

Ulterior. Kissinger a plecat din 
nou spre Damasc.

După cum se anunță din Damasc 
șl Tel Aviv, intre forțele siriene și 
israeliene au avut loc miercuri noi 
incidente pe frontul de pe înălțimile 
Golart.

• CAMERĂ T.V. CU 
RADIOIZOTOPI. ln tabo“ 
ratoarele Societăți! pentru cer
cetări nucleare din Karlsruhe 
(R.F.G.) a fost realizai proto
tipul unei noi camere de tele
viziune cu radioizotopi. In ve
derea depistării unor îmbolnă
viri maligne ale organelor. 
Perfecționind tehnica d^ diag
nostic cu ajutorul substanțelor 
radioactive, aplicată cu succes 
de mai mult limp, noul aparat 
furnizează fotografii foarte 
exacte ale radiațiilor. Neregu
lari tățile țesuturilor, evidenția
te in acest fel, pot Indica tu
mori ascunse, permlțind medi
cului să descopere, intr-un 
timp relativ scurt, cauzele 
.simptomclor prezentate do pa
cient.

mii ca o personalitate 
de prim-rang a vieții 
politice contemporane.

Cu ocazia apariției 
noii ediții a volumu
lui „România. Nicolae 
Ceaușeseu. O politică 
de pace și cooperare 
internațională". pre
ședintele editurii ..Ko
bunsha". Tsuneo Ike
da. ne-a împărtășit 
impresiile sale despre 
România, despre per
sonalitatea președin
telui României, Nicolae 
Ceaușeseu, despre mo
dul in care această 
carte poate contribui 
la o mai bună cu
noaștere a țării noas
tre în Japonia : 
„Președintele Nicolao 
Ceaușeseu are o foar
te largă viziune asu
pra lumii și știe în
totdeauna ce trebuie 
făcut cind ceva se 
intimplă in lume. Ac
tivitatea sa in slujba 
păcii este deosebit de 
impresionantă. Cauza 
păcii l-a preocupat în
totdeauna foarte mult 
și pentru ea a mun
cit și muncește fâră 
răgaz. Pentru activi
tatea sa, președintele 
Ceaușeseu sc bucură 
de multă simpatie in 
rindurile poporului ja
ponez. România nu 
este o țară mare, dar 
ea a acționat și ac
ționează cu multă vi
goare in sprijinul pă
cii și colaborării in 
lume. Noi acordăm o 
mare prețuire acestei 
acțiuni și in special 
faptului că o țară ca 
România este atit dc 
preocupată de căuta
rea drumului spre 
pace, că însusi pre
ședintele ei, dind ex
presie acestei preocu
pări, militează ferm 
și constant pentru 
făurirea păcii".

Referindu-se la mo-

dul in care a fost pri
mită cartea de către 
cititorii japonezi și la 
contribuția pe care 
publicarea acesteia in 
Japonia o poate aduce 
la promovarea rela
țiilor prietenești intre 
popoarele român și 
japonez, Tsuneo Ikeda 
a spus : „Publicul 
japonez știe că 
președintele Nicolae 
Ceaușeseu este foarte 
activ in viața politică 
și diplomatică. Cu cit 
oamenii știu mai mul
te despre președintele 
Ceaușeseu, cu atit do
resc să afle și mai 
mult. De aceea, cartea 
a fost primită cu căl
dură și interes dc că
tre cititorii japonezi. 
Am convingerea că 
această carte răspun
de aspirațiilor popoa
relor japonez și 
mân __
bună cunoaștere reci
procă. -••••• 
dpmcrsurile președin
telui Ceaușeseu con
tribuie substanțial la 
consolidarea păcii mon
diale și apreciem a- 
ceasta ca un lucru 
foarte important".

★

Cu prilejul apari
ției in Japonia a celei 
de-a treia ediții a 
volumului „România. 
Nicolae Ceaușeseu. O 
politică de pace și 
cooperare internațio
nală", la sediul Am
basadei române din 
Tokio a avut loc o 
intilnire prietenească 
cu președintele editu
rii „Kobunsha", Tsu
neo Ikeda, cu publi
cistul Kusano Goichi, 
ziariști și alți oameni 
de cultură japonezi. 
Au participat ambasa
dorul României la To
kio, Nicolae Finanțu, 
membri al ambasadei.

PARIS 22 (Co
respondență de la 
Paul Diaconescu). — 
„LES ECHOS" 
miercuri publică, 
titlul : „România 
1914—1974 : 30 de 
de dezvoltare econo
mică". un supliment 
de zece pagini consa
crat țării noastre.

în deschidere. „Les 
Echos", relevind fap
tul că 1974 marchează 
două mari evenimen
te in istoria Româ
niei : a XXX-a aniver
sare a eliberării țării 
de sub dominația fas
cistă și al XI-lea 
Congres al Partidului

de 
«sub
ani

□ □ n □

ro-
penlru o mai
Inițiativele și

Comunist Român, 
scrie : „Acesta con
stituie un prilej ex
cepțional perjtru a 
trasa și reliefa per
spectivele ce se des
chid in fața poporului 
român". Un șir de ar
ticole relevă ritmul 
rapid al dezvoltării 
industriale, politica e- 
nergetică, succesele a- 
griculturii socialiste. 
Tablouri statistice și 
ilustrații oglindesc di
mensiunile 
realizări.

Un amplu 
este consacrat 
cii de comerț

acestor

spațiu 
politi- 

exterior

ji de cooperare eco
nomică internaționa
lă promovată de sta
tul nostru. Intr-un 
articol despre schim
burile franco-române 
se face un bilanț al 
evoluției ascendente a 
relațiilor economice 
și a cooperării dintre 
cele două țări. O se
rie de articole pre
zintă activitatea so
cietăților mixte, pre
cum și unele aspecte 
ale cooperării stator
nicite intre firme 
franceze și întreprin
deri românești de co
merț exterior.

DAMASC 22 (Corespondență de la 
Crăciun Ionescu). — In capitala si
riană s-a deschis sesiunea Comisiei 
O.N.U. pentru Asia occidentală, care 
are ca sarcină pregătirea in vederea 
Conferinței mondiale a populației. La 
lucrări participă, in calitate de obser
vator, și o delegație a țării noastre 
condusă de Emilian Manciur, amba
sadorul român la Damasc. Antonio 
Flores, secretar general adjunct al 
O.N.U. și secretar general al Con
ferinței mondiale a populației, care 
se va desfășura la București, a sub
liniat interesul pe care-1 manifestă 
România, ca țară gazdă a conferin
ței, pentru pregătirea acesteia.

★
BEIRUT 22 (Agerpres). — Cotidia

nul libanez „Al Nahar", citind surse 
palestinene, informează că liderii a 
șapte organizații palestinene, între 
care Yasser Arafat, președintele Co
mitetului Executiv al Organizației 
pentru Eliberarea Palestinei, au con
venit asupra unui acord menit să 
ducă la. consolidarea unității pales
tinene. Potrivit ziarului citat, acor
dul definește atitudinea organizații
lor palestinene față de Conferința 
de la Geneva pentru pace în Orientul 
Aprppiat. Rezoluția 242 a Consiliului 
de Securitate cu privire la Orientul 
Apropiat și insistă asupra necesității 
unității naționale palestinene și a 
instaurării unui stat democratic in 
Palestina.

Plenara C. C. al P.C.
din Columbia

agențiile de presă transmit:

Ministrul industriei con
strucțiilor de mașini grele 
al României, Ioan Avram' * 
purtat, intre 20 și 22 mal, convorbiri 
cu conducerile Ministerelor Construc
toare de Mașini. Ministerului Co
merțului Exterior, Comitetului de 
Stat pentru Relații Economice cu 
Străinătatea. Comitetului de Stat al 
Planificării ale U.R.S.S. In urma 
convorbirilor, desfășurate' într-o 
atmosferă de lucru, prietenească, au 
fost semnate documente privind dez
voltarea colaborării și cooperării 
dintre România și Uniunea Sovietică 
în domeniul construcțiilor de mașini, 
In perioada 1976—1980.

Subvenții masive. A w- 
Benn, ministrul britanic al industriei, 
a anunțat că urmează a fi dată pu
blicității lista „enormelor subvenții 
acordate de precedentul guvern con
servator principalelor societăți parti
culare" din Marea Britanie. El a 
afirmat că acestea au primit, în ul
timii patru ani, 3,075 miliarde lire 
sterline, aproximativ 2 milioane 
lire pe zi.

Seară culturală româ
nească Ia Brazzaville. As°*  
ciația congoleză de prietenie intra 
popoare a organizat — in cadrul ac
țiunilor consacrate celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării României de 
sub dominația fascistă și Congresului 
al XI-lea al Partidului Comunist 
Român — o seară culturală româ
nească.

In curtea Ambasadei R. 
P. Albania de u Roma 0 cx' 
plodat, la 21 mai. o bombă, 
provocind importante daune ma
teriale. informează agenția A.T.A. 
Au fost descoperite, totodată, 
alte citeva bombe plasate in 
curtea ambasadei de elemente te
roriste. în legătură cu faptele men
ționate. guvernul R.P. Albania a pro
testat energic pe lingă guvernul ita
lian.

Președintele Nixon 
primit, marți, pe ministrul de exter
ne japonez, Masayoshi Ohira, care 
întreprinde o vizită oficială in S.U.A. 
Au fost discutate probleme privind 
situația internațională, inclusiv cea 
din Orientul Mijlociu, precum și coo
perarea comercială și tehnologică 
japono-americană.

Adunare festivă Ia Kiev.
La 22 mai, la Uzina de construcții 
și reparații navale din Kiev a avut 
loc o adunare festivă dedicată celei 
de-a 30-a aniversări a creării Fron
tului Unic Muncitoresc din România. 
Au vorbit L. A. Kucin, directorul 
uzinei, și Alexandru Ungur, consulul 

•general român la Kiev.

Consultări. Memhrii Adună- 
rli Naționale a Tailandel au început 
consultările in vederea desemnării 
viitorului prim-ministru care va for
ma guvernul în locul cabinetului de- 
misionar Thammasak. Potrivit rela
tărilor agenției Reuter, cele mai mari 
șanse le are fostul ministru al jus
tiției din guvernul demislonar.

In preajma marelui eveniment din viața Iugoslaviei socialiste vecine și prietene

Bilanț bogat de înfăptuiri în întîmpinarea Congresului
al X-lea al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Peste citeva zile, în modernul 
palat al sporturilor „Pionir" din 
Belgrad vor începe lucrările celui 
de-al X-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia. Des- 
fășurindu-se in anul celei de-a 
55-a aniversări a partidului, forul 
suprem al comuniștilor iugoslavi 
va analiza activitatea Uniunii Co
muniștilor in răstimpul care a 
trecut de la ultimul congres (1969) 
și va trasa direcțiile de dezvol
tare politică, economică și socială 
a țării pentru perioada următoare.

în cadrul unei conferințe de pre
să, Todo Kurtovici, membru al Bi
roului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. a arătat că președintele Io- 
sip Broz Tito va prezenta rapor
tul in cadrul primei ședințe ple
nare a congresului.

Todo Kurtovici a evidențiat fap
tul că s-a consolidat unitatea de 
gindire și de acțiune in cadrul 
U.C.I., confirmată, printre altele, 
și la congresele partidului din re
publici și provincii. „Uniunea Co
muniștilor a avut și înainte un 
sprijin important din partea cla
sei muncitoare. Acest sprijin s-a 
reflectat și mal pregnant in dez
baterile pe marginea platformei 
Congresului al X-lea și in pregăti
rea acestui congres" — a spus el. 
S-a întărit egalitatea in drepturi a 
popoarelor și naționalităților din 
Iugoslavia, care se va dezvolta in 
continuare. Uniunea Comuniștilor, 
întreaga societate iugoslavă se pre
zintă, astăzi, mai unitare și mai 
omogene.

Congresul al X-lea al U.C.L are

loc Intr-un moment de intensă ac
tivitate politică, la care au fost 
antrenați toți comuniștii, toți oa
menii muncii, practic întreaga 
populație a țării. După cum se 
știe, in perioada premergătoare 
congresului, la toate nivelurile 
U.C.I. a avut loc o amplă dezbatere 
asupra problemelor care au con-

dezvoltare In noua etapă a socie
tății iugoslave, marcată de adop
tarea Constituției R.S.F. Iugoslavia 
șl a constituțiilor republicane, a- 
doptate in preajma congresului.

Importante sint și realizările do- 
bindite in domeniul dezvoltării e- 
conomice și social-culturale cu 
care oamenii muncii iugoslavi se

CORESPONDENTA DIN BELGRAD

fruntat viața politică iugoslavă, 
precum și asupra căilor de dezvol
tare in viitor. în acest sens, con
gresele republicane și conferințele 
provinciale, desfășurate in cursul 
lunii trecute, au evidențiat preg
nant unitatea politică și ideologică 
a partidului. La aceste congrese 
și conferințe s-a subliniat că în
treaga clasă muncitoare iugoslavă 

. se situează ferm pe linia trasată 
de partid, că au fost lichidate 
manifestările negative, incit la cel 
de-al X-lea congres comuniștii se 
prezintă cu un bilanț bogat de 
realizări in toate sferele de acti
vitate.

Pregătirile pentru congresul 
U.C.L au căpătat un impuls deo
sebit prin publicarea platformei pe 
baza căreia vor fi luate hotărirlle 
forumului suprem, document larg 
dezbătut in rindul organizațiilor 
și organelor de conducere ale U- 
niunii Comuniștilor. Documentul 
precizează in mod clar căile de

Înfățișează la congres. Astfel, între 
anii 1947 și 1972 produsul social 
a crescut de 4,8 ori, ceea ce de
monstrează că Iugoslavia se numă
ră printre țările cu cel mai rapid 
ritm de dezvoltare. Intre 1968— 
1972 productivitatea muncii a spo
rit intr-un ritm mediu anual de 6 
la sută. In același timp, numărul 
salariaților a crescut cu 628 000. în
tre cele două congrese au fost con
struite 500 000 locuințe, a crescut 
simțitor consumul de bunuri de 
lungă durată. In prezent, la cele 254 
facultăți și școli superioare din țară 
studiază peste 294 000 studențl, 
ceea ce Înseamnă de 18 ori mai 
mult decit înainte de război. In 
Iugoslavia iși desfășoară activita
tea peste 1 000 de 
cercetări științifice 
tare.

Acestea sint doar 
Ilustrează elocvent
materiale a țării, creșterea nivelu

instituții de 
și de dezvol-

citeva cifre care 
ridicarea bazei

Ismail Fahmi, mi"t3lrul <>« 
externe al Egiptului, ,1-a primit, 
miercuri, pe Nicolae Ghenea, Ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. S-a procedat la un schimb 
de păreri cu privire la stadiul ac
tual al relațiilor bilaterale și la u- 
nele probleme internaționale de in
teres comun.

Agenția de presă „Elibe- 
tnrStt” informează că, In dorința 
dezvoltării relațiilor dintre Republica 
Vietnamului' de Sud și Republica 
Franceză șl cu acordul guvernului 
francez, in Franța a fost înființată 
o misiune permanentă a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

Eundestagul vest-ger- 
mnn a aProljat> cu 261 voturi 
pentru șl 177 împotrivă, proiec
tul de buget al R. F. Germania pe 
exercițiul financiar 1974—1975, apre
ciat ca cel mai mare buget din isto
ria tării (136,39 miliarde mărci vest- 
germane).

BUENOS AIRES.

• MINIBUZE EXPERI
MENTALE. Societatea de 
transporturi din orașul francez 
Dijon va pune in circulație, cu 
titlu experimental, două tipuri 
de mlnibuze, destinate trans
portului in comun, unul fiind 
dotat cu un motor cu gaz, iar 
celălalt cu unul electric. Pri
mul, realizat de o firmă aus
triacă, atinge viteza de 40 kilo
metri pe oră și poate parcurge 
250 kilometri. Prototipul elec
tric are o viteză de 60 kilo
metri pe oră, pe o distanță de 
100 kilometri. Se speră că ex
periența va avea succes șl se 
va trece la producția de seria 
a acestor vehicule,

BOGOTA 22 (Agerpres). — Ulti
mele alegeri desfășurate in țară in 
luna aprilie a. c. au creat condiții 
favorabile unui proces de transfor
mări democratice care necesită în
tărirea unității și mobilizării sectoa
relor largi ale maselor populare — 
se arată In informarea prezentată 
la plenara C.C. al P.C. din Colum
bia de către secretarul general al 
C.C. al P.C.C.. Gilberto Vieira.

Plenara a hotărit să desfășoare o 
largă campanie de solidaritate cu 
poporul Uruguayan și’ pentru elibe
rarea primului secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Uruguay, 
Rodney Arismendi. De asemenea, 
s-a hotărit intensificarea acțiunilor 
desfășurate în apărarea secretarului 
general al Partidului Comunist din 
Chile, Luls Corvalan, și a celorlalți 
patriot! chilieni aflat! in închisoare.

• PROGRAM DE OB
SERVAȚII METEOROLO
GICE. Patru mii de oameni 
de știință și cercetători vor 
participa intre 15 iunie — 3 
septembrie la cel mai vast pro
gram internațional de obser
vații meteorologice întreprins 
vreodată. Pregătirile pentru a- 
cest experiment au intrat in 

. fața finală odată cu instalarea 
lingă capitala Senegalului, Da
kar, a unei stații terestre pen
tru sateliți. Programul de ob
servații inițiat de Organizația 
Mondială de Meteorologie are 
ca scop studierea proceselor 
prin care căldura, umiditatea 
și energia degajate de oceanele 
tropicale trec in atmosferă, re
venind apoi pe pămint. Se ur
mărește astfel devansarea cu o 
săptămînă a previziunilor me
teorologice obișnuite.

Venezuela va dezvolta
relații cu toate statele
CARACAS 22 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al Venezueiei, 
Efrain Schacht Aristeguieta, a decla
rat că guvernul președintelui Perez 
va continua să promoveze o politică 
de apropiere față de toate statele 
lumii și că, in acest spirit, Venezue
la va proceda la inițierea de relații 
economice și diplomatice cu o serie 
de noi țări, între care Republica 
Cuba, R.P. Chineză, R.D. Vietnam șl 
R.P.D. Coreeană. El a mai declarat 
că in atenția autorităților de la Ca
racas se află și reglementarea dife
rendului venezueleano-columbian pri
vind stabilirea frontierelor celor 
două țări in zona platformei mari
time de la Caraibe.

• FALSĂ ALARMĂ PE 
AEROPORTUL HEATH
ROW. O duzină de mașini 
de pompieri șt citeva ambu
lanțe au Înconjurat aeroportul 
Heathrow din Londra, iar că
lătorii au evacuat în. grabă o 
aripă a clădirii, ca urmare>a 
declanșării sistemului de alar
mă a unui detector de bombe. 
Nu mică a fost surpriza artifi
cierilor veniți să facă inofen
sivă valiza buclucașă care pro
vocase această panică generală: 
în loc de explozibil, ea conți
nea lenjerie feminină. Din nou 
confuzie și neliniște cu privire 
la eficacitatea detectoarelor. 
Ulterior, anchetatorii au lămu
rit misterul. In valiză se aflau 
citeva tablete farmaceutice con- 
ținind o infimă doză de nitro
glicerină, dar suficientă pentru 
a declanșa sistemul de alarmă.

„Proiectul național"
configurează căile spre viitor

lui de trai material și cultural al 
populației.

La lucrările congresului cei 
1 076 000 membri de partid vor fi 
reprezentați de peste 1600 delegați, 
aleși in cadrul conferințelor comu
nale sau desemnați de congresele 
republicane și conferințele provin
ciale ale Uniunii Comuniștilor.

Congresul urmează să adopte mo
dificările la statutul U.C.I., in care 
este accentuat In mod deosebit 
rolul de avangardă âl partidului, 
principiul centralismului democra
tic ca principiu de bază al organi
zării și activității Uniunii Comu
niștilor. Statutul acordă o mare 
atenție calităților politice și morale 
ale comuniștilor. Congresul stabi
lește organele conducătoare ale 
U.C.I.

De asemenea, congresul este 
chemat să aleagă președintele 
Uniunii Comuniștilor dLn Iugosla
via. în cadrul pregătirilor pentru 
congres, numeroase organizații de 
partid și colective au propus ca 
tovarășul Iosip Broz Tito să fie ales 
președinte al U.C.I. pe timp nelimi
tat. Asemenea cereri au fost ex
primate și la congresele republicane 
și conferințele provinciale.

Atmosfqra de intensă activitate 
politică, care domnește aici in 
aceste zile, arată că membrii U.C.I., 
toți oamenii muncii apreciază că 
apropiatul congres va reprezenta 
un eveniment de însemnătate Isto
rică in viața țării șl a popoarelor 
iugoslave.

Actualitatea politică 
argentineană este do
minată in aceste zile 
de discuțiile asupra 
„proiectului national", 
anunțat in fața Con
gresului de către pre
ședintele Peron. Ertpu- 
nind elementele de ba
ză ale acestui docu
ment. președintele Ar
gentinei a formulat, 
în linii generale, prin
cipiile unui program 
de dezvoltare națio
nal, întemeiat pe rea
litățile specifice ale 
tării și urmărind În
deplinirea unor obiec
tive de însemnătate 
majoră pentru progre
sul pe multiple pla
nuri ale poporului 
argentinean. în acest 
sistem, guvernul este 
conceput ca „o for
mă reprezentativă, re
publicană și socială, 
prin obiective și sti
lul său de func
ționare". Documentul

prezidențial subliniază 
că realizarea acestor 
obiective necesită o 
guvernare pe bază de 
planificare și relevă 
importanța pe care o 
va dobindl In acest 
sens faptul că se va 
proceda la o refor-: 
mă a constituției na
ționale, pornind de la 
cerințele dezvoltării 
argentinene după un 
model propriu, națio
nal. In afara posibili
tății de a se expri
ma prin intermediul 
partidelor politice — al 
căror cadru de acțiune 
este parlamentul — 
cetățenii trebuie să 
aibă și un alt cadru de 
participare la viața na
țională. In acest scop 
se va crea „Consiliul 
pentru proiectul națio
nal", a cărui menire 
va fi să reflecte opi
niile diferitelor gru
pări sociale față de vi
itorul țării.

Comentatorii politici 
văd in propunerea pre
ședintelui Peron un 
apel la un dialog na
țional creator. Reluind 
această idee, revista 
„Las Basese", organ 
oficial al Mișcării pa- 
ționale justițialiste, 
subliniază imperativul 
unității naționale, iar 
revista „Panorama", 
care consacră o mare 
parte a ultimului nu
măr „proiectului na
tional", apreciază că 
prin concretizarea și 
dezbaterea acestui pro
iect — concomitent cu 
primii pași făcuți spre 
o reformă a constitu
ției — se configurează, 
de fapt, tipul de or
ganizare a . puterii 
dună care țara se va 
conduce o perioadă 
îndelungată.

• IN APĂRAREA VIEȚII. 
Numărul crescînd al avorturilor 
provocate constituie motiv de 
ingrijorare în diferite țări ale 
lumii, generează pe plan Inter
national vii discuții ale specia
liștilor șl oamenilor politici. O 
anchetă a Institutului francez 
de studii demografice arată că 
în fiecare an în Franța au loc 
circa 300 000 de întreruperi de 
sarcină. Ziarul „Le Figaro", 
care publică rezultatele acestei 
anchete, adaugă că. potrivit u- 
nei statistici locale, intr-un car
tier lionez raportul dintre a- • 
vorturi și nașteri este chiar cK* ’ 
40 la sută. Date similare parvin 
si din alte țări. Situația exis
tentă a determinat ca la actuala 
sesiune a Organizației Mondiale 
a Sănătății, ce se desfășoară la 
Geneva, numeroși vorbitori să 
se pronunțe pentru măsuri ho- 
tărite caro să pună capăt unei 
practici cu grave consecințe.

• SANTINELELE AE
RULUI. In multe orașe din 
S.U.A. cu un grad înalt de dez
voltare industrială funcționează 
„detectoare de poluare" (foto
grafia de mal jos), care ve
ghează, as?menea unor santi
nele, asupra aerului regiunii, 
care deseori amenință să de
vină irespirabil. Detectoare
le, amplasate ln zone-cheie, 
furnizează date care sint pre
lucrate do un calculator elec
tronic. programat să dea alarma 
de fiecare dată cind poluarea 
atinge niveluri periculos de ri
dicate. în felul acesta se pot 
lua din timp măsurile ce se im-

S, MORCOVESCU

SURINAM VA DEVENI
STAT INDEPENDENT

HAGA 22 (Agerpres). — Surinamul 
(fosta Guyana Olandeză) va deveni 
stat independent pină la sfirșitul 
anului 1975, se arată intr-un comu
nicat dat publicității, la Încheierea 
convorbirilor dintre primul ministru 
al Olandei, Joop Den Uyl, premierul 
Surinamului, Banker Joseph Aaron, 
și Juancho Evertsz, liderul Partidu
lui Național al Poporului din Antilele 
Olandeze. Premierul olandez a indi
cat, într-o conferință de presă, că 
Surinamul va înceta, in principiu, să 
mai fie asociat la Piața comună din 
momentul in care va ti proclamat 
independent.

Antilele Olandeze au anunțat Inten
ția de a-și păstra actualul statut pină 
in 1980, cind iși vor proclama inde
pendența.

e
Eugen POP
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