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Cum creste productivitatea mun
cii. comparativ cu planul și anga
jamentele asumate in întrecere ? 
Cit din sporul de producție indus
trială se obține pe această bază ? 
Iată două intrebâri-cheie ia care 
răspunsurile definesc o sferă lar
gă de probleme privind atit gra
dul de utilizare a mijloacelor teh
nice. a forței de muncă și a timpu
lui de lucru, cit și aportul crește
rii forței productive a muncii la 
sporirea eficienței activității eco
nomice- Trebuie, de aceea, subli
niat că prevederile planului la a- 
cest indicator exprimă o sarcină 
majoră, esențială — Intrucit crește
rea in ritm susținut a productivi
tății muncii este factorul hotâritor 
al măririi producției materiale, al 
sporirii venitului national — fun
damentul trainic al dezvoltării e- 
conomico-sociale a tării, al ridi
cării neîncetate a bunăstării între
gului popor.

In această lumină apare reliefa
tă importanța faptului că in pri
mele patra luni din acest an. in 
multe unităti industriale planul ia 
productivitatea muncii a fost depă
șit substantial. Notăm în acest sens 
că. fată de realizările din perioada 
corespunzător re a anului trecut, pe 
ansamblul Ministerului Minelor. 
Petrolului și Geologiei, 82.3 la sulă 
din sporul producției globale s-a 
obținui tocmai pe seama creșterii 
productivității muncii : pe ansam
blul Ministerului Energiei Electrice 
contribuția respectivă este de 73,5 
la sută : în unitățile departamen
tului industriei alimentare — de 
89.1 la sută, iar pe ansamblul Mi
nisterului Economiei Forestiere și 
Materialelor de Construcții — de 
60.5 la sută. Depășiri simțitoare ale 
planului productivității muncii au 
consemnat, in patru luni. întreprin
derile industriei republicane din 
județele Alba. Brăila. Constanța, 
Gorj. Hunedoara f.a. Toate aces-

Mondial al Păcii Paris
(ea oglindesc avintul șl eficacitatea 
întrecerii socialiste din acest an 
dominat de a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei $1 Congresul al 
Xl-lea al partidului.

Este insă incontestabil că reali
zările in privința creșterii forței 
productive a muncii puteau fi mult 
mai bune. O mare, poate chiar 
principala, rezervă constă in folosi
rea deplină, cu indici superiori, in 
mod continuu, a capacităților pro
ductive. In acest sens, unele cal
cule arată că în unități ca între
prinderea automecanică din Mo- 
reni, întreprinderile de vagoane 
din Caracal, de osii și boghiuri din 
Bais. productivitatea muncii putea 
fi superioară realizărilor consem
nate dacă se preveneau 
tre alte neajunsuri —
zarea necoresounzătoare a ma
șinilor și utilajelor, folosirea lor 
discontinuă. întreruperile acciden
tale in funcționarea acestora. Evi
dent, asemenea lipsuri nu au apă
rut de ieri, de azi. ci s-au perpe
tuat in unitățile respective de mai 
naultă vreme.

Analizele întreprinse in di- 
f-rre unități relevă că productivi
tatea muncii putea crește mai sub
stanțial prin asigurarea desfășură
rii ritmice a procesului de produc
ție. Crearea decalajului intre 
secții. buna desfășurare a coo
perării ir.teruzinale. -funcționa
rea cu precizia unui mecanism de 
ceasornic a aprovizionării tehnico- 
materiale — toate reprezintă ce
rințe de prim ordin pentru fructi
ficarea integrală a potențialului 
productiv ai întreprinderilor. Iată 
de ce la întrebarea : pe ce căi se 
putea obține o productivitate a 
muncii sensibil superioară ? — 
răspunsul valabil este, de cele mai 
multe ori : prin ordine si discipli
nă in domeniul aprovizionării și
(Continuare in pag. a V-a)
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îmi face o deosebită plăcere să adresez. în numele Consiliului de 
Stat și guvernului Republicii Socialiste România, al poporului român 
Si al meu personal, un salut cordial participanțiior la sesiunea Pre
zidiului Consiliului Mondial al Păcii, consacrată împlinirii a 25 de 
ani de la primul Congres mondial al partizanilor păcii.

Lucrările actualei sesiuni se desfășoară in condițiile unul amplu 
proces de transformări politice, economice și sociale in lume, al unor 
mutații majore in raportul de forțe pe plan mondial, care creează un 
cadru tot mai prielnic afirmării viguroase a voinței popoarelor de a 
fi stăpine pe propriile destine, de a zădărnici vechea politică impe
rialistă de dominație, inegalitate și dictat, de asuprire și ingerințe in 
treburile altor state.

In ultima perioadă, ca rezultat al activității forțelor progresiste, 
democratice, iubitoare de pace, a opiniei publice, in lume are loc un 
curs nou. de destindere si colaborare, pentru rezolvarea pe calea tra
tativelor a problemelor litigioase interstatale, pentru statornicirea unui 
climat de pace și înțelegere intre națiuni.

După părerea noastră, continuarea și aprofundarea acestui curs 
pozitiv, care se află abia la inceput. reclamă intensificarea eforturilor 
unite ale maselor largi populare, dezvoltarea acțiunilor și manifesta
țiilor tuturor partizanilor păcii.

Este in interesul popoarelor europene, al tuturor mișcărilor de pace 
să sprijine mai activ, prin căi și metode specifice, eforturile destinate 
grăbirii si încheierii cu succes a Conferinței general-europene. prin 
adoptarea de hotărâri care să consfințească noile principii de relații 
intre tarile europene, să asigure fiecărui stat garanția unei depline 
securități, să permită o largă colaborare economică, tehnico-științifică 
si culturală, fără nici un fel de bariere, ceea ce corespunde intere
selor și aspirațiilor națiunilor europene și ar avea o influență pozitivă 
asunra întregii vieți internaționale.

Popoarele din întreaga lume sînt interesate în realizarea dezar
mării. și in primul rind a dezarmării nucleare, astfel .ilicit mijloace
le masive destinate înarmării să fie utilizate tot mai mult in scopul 
dezvoltării economico-sociale și totodată să fie eliberată omenirea 
de primejdia unui război nimicitor. Tocmai de aceea cred că masele 
populare, opinia publică — inițiatoare și organizatoare in perioada 
postbelică a unor răsunătoare adunări, manifestații și alte acțiuni 
in sprijinul dezarmării — pot și au misiunea să-și facă auzite acum 
glasul și voința, pentru a impune trecerea la măsuri practice, con
crete in domeniul dezarmării, reducerii trupelor, bugetelor militare, 
desființării bazelor străine și a blocurilor militare.

Militind pentru stingerea focarelor de tensiune și război, România 
consideră că, in prezent, este o datorie a tuturor forțelor iubitoare
de pace de a-și orienta eforturile și de a acționa neslăbit in direc
ția reglementării politice a conflictului din Orientul Mijlociu, pen
tru a se ajunge la o pace dreaptă și trainică, ceea ce presupune re
tragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, asigura
rea dreptului la suveranitatea națională și integritatea teritorială a 
tuturor statelor din regiune, la rezolvarea problemei poporului pales- 
tinean in conformitate cu dreptul său la autodeterminare, la organi
zarea unei vieți independente, potrivit aspirațiilor sale naționale.

Considerind că una din problemele majore ale vieții contempo
rane este abolirea oricăror forme de dominație și asuprire imperia
listă, a colonialismului și neocolonialismului, a politicii de discrimi
nare rasială și apartheid, țara mea iși manifestă in mod statornic 
solidaritatea cu popoarele care luptă pentru apărarea și consolidarea 
independentei naționale, pentru preluarea in propriile mîini a bogă
țiilor naționale și folosirea lor in scopul dezvoltării libere, de-sine- 
stătătoare.

Apreciez că în prezent s-au creat condiții tot mai favorabile vic
toriei popoarelor din Guineea-Bissau, Angola, Mozambic. impotriva 
colonialismului. România susținind in mod statornic dreptul acestor 
popoare la o viață liberă și independentă.

Aș dori să subliniez și cu acest prilej hotărirea țării și poporu
lui meu de a acționa alături de toate statele și popoarele lumii, pe 
baza egalității și respectului reciproc, pentru soluționarea probleme
lor lumii contemporane in interesul tuturor națiunilor, pentru tri
umful cauzei păcii, destinderii și colaborării, pentru o lume mai 
dreaptă și mai bună.

Exprimindu-mi speranța că actuala sesiune a Prezidiului Consi
liului Mondial va pune pe prim plan principalele probleme ale vie
ții internaționale contemporane și va impulsiona Și mai mult lupta 
forțelor democratice, progresiste, antiimperialiste, activitatea mișcă
rilor naționale și internaționale de luptă pentru pace in direcția des
tinderii, securității și cooperării internaționale, cu aceste ginduri urez 
succes deplin lucrărilor sesiunii dumneavoastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. se
cretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, a primit, luni 
după-amiază, pe Hendrik Vaal Neto, 
membru al Biroului Politic al Fron
tului National pentru Eliberarea An- 
golel (F.N.L.A.). care efectuează o 
vizită de prietenie in țara noastră, la 
invitația C.C. al P.C.R.

La întrevedere a participat tovară
șul Stefan Andrei, secretar al C.C. 
al P.C.R.

Oaspetele a înmînat. cu acest pri
lej. tovarășului Nicolae Ceaușescu un 
mesaj personal din partea președin
telui Frontului Național pentru Eli
berarea Angolei. Holden Roberto. 
Totodată, oaspetele a transmis tova
rășului Nicolae Ceaușescu, conducerii 
partidului și statului nostru un cor
dial salut prietenesc din partea lui 
Holden Roberto, a Comitetului Cen
tral și a militantilor F.N.L.A.

Hendrik Vaal Neto a exprimat to
varășului Nicolae Ceaușescu. Parti
dului Comunist Român, poporului 
român recunoștința vie a militanti
lor angolezi pentru sprijinul multi
lateral pe care Partidul Comunist Ro
mân și guvernul român il acordă 
luptei pentru eliberarea națională a 
Angolei.

Mulțumind pentru mesajul șl a-

preclerlle transmise, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe oaspete ca la 
reîntoarcere să exprime, in numele 
rău și al conducerii P.C.R., preșe
dintelui F.N.L.A.. Holden Roberto, 
frontului Național pentru Elibera
rea Angolei un salut cordial și cele 
mai bune urări in lupta pentru cu
cerirea independenței naționale, pen
tru asigurarea dreptului poporului 
angolez de a-și hotărî liber dezvol
tarea, pe calea progresului economic 
și social.

Secretarul general al P.C.R. a rea
firmat sentimentele de solidaritate 
ale poporului român cu aspirațiile 
naționale și sociale legitime ale po
porului angolez, ale celorlalte popoa
re angajate in lupta pentru liber
tate și independentă națională, și a 
asigurat conducerea F.N.L.A. că po
porul român va continua să sprijine 
cauza iustă a eliberării poporului din 
Angola, a creării unui stat național 
liber, independent și suveran.

In cadrul convorbirii a fost salu
tată victoria forțelor populare, revo
luționare, democratice din Portugalia, 
s-a exprimat satisfacția pentru desfă
șurarea ulterioară a evenimentelor in 
Portugalia și s-a subliniat că se 
creează condiții prielnice promovării 
și realizării idealurilor de libertate șl 
independentă ale popoarelor din An
gola. Mozambic și Guineea-Bissau, a- 
firmării dreptului lor de a dispune, 
în mod suveran, de propria soartă.

In acest context s-a evidențiat 
necesitatea unirii pe scară națională 
a tuturor forțelor de eliberare națio
nală, factor de importanță esențială 
în atingerea obiectivelor vitale ale 
populației din Angola.

S-a relevat faptul că sprijinirea în
făptuirii aspirațiilor popoarelor anga
jate in lupta pentru emancipare na
țională și socială, pentru lichidarea 
politicii de dominație și dictat a im
perialismului, colonialismului și neo- 
colonialismului constituie o necesitate 
a dezvoltării istorice contemporane, 
de natură să favorizeze statornicirea 
unor raporturi noi între state, pe 
baza egalității, respectului și avan
tajului reciproc.

In cursul întrevederii a fost ex
primată dorința și hotărirea comună 
de a dezvolta, Jn continuare, rapor
turile de prietenie, colaborare și soli
daritate militantă dintre P.C.R. șl 
F.N.L.A., dintre popoarele român șl 
angolez, în spiritul convorbirilor și 
înțelegerilor convenite intre secreta
rul general al Partidului Comunist 
Român și președintele Frontului Na
țional pentru Eliberarea Angolei. S-a 
subliniat că extinderea și diversifica
rea. acestor raporturi sint în interesul 
reciproc, al cauzei unității întregului 
front antiimperialist, al succesului 
luptei pentru o lume a păcii, liber
tății și colaborării intre popoare.

întrevederea s-a desfășurat intr-C 
atmosferă cordială, prietenească.
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INTELECTUALUL
SATULUI

ul vieții

Caietul de teză

obștii sătești

Cindva, de mult, caiețelul acela subțire, în paginile 
căruia se păstrau toate emoțiile examenelor trimes
triale, nu avea decit patru sau șase file. Aflu că 
acum are 16 ori 32-de pagini, dar că toate tezele unui 
an de școală se dau pe filele aceluiași caiet. In 
schimb, celelalte caiete de școală au devenit niște to
muri impunătoare, cele mai multe avind cite 200 de 
pagini spre ingreunarea ghiozdanelor și a servietelor 
școlărești.

Nu discutarea volumului lor îmi stirnește acest 
temporal gazetăresc, ci sentimentul reconfortant 
constatării fenomenului de conștientizare a opiniei

ex
al 

pu-

PICĂTURA DE CERNEALĂ

blice fată d? problema economisirii hirtiei. Se produ
ce un salutar efect educativ, impunind fiecăruia co
rectări față de obiceiurile de piră acum, prin ridica
rea valorii morale a comportării generale față de 
ceea ce numim chibzuință civică ți spirit de economie. 
In fond, fiecare coală de hirtie nu reprezintă altceva 
decit o ramură dintr-un copac. Un vraf greu de ziare 
care se aruncă la gunoi include imaginea metamorfo
zată, in fabricile de celuloză, a unui trunchi viguros 
din codrii țârii. Fiecare petic de hirtie, de la biletul 
de tramvai cit o frunză (dar pentru care trebuie ti 
cadă din păduri multe frunze) pină la ambalajele ex
ces'v de ne economicoase, tot ceea ce foșnește in vra
furi și se lasă dus pe apa Simbetei nu divulgă altce
va decit foșnetul pădurilor retezate.

Avem de dat cu toții, in practica de fiecare zi. o 
teză a maturității față de gospodărirea acestei nease
muite și incomparabile bogății ce se cere transmisă 
nealterată generațiilor viitoare. O teză care nu solicită 
nici tomuri groase, nici măcar firave caiete de citeva 
file. O teză ce nu se scrie, dar urmează să se facă 
s:mțită mai din plin prin spiritul de chibzuință și 
de economie la scara întregii societăți.

Ioan GRIGORESCU

In aceste zile ne 
apropiem de Hunedoa
ra cuprinși de o emo
ție aparte.

Vatra marilor arderi 
productive, Sarmize- 
getusa eternă a meta
lului românesc, se pre
gătește, cu bărbătească 
gravitate și amplitudi
ne. cu bucurie sobră, 
pentru împlinirea a 
220 de ani de ates
tare documentară a 
industriei siderurgice 
pe aceste locuri și a 
90 de ani de Ia pu
nerea in funcțiune a 
primului furnal la Hu
nedoara. O aniversare 
de vatră, care ne pri
lejuiește. in perspecti
va marilor evenimen
te ale acestui an — a 
XXX-a aniversare a 
eliberării și al XI-lea 
Congres al partidului
— fertile asociații de 
idei.

Pentru că virsta Hu
nedoarei — asemenea 
virstei tuturor marilor 
centre tradiționale ale 
industriei românești
— cuprinde repere de 
preț pentru Istoria ve
che și nouă a țării, te
me de tonică medita
ție. Iată, de pildă, 
două dintre acestea, i- 
lustrind armonica îm
pletire între relicvele

de mindrie 
tului și 
mărețe ale 
socialist :

ale trecu- 
împlinirile 

timpului
din 
ve-

• La Hunedoara șl 
în întreaga zonă — 
în munții Orăștiei, pe 
Cerna, pe Strei fi

strâmoșii-fauri 
fier plăsmuit pe 
trele străvechii Hune- 
doare, incit cei 220 de 
ani de atestare scrisă 
apar ca o etapă a u- 
nei permanențe. „Fa
uri de fier și vrăjitori 
de focuri, / Noi de mi-

rei anului 1938 se rea
lizează astăzi in nu
mai 12 zile. O întrea
gă epopee a muncii, 
a transformărilor so
cialiste. a eroismului 
muncitoresc impulsio
nat și valorificat de 
politica partidului, este

HUNEDOARA
efigie in ofel

Zlaștl, pe Runc șl 
Govăjdia, la Sarmize- 
getusa, Ruda, Teliuc, 
Ghelar — mărturiile 
culturii materiale, nu
meroase și edificatoa
re, afirmă prezența 
milenară a îndeletnici
rii mineritului și pre
lucrării metalului. Ar
ma de apărare din 
pumnul lui Burebista 
și Decebal. brăzdarul 
plugului dacic (de al
tă formă și dimensi
uni decit cel roman) 
au fost lucrate de

lenli stăm pe-aceste 
locuri" — se spune, cu 
Justificată mindrie, in 
textul unui amplu 
poem pe care hunedo
renii il pregătesc in 
ora celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării.

• Aceeași mlndrle 
cu care, scrutind de
venirea cetății lor de 
foc in cele trei dece
nii de viață nouă, 
hunedorenii raportea
ză lapidar : întreaga 
producție a Hunedoa-

cuprinsă în această 
comparație cifrică. In 
lumina el. cei 90 de 
ani de la înălțarea pri
mului furnal se con
centrează, aidoma ma
teriei incandescente in 
lingouri, in cele trei 
decenii de viată și 
muncă liberă.

★

...Dar, în aceste zile, 
la Hunedoara se toar
nă și un altfel de me
tal decit cel al pro
ducției obișnuite. Este 
metalul unui amplu

basorelief menit să 
orneze frontispiciul 
marelui combinat. In 
6chiță, basorelieful se 
prefigurează monu
mental. sobru, limpe
de grăitor : sub flacă
ra permanenței — sce
ne de muncă specifice 
siderurgiei. Linii, vo
lume, reliefuri, atitu
dini și chipuri con- 
densind emoțional o 
adevărată efigie in 
oțel a Hunedoarei de 
azi și de totdea
una. O așezare uma
nă — cândva a trudei 
grele și nerăsplătite 
de bucurii — stind Ia 
temelia municipiului 
înfloritor de azi (6 000 
de oameni numără 
Hunedoara primilor 
ani de după eliberare; 
azi 60 000 de cetățeni 
se mindresc cu condi
ția de locuitor al Hu
nedoarei). O imagine 
plină de forță a operei 
de Industrializare so
cialistă, pe care o con
turează edificiile side
rurgiei modeme, auto
matizarea. producțiile 
sporite calitativ și 
cantitativ. Dar pe 
care. în primul rind. o 
atestă condiția profe
sională și intelectuală

Petre DRAGU
(Continuare 
în pag. a II-a)

Pregătim șî educăm cu toată gri
ja tinăra generație pentru a prelua 
ștafeta construcției economice și a 
progresului spiritual in toate dome
niile de activitate. Sintem tot mai 
intens și responsabil preocupați să 
transmitem tineretului, in amfitea
trele ’ _ ' .
toate acele cunoștințe, 
și convingeri necesare 
rii în cele mai 
meseriei alese, 
decit in sectorul 
nostru de activi
tate, în medicină, 
tot mai adesea, 
in consfătuirile 
și dezbaterile po
litice. profesiona
le. pe ordinea de 
zi figurează pro
bleme de strin
gentă actualitate 
privind pregătirea 
studenților : care sînt solicitările de 
ordin profesional, social, etic, cărora 
sint chemați să le facă față viitorii 
medici ?

Din desele contacte pe care le 
avem cu absolvenții am reușit ca, 
în decursul anilor, să depistăm și 
să înlăturăm o serie din deficiențe
le procesului de invățămint, să-l fa
cem mai adecvat cerințelor activită
ții medico-sanitare in mediul rural. 
Sintem conștienți insă și de faptul, 
semnalat și de foștii noștri studenți, 
că invățămîntul practic mai are une
le lacune, și acționăm cu toată fer
mitatea și perseverența in această 
direcție. Incontestabil că pregătirea 
profesională se poate întregi in mod 
fericit doar in strinsă legătură cu 
cea social-politică și etic-umanistă, 
avînd ca țel înalt, permanent, tre
zirea curiozității intelectuale a stu-

și laboratoarele universitare,
" ' deprinderi 

______ exercită- 
bune condiții a 
Nu mai departe

dentulul, cristalizarea în conștiință a 
unei atitudini responsabile față da 
îndatoririle sale, dorința de a par
ticipa activ la viața social-culturală 
a orașelor șl satelor noastre, a co
lectivului in mijlocul căruia va 
lucra.

Nu deținem o statistică exactă a 
locurilor de muncă ale celor aproa- 
De 3 700 de medici și farmaciști pe 
care institutul nostru i-a pregătit in 
cei aproape 30 de ' ’

însemnări
de prof, emerit dr. docent

Gheorghe PUSKAS 
rectorul Institutului de medlclnâ 

și farmacie din Tg. Mureș

ani de existență.
Dar 
tem 
ales 
ani. 
venți 
tului 
nu-și 
locul _  _____
in satele unde au 
fost repartizați. 
In schimb, avem 
exemplul pozitiv 

al promoției anului 1958, care a 
cerut să fie repartizată în bloc 
în județele țării, unde exista o 
relativă penurie de medici. Cu 
mulți dintre absolvenți, pe dreot 
cuvint, ne mindrim. Din păcate, 
avem și unii absolvenți care nu 
au înțeles că a fi medic cu adevă
rat înseamnă să te încadrezi activ 
în colectivitatea satului, cu toată 
puterea de muncă, cu entuziasm șl 
energie, să trăiești și să muncești 
printre săteni. Activitatea medicală 
presupune nu o muncă de rutină de 
citeva ore pe zi, ci o dăruire tota
lă. nelimitată. Navetistul care, tră
ind intr-un oraș mai apropiat sau 
mai îndepărtat de locul său de mun
că, stă în sat numai orele de lucru 
obligatorii, de fapt devine infidel

nu cunoaș- 
cazuri. mai 
in ultimii 
ca absol- 
ai institu- 
nostru să 
fi ocupat 
de muncă

(Continuare în pag. a H-a)

Congresul Uniunii
Comuniștilor din Iugoslavia
■ Mesajul adresat de C. C. al P. C. R.
■ Expunerea prezentată de președintele Tito
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CULTUL MUNCII
tr-un recent bilanț 

Jte dc colectivul 
din Bras

arășul IOHn 
itetului de 
zațla noas- 
â o »tcn- 

deosebifă creării unul ade
vărat cult al muncii. Prin acțiunile 
care au fost întreprinse. pe multiple 
planuri, in ultimii ani în uzină, 
ne-am străduit sâ reliefăm cît mal 
c.ar titlul de noblețe pe care socia
lismul l-n conferit muncii, transfor- 
mînd-o în muncă liberă, care slujește 
atit bunăstării proprii, cit si între
gii societăți. Si dacă avem reușite, 
crvd ră ele s-' datoresc. în principal, 
orientării date de conducerea de 
piru.d — a asigura o strinsă le
gătură a activității educative cu ac
tivitatea productivă, domeniul cel 
mai propice dezvoltării conștiinței 
socialiste.

Intr-adevăr, n retrospectivă a nu
meroaselor acțiuni întreprinse in ul
timii ani în marea uzina brașoveană 
înmănunchează un întreg ansamblu 
de preocupări care converg spre 
dezvoltarea unei atitudini înaintate 
față de muncă, a răsounderii comu
niste față de sarcinile încredințate.

Bunăoară, pentru cunoașterea și 
însușirea proiectului de norme ale 
vieții și muncii comuniștilor, ale eticii 
și echități’ socialiste, in fiecare sec
ție și atelier au avut loc dezbateri 
largi, '-au organizat. mese rotunde, 
simpozioane, cicluri de expuneri, 

in cursul acestui an s-au 
iraț 46 dezbateri ideologice in 
i generale de partid, prilejuind 
rea unor aspecte fundamen- 
“ codului etic. Iată citeva : „A 

t-'-i si a munci in chip comunist". 
„Munca — o datorie fundamentală 
a fiecărui salariat", „Disciplina de 
partid si în producție, două laturi 
inseparabile". „Munca — devotament, 
onoare, responsabilitate" etc. Este in
teresant câ cele mai multe din aces-

d

te adunări s-au constituit în adevăra
te forumuri educative, cu caracter 
combativ și efecte pozitive Imediate 
asupra muncii celor prezențl, a co
lectivelor din care fac parte. La cele 
78 de cursuri alo lnvftțămintulul de 
partid, la care participă peste 4 000 
de muncitori, tehnicieni, ingineri si 
specialiști, s-a acordat, de asemenea, 
o atenție deosebită explicării tră
săturilor definitorii ale normelor de 
muncă și viață comuniste, rezultate
le materializindu-se in creșterea 
participării la întrecerea socialistă, 
una din cele mai concludente expre
sii ale atitudinii înaintate, revoluțlo-

viața de partid
nare față de muncă si bunul mers 
al producției.

Mtliiind pentru crearea unul ade
vărat „cult al muncii”, comuniștii din 
uzina se străduiesc să fie muncitori 
model, demonstrind astfel înțelege
re i axiomei că a fi membru al par
tidului comunist înseamnă a fi exem
plu de dăruire si pasiune in muncă, 
în activitatea creatoare. Nu intîm- 
plător deci, ca urmare a analizării 
rezultatelor întrecerii pe 1973, dintre 
cei 1 300 tovarăși care au do- 
bindit titlul de fruntași în pro
ducție $i dintre cei 4 000 de 
evidențiați în muncă. In între
cerea in primul trimestru din acest 
an. circa 90 la sută sint membri de 
partid. Și incă un fapt : promotorii 
inițiativei „Micronul, gramul și se
cunda". care aduce o mare contri
buție la creșterea producției, pro
ductivității muncii în condițiile rea
lizării unor importante economii, 
sint. in fiecare secție și atelier, co
muniștii. Pentru a populariza larg 
modalitățile prin care se obțin rezul
tate superioare in muncă, orga
nizațiile de partid de la oțe- 
lărie. montaj, axe și pinioane 
inițiază sistematic intilniri. schim
buri de experiență, demonstrații 
practice. în cadrul acestora, o mare 
atenție se acordă transmiterii expe
rienței valoroase dobindite in pro
ducție către tinerii muncitori. Ast
fel. comuniștii asigură creșterea pre
gătirii profesionale a tinerel gene
rații și formează un nou contingent

de muncitori cu o Înaltă conștiință 
socialistă.

O contribuție deosebită la stimula
rea cultului muncii in uzina brașo- 
veanfi o aduc, de asemenea, diferi
tele forme dc popularizare a frun
tașilor in întrecere. Astfel, chiar la 
intrarea in uzină te înlimpină coi 
distinși în întrecere — fotograflați in 
grupuri pe secții sau ateliere. Pa
nouri speciale, unele cu fotografii, 
altele purtind simple inscripții ope
rative, cu creta, relevă zilnic, 
in secții, evidențiații in între
cere. Iar la încheierea fiecărui tri
mestru se face public un scurt bi
lanț. La statia de radioamplificare 
se difuzează, in cadrul emisiunii săp- 
tămlnale „Tribuna fruntașilor", in
terviuri, reportaje despre evidențiații 
in întrecere : periodic, brigăzile ar
tistice de agitație prezintă scurte 
spectacole, direct In secții, dedicate 
celor care dobindesc cele mai bune 
rezultate in muncă.

Cultivarea atitudinii înaintate pe 
care trebuie s-o aibă azi orice om al 
muncii este îmbinată cu criticarea 
oricăror mentalități și practici re
trograde, a manifestărilor înapoiate 
față de 
exemple : in 
de la ‘ ” 
puși 
rale __ „ _____ _______
seau doar parțial timpul dc ____,
dezbaterile soldindu-se cu bune re
zultate și oferind un exemplu con
cludent centru întregul colectiv. La 
gazeta de perete din secția axe se 
expun, față in față, fruntașii in pro
ducție și cei care se dovedesc cam 
„certați" cu munca și discipli
na. La secția forjă am intilnit o 
metodă oarecum originală : cei ce 
lipsesc, întirzie, plimbăreții nu pot 
începe a doua zi lucrul pină cind nu 
se angajează in scris, in fața echipei 
din care fac parte, că nu mai încal
că disciplina muncii. După cum am 
fost informați, metoda a dat, în mul
te cazuri, bune rezultate.

Firește, in rindurile de mai sus se 
relevă doar o parte din acțiunile ini
țiate in această mare uzină pentru 
cultivarea atitudinii înaintate față 
de muncă. Ele evidențiază insă 
eficiența activității politice desfășu
rate in acest scop, marea forță edu
cativă a exemplului personal al co
muniștilor.

PRIN AUTOUTILARE

I

La întreprinderea constructoare de mașini din 
finală de montaj primul motor Diesel de 4 000

Peisaj montan la Lacul Roșu

(Urmare din pag. I)

muncă. Iată doar 
organizația < 

atelierul de axe 
in discuția adunării 
cițiva tovarăși care

citeva 
de bază 
au fost 

gene- 
folo- 

lucru,

Ioan VLANGA

a hunedorcnilor de azi, spiritualita
tea acestor locuri, exprimată in îm
pliniri care sint tot atitea etape de 
istorie tehnică. Vestita lance dc Hu
nedoara — vestită în țară și pe me
ridiane îndepărtate — constituie un 
argument strălucit. Dar este numai 
unul dintre multele posibile. Intre 
acestea s-ar putea număra și cele 
peste 70 de participări 
— lucrări de gindire 
lntatâ pusă în slujba 
a obiectivelor cincinalului 
recenta sesiune tehnico-științifică ju
biliară c 90 de comunicări : partici
pant din București. Petroșani, Ga
lați, Timișoara, Reșița.

★
Cincinalul. Acel „în patru ani 

Jumătate", înscris pretutindeni, 
numai in incinta combinatului, 
și pe arterele orașului, este, de ase
menea, gravat în conștiința oame
nilor. Cu atit mai mult cu cit, la 
inceputul anului, de la Hunedoara 
a pornit chemarea la întrecere adre
sată celorlalte cetăți de foc ale țării.

Care sint. in aceste zile, la Hune
doara. liniile de forță ale întrecerii 
socialiste ?... Am pus această între
bare, avizindu-ne interlocutorii că 
nu atit cifrele productive ne inte
resează (ele au fost oglindite pe 
larg in „Scinteia"). cit ideile domi
nante in spiritul cărora se desfășoa-

hunedorene 
tehnică ina- 

producției, 
‘ ’ la

Șl 
nu
ci

O prașilă făcută acum 
înseamnă un spor d@ recoltă

CORESPONDENȚII NOȘTRI
RELATEAZĂ DESPRE MERSUL

DIN JUDEȚELE TELEORMAN ȘI MEHEDINȚI 
LUCRĂRILOR DE ÎNTREȚINERE A CULTURILOR

Plantele primitoare — porumbul, floarea-soarelul, sfecla de zahăr, car
tofii — au răsărit și se dezvoltă bine. Nivelul recoltelor este condiționat 
acum de executarea neintirziatâ a lucrărilor de întreținere, prin care să 
se distrugă buruienile și să fie păstrată umiditatea solului. Potrivit da
telor centralizate la ministerul de resort, pină la 24 mai, in intreprinde- 
rile agricole de stat prașila intii mecanică s-a făcut pe 82 la sută din 
terenurile cultivate cu floarea-soarelui și pe 20 la sută din cele insămin- 
t.-.te cu porumb. La aceeași dată, in cooperativele agricole floarea-soare- 
1* i a fost prăsită mecanic și manual pentru prima dată pe 75 la sulă 
si. respectiv. 71 la sută din terenurile cultivate, porumbul — pe 19 și, 
respectiv, 16 la sută, sfecla de zahăr — pe 31 și, respectiv, 96 la sută. 
In multe județe s-a trecut la executarea prașilei a doua la sfecla de 
zahăr. Dar să vedem, mai in amănunt, situația din județele Teleorman 
și Mehedinți

Atit prin volum, cit si prin cali
tatea lor, lucrările de întreținere a 
culturilor sint hotăritoare pentru ob
ținerea unor producții mari de că
tre toate unitățile agricole din ju
deț. Și pentru executarea lor in bune 
condiții, in cadrul unei recente ple
nare a Comitetului județean de partid 
Teleorman consacrată activității din 
agricultură s-a stabilit un sir de mă
suri concrete, imediate. In aces
te zile se concretizează măsurile 
luate de biroul comitetului județean 
de partid — si anume ca toate ca
drele de conducere de la nivelul ju
dețului să se deplaseze pe teren, in 
unitățile agricole, pentru a urmări și 
impulsiona executarea acestor lu
crări.

Tn multe unități agricole — la Pu
rani si Măgura, la Izvoarele. Păuleas- 
ca si Frumoasa, la Zimnicea. Năstu- 
relu si Braeadiru — am întilnit. de 
dimineața si pină seara, sute de co
operatori și mecanizatori la munca 
cimpului. ..Am terminat prașila intii 
manuală la sfeclă". ..Am avut atac de 
dăunători la porumb, dar l-am lichi
dat Ia timo". ..De miine intrăm a doua 
oară la floarea-soarelui..." ..Cu cit 
am prășit azi. trecem de jumătate 
la porumb..." sint precizări care.

completate cu cifre exprimind 
prafețe și culturi, se constituie 
raDoarte ale zilei 2. 
nivelul județului. situația 
astfel: s-a aplicat prașila a 
manuală

su
in 
Lade muncă, 

arată 
_ ___  . . , doua

______ la sfecla de zahăr De a- 
proape toate cele 6 506 ha cultivate: 
s-a încheiat prima prașilă la 
floarea-soarelui ne 37 000 ha. iar in 
mai multe consilii intercoooeratiste
— Furculești. Salcia. Tr. Măgurele. 
Piatra ș.a. se aoropie de sfirșit și 
cea de-a doua. Din cele 117 000 ha cu 
porumb, lucrarea de întreținere ma
nuală s-a aplicat pe circa 100 000 ha, 
suprafața cea mai mare fiind realiza
tă in zonele Nanov, Brînceni șl 
Purani : tot la cultura porumbului au 
fost efectuate lucrări cu sana rota
tivă pe 55 000 ha. O suprafață de 
pest° 54 000 ha. cultivată cu griu.no- 
rumb. soia, bumbac și legume, a fost 
erbicidată etc.

Nu numai din datele statistice, ci 
mai ales din felul cum arată cimpul
— culturi frumos răsărite, cu densi
tate bună, dar și cu buruieni pe 
unde n-au trecut incă mecanizatorii 
și cooperatorii — se poate deduce 
ușor câ aceste zile sint hotăritoare 
per.tru obținerea unor recolte supe-

rioare. In acest sens trebuie impul
sionate mai ales prașilele mecanice, 
la toate culturile cărora trebuia să 
li se aplice această lucrare.

In ultima vreme, în zona Mehe- 
dințîului a plouat cu intermitențe 
aproape zilnic. La ora actuală, pe 
mari suprafețe culturile prăsitoare 
sint amenințate de buruieni. Volumul 
mare de lucrări ce trebuie efectuat 
cu maximă operativitate impune o 
cit mai bună organizare a muncii, 
folosirea dc-a lungul întregii zile-lu- 
mină și cu randament sporit a tutu
ror forțelor mecanice și manuale. Dar 
să vedem la fata locului cum s-a în- 
țe’es un asemenea imperativ la zi.

La cooperativa agricolă din Gogo- 
șu se muncea de zor. în grădina de 
legume se plantau ultimele parcele 
cu varză de toamnă și se executau 
lucrările d15 întreținere. Inginera Mi- 
trana Predescu. președinta coopera
tivei agricole, ne-a spus că tim
pul nefavorabil n-a îngreunat cu ni
mic buna desfășurare a lucrărilor de 

a culturilor.
global — ne 

unității — cooperatorii

a E3 □ □ 3 3
mai. citeam intr-o șlire transmisă de „Agerpres" : ..Pen-Miercuri, 22 ___  _____ . , ., „ .

tru acțiuni de protecție a mediului înconjurător, unităților dc cercetare 
si producție ale Ministerului Industriei Chimice 11 s-au alocat de la în
ceputul acestui cincinal circa 600 de milioane de Iei, iar pină la sfirșitul 
anului viitor cheltuielile destinate acestor scopuri vor ajunge la aproape 
un miliard. Aceste importante fonduri au fost destinate pentru studierea, 
prevenirea și combaterea efectelor diferitelor noxe industriale care po
luează aerul, apa și solul".

Deci, bază materială, fonduri pentru combaterea poluări! există. 
Există, precum se știe, si Legea protecției mediului, care creează ca
drul juridic necesar înfăptuirii programului ’ 
tuși, pe alocuri intilnim situații care vin in 
vederile legale.

de apărare a naturii. Și, to- 
flagrantă contradicție cu pre-

AGENDA ECONOMICĂ
PRIMUL MOTOR DIESEL DE 4 000 
FINALĂ DE MONTAJ

CP IN FAZA

Reșița a intrat în faza
U. . ...................... -........................ C? fabricat In tari.

Destinat vehiculelor feroviare, noul motor Diesel, care atinge perfor
manțe tehnico-constructive superioare, se distinge printr-o serie de 
caracteristici deosebite : o turație mai mare cu 350 de rotații pe minut 
și o greutate pe unitatea de putere cu 50 la sută mai mică in comna- 
r-ație cu cele realizate pină acum de constructorii de mașini din Re
șița.

Constructorii autocamioanelor românești de la Brașov înregistrează 
noi rezultate în acțiunea de autoutilare. Printre noile obiective reali
zate aici prin autodotare se numără și o linie tehnologică pentru pre
lucrarea cutiei de viteză a autocamionului ROMAN. Prevăzută cu 
agregate complexe, de mare precizie, capabile să execute simultan 14 
operații, noua instalație aduce intreprinderil o economie de 2,5 milioa
ne lei. Ing. Mihai Balta, șeful secției de autoutilare, apreciază că insta
lația va spori considerabil productivitatea muncii. Din anul 1968, cind 
a început acțiunea de autoutilare. la Întreprinderea brașoveană au fost 
concepute, proiectate șl realizate, In atelierele proprii, linii tehnologice, 
agregate, instalații șl utilaje in valoare de 276 milioane lei.

96 000 TONE OȚEL SUPLIMENTAR

al 
in

;..Valea Călugărească. Din combi
natul de Îngrășăminte chimice ies 
dire groase de fum — pe coșuri, pe 
ferestre, prin îmbinările acoperișuri
lor — umilind in permanență norul 
dens ce acoperă ca o plapumă vreo 
șapte sate.

Ce aflăm despre acest smog ?
o încă din trimestrul doi 

anului 1971, odată cu intrarea
funcțiune a primei linii de acid sul
furic de mare caoacitate. au început 
să sufere vecinătățile : miros inecă- 
cios, culturi afectate. Situația s-a a- 
gravat in 1972, după intrarea in 
funcțiune a celei de-a doua linii 
(ing. Ilie Căpățină, șeful inspecto
ratului pentru protecția muncii).

• In localitățile situate la o dis
tanță de un kilometru, un kilometru 
șj jumătate, gradul de nocivități din 
atmosferă depășește pe cel admis in 
zonele locuite, ajungind la nivelul 
celor permise pentru interiorul uzi
nei sau chiar mai ridicate. (ing. 
Filofleia Gheorghe, toxicolog la 
combinat). , .

• Instalațiile tehnologice au fost 
realizate fără recuperatoare de bio-

sulf, fără captări de gaze re-xid de-----.---------------
ziduale. Eșapările in atmosferă sint, 
cantitativ, de citeva ori mai mari 
decit sp prevăzuse inițial. Instalați
ile se defectează des și nu realizea
ză parametrii proiectați. Toate aces
tea se numără printre cauzele prin- 
cipale ale depășirilor mari la consu
murile de pirită (materie primă de 
import) și ale nerealizârii planului 
(ing. Ion Goga, chimist, șeful birou
lui de organizare și protecția muncii 
al combinatului).

• Observind, incă in timpul con
strucției. că proiectanții n-au pre
văzut mijloacele de protecția mun
cii. de securitatea muncii și că zona 
va fi puternic poluată, ne-am adre
sat in 1972 institutului de speciali
tate (pe atunci I.P.R.A.N.). Am pri
mit răspuns că toate proiectele și 
studiile pentru soluționarea proble
melor de protecția muncii și de pre
zervarea calităților mediului ambi
ant vor fi gata pină in februarie 
’73. Sintem in 1974 și nu s-a făcut 
nimic, (ing. Andrei Dumitrescu, de 
la inspectoratul județean pentru pro
tecția muncii).

ră întrecerea. Ne-a răspuns mal !n- 
tii tovarășul Gheorghe Dîrlea, pre
ședintele sindicatului :

— Preocuparea de bază a tuturor 
celor angrenați în Întrecere — prac
tic, a întregului colectiv, de mii de 
oameni, organizat în 16 secții, în 16 
competitori — o constituie, în spi
ritul holăririlor adoptate in adună
rile de partid, in ședințele de sindi
cat și ale U.T.C., efortul pentru ri
dicarea nivelului calitativ al între
cerii. Aceasta înseamnă cuprinderea 
efectivă a fiecărui om în efortul 
colectiv, fixarea cit mai concretă a 
obiectivelor, urmărirea unei înalte 
eficiențe... Iar practic...

Practic, desigur, cel mai bine se 
reflectă situația in cadrul secțiilor. 
Ne-am adresat, așadar, reprezentan
tului unuia dintre cei 16 competitori, 
maistrul principal Arcadie Schvartz, 
secretarul comitetului de partid de 
la secția. I furnale. Ne-a spus :

— Dacă în anii trecuți, atunci cind 
ne fixam angajamentele in întrecere, 
vorbeam doar de „atita fontă peste 
plan", anul acesta urmărim, in ace
eași măsură, .și ..cu cită cheltuială", 
„in ce condiții tehnice" și, mai ales, 
..la ce valoare calitativă" este realizat 
respectivul angajament. Rezultatele ? 
Iată unul dintre ele: in luna aprilie, 
după ce calitatea producției noastre 
se ameliorase simțitor, am ajuns să 
putem raporta: la secția I furnale — 
nici un gram de fontă declasată !... 
Este un record al secției noastre, 
care i-a însuflețit și mai mult pe 
oameni. Ar mai fi și altele... Pot să 
spun că la noi toți oamenii știu 
realmente ce au de făcut.

Iată o secție ale cărei împliniri se 
cuvine intr-adevăr să fie populariza
te... Acest gind avea să lntimpine, 
însă, în mod surprinzător, o obiecție 
tocmai din partea secretarului de 
partid:

— De ce să scrieți despre noi ? 
Scrieți despre alții, mai buni. Noi 
sintem abia pe locul șapte in clasa
mentul întrecerii. Deocamdată, sin
tem. cum s-ar spune, o secție medie 
a combinatului.

Frumos argument exprimat în spi
ritul celei mai desăvirșite obiectivi
tăți. De care, insă, n-am ținut cont. 
Pentru că, in preajma acestei rotun
jiri de virstă. o reflectare a Hu
nedoarei, ca entitate muncitorească, 
ca unitate reprezentativă a industriei 
noastre, o oferă tocmai valoarea me
die a realizării în întrecere. Media 
de efort și conștiință muncitorească 
a Hunedoarei, cetatea a cărei efigie 
gravată în oțel se înscrie trainic pe 
frontispiciul de înfăptuiri ale întregii 
națiuni.

In Întrecerea socialistă, in cinstea celei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei și a Congresului al XI-lea al partidului, siderurgiștil 
au produs, de la inceputul anului și pină acum, 96 000 tone otel peste 
plan. Acest Însemnat spor de producție a fost realizat Îndeosebi pe 
seama perfecționării tehnologiilor de elaborare și folosirii agregatelor 
la parametri superiori. Pe această cale, la cuptoarele Martin de 400 
tone de la Hunedoara, de pildă, s-a obținut peste plan o cantitate de 
oțel mal mare decit a produs vechea uzină de fier de aici, in întregul 
an 1944. Concomitent, au fost introduse in fabricație curentă șl o serie 
de noi sortimente. Pe platforma metalurgică de la Tirgoviște au fost 
elaborate, cu aproximativ un trimestru mai devreme, două noi mărci 
de oțeluri înalt aliate pentru scule.

PLATFORMĂ TELESCOPICĂ UNIVERSALĂ

Platforma telescopică universală, cu ridicare pină la 11 m Înălțime, 
este un nou produs intrat recent in producția de serie la întreprinderea 
de utilaje de construcții „6 Martie" din Timișoara, realizat pe baza 
proiectelor și a tehnologiei de fabricație elaborate de specialiștii uni
tății. Noul utilaj iși găsește o largă întrebuințare la lucrările de con
strucții, pentru finisări exterioare și montări de instalații electrice, la 
curățirea fațadelor și a geamurilor mari, precum și în alte operațiuni. 
Tot in acest an, la întreprinderea timișoreană au fost asimilate in pro
ducția curentă un autoagregat de transportat betoane, cu o capacitate 
de 6 mc, o mașină de finisat pardoseli minerale și alte mecanisme de 
o complexitate tehnică ridicată, menite să asigure creșterea gradului 
de industrializare a lucrărilor pe șantiere.

UN PLUS DE PRODUCȚIE DE 5 MILIOANE LEI
Continuînd seria succeselor de anul trecut. în ceea ce privește auto- 

utilarea, colectivele întreprinderilor industriale din județul Mureș 
desfășoară și în acest an o rodnică activitate în acest domeniu. La 
„Imatex" și „Metalotehnica" din Tg. Mureș, de pildă, se realizează un 
însemnat număr de utilaje și mașini menite să completeze spațiile 
existente și să elimine așa-numitele „locuri înguste", care vor per
mite, potrivit unor calcule estimative, obținerea unui plus de produc
ție de 5 milioane lei pe an.

MOMENT STATISTIC
o întreprinderea forestieră de exploatare și transport din Miercurea 

Ciuc este prima mare unitate industrială din județul Harghita care a 
anunțat îndeplinirea, inainte de termen, a sarcinilor pe primele 5 luni 
ale anului. Hotăriți să-și depășească angajamentul de a realiza cinci
nalul inainte de termen, muncitorii forestieri din acest județ consem
nează, totodată, la zi, un spor de producție de 80 milioane lei față de 
sarcinile cincinalului.

o La întreprinderea pentru producerea furajelor combinate din Ga
lați a trecut cu succes probele primul granulator de fabricație ro
mânească. El are o productivitate de 72 tone furaje combinate în 24 
ore. Granulatorul a fost construit la întreprinderea mecanică pentru 
agricultură și industria alimentară din Galați, care a și livrat primul 
set de astfel de utilaje unor unități pentru producerea furajelor com
binate din Bacău, Alexandria, Caracal, Poarta Albă ș.a.

muncii. Inginerul șef al unității. Ni
colae Vulpe. împreună cu președin
tele cooperativei agricole, Constantin 
Hornoiu, urmăreau pe teren calitatea 
lucrărilor executate. „Formațiile 
mixte de cooperatori și mecanizatori
— ne spunea inginerul șef al unității
— știu unde să muncească, ce lucrări 
au de efectuat. Cu toate că timpul 
ne-a făcut multe greutăți, noi sintem 
la zi cu toate lucrările. Pe cele 222 
hectare cu porumb am aplicat prima 
prașilă mecanică și manuală, iar la 
sfecla de zahăr — pe 84 hectare s-au 
efectuat lucrările de rărire, s-au a- 
piicat o prașilă mecanică și două ma
nuale. La cultura florii-soarelui ter
minăm pină seara a doua prașilă 
manuală".

Sint insă multe unități agricole In 
județ unde incă nu s-a trecut cu 
toate forțele la executarea lucrărilor 
de întreținere a culturilor. în coope
rativele agricole din Bîcleș. Florești, 
Sisești. Broșteni, Molovăț. Căzănești, 
Rogova și altele, pe sute de hectare 
culturile prăsitoare abia se mai ză
resc din buruieni. Se vorbește in 
schimb de organizarea muncii în 
acord global. Dar zilnic pe ulițele 
satelor pot fi zăriți sute de coopera
tori care discută firește despre lu
crările agricole la zi. dar care n-au 
trecut la muncă, ..motivind" că tere
nul este umed, că nu se poate ieși in 
cimp. Alții însă — așa cum s-a vă
zut — fac din noaote zi, nu pierd 
nici o clipă, folosesc din plin fie
care ..fereastră" de timo favorabilă 
lucrărilor in cimp. Oare să nu știe 
cei din unitățile amintite că orice zi 
Întirziere in executarea lucrărilor de 
întreținere influențează negativ ni
velul recoltei ?

® La puțin timp de la Începerea lucrărilor, constructorii de pe șantie
rul viitoarei fabrici de tricotaje din Rădăuți au un avans de 10 zile 
față de graficele de execuție. Tn prezent, ei pregătesc turnarea struc
turilor din prefabricate pentru cele patru corpuri din incinta fabricii. 
Colectivul de aici s-a angajat ca pină la 23 August să indeplinească 
integral planul anual de investiții.

INTELECTUALUL
SATULUI

(Urmare din pag. I)

pe litoral. In fotografie: stațiunea „Olimp'Ilustrata de

legămintului său medical prin cțu# 
s-a obligat a servi zi și noapte om\-l 
suferind.

Cu deplină îndreptățire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu critica în • cuvîn- 
tarea ținută ia conferința pe țară 
a cadrelor de conducere din unită
țile agricole de stat și cooperatiste, 
alături de agronomii și profesorii 
navetiști, și pe medicii care au uitat 
de îndatoririle lor profesionale șl 
umanitare elementare. „Nici asisten
ța medicală nu se poate da de la 8 
la 4 după-amiază. Și ea trebuie sâ 
se asigure atunci cind este nevoie, 
cind se îmbolnăvește omul ; aceasta 
se poate intimpla și noaptea și di
mineața. Și medicul trebuie să lo
cuiască in comună... trebuie să-și or
ganizeze viața in sat, in mijlocul oa
menilor muncii din comună".

Și, intr-adevăr. Se va putea cris
taliza oare un raport trainic dintre 
medicul navetist — care în timpul 
consultației iși examinează la tot 
momentul ceasul pentru a nu pier
de trenul — sau intre medicul 
„vilegiaturist" — străin de frămin- 
tările și bucuriile satului de azi 
— și bolnavul său ? In ce mă 
privește, consider că exemplul per
sonal al medicului este hotăritor. 
Doctorul L. Asztalos. care a reușit 
să organizeze un staționar ginecolo
gic cu 10 paturi la Remetea, și-a 
ciștigat încrederea oamenilor din sat 
și prin faptul că cele trei nașteri ale 
soției sale au avut loc in același sta
ționar. Și asemenea exemple se pot 
da încă multe.

Acum mai bine de 100 de ani, ini
mosul medic Carol Davilla recomanda 
medicilor de circumscripție rurală să 
nu piardă din vedere niciodată faptul 
că pe lingă funcția lor medicală mal 
au și una „morală, civilizatorie". de 
a fi dascălii țăranilor, de a-i ajuta 
in toate împrejurările vieții lor. De
sigur, de Li vremea lui Davilla in 
viața salului românesc au avut loc 
schimbări fundamentale. Dar uma
nismul medicului ii impune și astăzi 
o serie de sarcini spirituale, 
care el contribuie _______ _
mediului rural, la îmbogățirea și 
diversificarea vieții culturale a sa
tului. Desigur, medicul nu este sin
gur In această muncă, 
dc el sint comuniștii, alți 
liștl ai satelor, profesori, 
nomi, învățători care, sub îndruma
rea organelor și organizațiilor de 
partid, depun o muncă energică pen
tru ridicarea economică, socială șl 
culturală a satului. Prin umanismul 
său, medicul din mediul rural se 
alătură strădaniilor acestora, pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste ia 
patria noastră.

„Lucrind 
relata pre- 

au 
ac- 
fost

intretinere 
in acord 
ședința . ....... .
înțeles că este momentul să 
ționăm ----
multe zile cind s-a lucrat dimineața 
doar citeva ore. iar după ce ploaia 
a încetat activitatea în cimp a fost 
reluată. O nrașilă efectuată l1’ tiran 
— ne-am zis noi — înseamnă un 
spor ronsiderab:l de recoltă la hec
tar. F:ecarn formație d° cooperatori, 
cunoscind din v-°me parcelele repar
tizate. a reușit să execute prima pra- 
ș 'ă manuală ne întreaga suprafață 
cu norumb. I-a cultura cartofului, 
pe 50 hectare încheiem chiar în 
cursul zilei de azi a doua prașilă 
manuală".

La cooperativa 
boreni, aceeași

fără întirziere. Au

agricolă din Cioro- 
bună organizare a

fost aduse daune im-• In 1972 au 
portante unităților agricole vecine ; 
în 1973 ele au fost și mai 
mari. Este vorba, in special, de plan
tațiile de vie și de unele culturi ale

Aîexandru BRAD
Vîrqfl TATARU

în curs de 
Bălănescu,

FO- 
di-

șilor, altele sint încă
lutionare, (ing. Dan _______
recția generală agricolă județeană- 
Prahova).

• Instalațiile au fost puse în

LA VALEA CĂLUGĂREASCĂ'

„Plăpumioarele"
și plapuma de nori toxici

Legii protecției mediului?
Institutului de cercetări pentru vi
ticultură și vinificație, ale întreprin
derii agricole și cooperativei agricole 
Valea Călugărească și ale altor uni
tăți. Pagubele însumează peste 1,5 
milioane lei. O parte din litigii au 
fost soluționate in favoarea păguba-

funcțiune fără a se realiza și stația 
de epurare a apelor — obligatorie 
conform legii. Combinatul deversea
ză pină la 3 000 metri cubi apă pe 
oră, din care 500 metri cubi ape pu
ternic acide. In vecinătăți a fost a- 
fectată yi pînza de apă freatică, care

în citeva zone nu mal ... 
pentru nici un fel de folosință. Se 
produce treptat și o acidizare a 60- 
lului, cu urmări nefaste pentru pro
ducția vegetală (ing. Nicolae Matei, 
directorul oficiului de gospodărire a 
apelor).

Alte constatări :
• Realizarea unei lucrări hidro

tehnice pe Teleajen a provocat a- 
nul trecut devierea apelor, ruperea 
unor maluri și distrugerea unor por
țiuni de pămint arabil aparținind 
C.A.P. Valea Călugărească.

• In acest an, rupindu-se un dig 
de batal, 57 hectare semănate cu 
griu și orz au fost compromise prin 
inundarea cu reziduuri de fosfogips.

• Anual trebuie scoase din circui
tul agricol cite patru hectare de te
ren pentru a face loc haldelor de 
cenușă piritică (cenușă valorificabi- 
lă, intrucit conține pină la 50 la sută 
fier !) și batalelor de fosfogips ' 
asemenea valorificabil).

o Un specialist din combinat 
spunea : unii au achiziționat o 
cență, alții au proiectat și alții 
construit, iar noi. cei care exploatăm 
instalațiile — bineînțeles nu fără 
lipsuri — tragem ponoasele, aducem 
pagube altora, nu ne realizăm pla
nul, suportăm penalizări...

Ne oprim aici.
— Erau previzibile urmările mal 

sus-amintite ? Au existat avertis
mente făcute din vreme ? Cit tre
buie să mai dureze eliminarea cau
zelor generatoare de poluare ? — am 
adresat aceste întrebări tovarășului 
ing. loan Petruța, directorul tehnic 
al combinatului

este bună

(de

ne 
li- 
au

— Firește, cine a lucrat In ramura 
acidului sulfuric știe la ce ne puteam 
aștepta. Dar am crezut că instala
țiile vor funcționa ceas. Licența 
insă nu a asigurat randamentele 
scontate. Unele posturi din deviz au 
fost tăiate. Unele instalații n-au fost 
realizate corespunzător agresivității 
mediului. Dar totul se va îndrepta. 
Avem un plan de măsuri pentru 
combaterea poluării mediului și îm
bunătățirea condițiilor de muncă.

...Răsfoim planul — prevăzut a se 
realiza in două etape : o parte In 
acest an, restul pină în 1976. Cu
prinde. intr-adevăr, numai lucrări 
necesare, dar realizarea lor a rămas 
mult in urmă. Unele lucrări sint în- 
tirzlate din pricina proiectării, alte
le pentru că nu a fost asigurată fi
nanțarea ș.a.m.d.

încheind, nu putem să nu amintim 
de Legea protecției mediului și de 
actele normative care i-au precedat. 
In lumina prevederilor acestora, po
luarea trebuia prevenită din timp — 
prin proiectare, execuție și exploa
tare corespunzătoare. Or, după cum 
se constată, la Valea Călugărească 
aceste obligații au fost flagrant în
călcate : avizele au fost date cu u- 
șurință de către consiliul tehnico- 
științific respectiv, între proiect și 
realizarea Iui există mari deosebiri, 
întreținerea utilajelor și exploatarea 
lor se fac in condițiile unei califi
cări și exigențe reduse. Era de mult 
timpul ca forurile tutelare să inter
vină, să facă ordine în această ches
tiune. Sperăm că o vor face acum. 
Și cit mai repede I

Al. PLAIEȘU

prin
la urbanizarea 

și

Alături 
specia- 

agro-
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m miHȚU CELUI MAI LARG ORGANISM POLITIC AL NAȚIUNII
NOASTRE — CONDUCĂTORUL IUBIT AL PARTIDULUI, STRĂLUCITUL

REPREZENTANT AL VOINȚEI Șl INTERESELOR POPORULUI
Veeerea dumneavoastră, In ca

rt: oi oi -nului Congres al Frontu
lui Unității Socialiste, in Înalta 
funcție d? președinte al acestui 
larg organism politic revoluționar 
«< democratic — act politic de im
portantă istorică — reprezintă pen
ii u no; o nouă si strălucită dova
dă a dragostei nețărmurite si a 

muncitorii. Urând. intelectualii, 
toti oamenii muncii, fără deose
bire d* naționalitate, dc dum
neavoastră. mult stimate tovarășa 
N colae Ceaușescu. cel mai iubit 
f u al ponorului, exponentul cri 
mai fidel al aspirațiilor lor în
dreptate spre făurirea pe oămin- 
tul străbun al patriei a socialis
mului si comunismului — se 
soune in telegrama adresată de 
( nMTȚETUl JUDEȚEAN PRA- 
IIO' \ VL P.C.R. SI CONSILIUL 
JUDEȚEAN AL FRONTULUI UNI
TĂȚII SOCIALISTE.

Liniile directoare trasate tn 
mod magistral in expunerea pe 
care ati rostit-o la congres, docu
mentele adoptate de congres con
tribuie in modul cel mai concret 
la fundamentarea științifică si or
ganizatorică a rolului excepțional 
a' Frontului Unității Socialiste in 
viata politică, economică si social- 
culturală a tării, de a uni intr-un 
* ngur șuvoi forțele $i resursele în
tregului nostru ponor in opera de 
dezvoltare si înflorire multilatera
lă a patriei, de afirmare tot mal 
pvtern.că a unității de voință si 
de acțiune a societății noastre.

Sub conducerea dumneavoastră 
încercată. uniți tot mai strins sub 
steagul de luptă al partidului, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceausescu, că vom face totul pen
tru înfăptuirea fără rezerve a pro
gramului stabilit de primul Con
gres al Frontului Unității Socia
liste. care deschide noi $i largi 
perspective pentru participarea ac
tivă și democratică a maselor de 
oameni ai muncii la conducerea 
treburilor de stat si obștești, pen
tru afirmarea și mai puternică a 
rolului patriei noastre in lupta po
poarelor pentru pace. pentru o 
lume mai dreaptă și mai bună.

Asigurindu-vâ incă o dată de 
dragostea profundă ce v-o purtam 
*i de devotamentul nostru ne
țărmurit in îndeplinirea manda
tului încredința: de popor, de 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste, vă urăm din inimă, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
viață lungă, multă putere de mun
că. sănătate și fericire, pentru glo
ria șt prosperitatea națiunii noas
tre socialiste, pentru victoria co
munismului in scumpa noastră 
patrie.

Tntr-o altă telegramă se spune 
printre altele : Cu prilejul alege
rii dumneavoastră in înalta func
ție de președinte al Frontului Uni
tății Socialiste, COMITETUL JU
DEȚEAN SATU-MARE AL P.C.R. 
ȘI CONSILIUL POPULAR JUDE
ȚEAN. in numele comuniștilor, al 
tuturor locuitorilor sătmăreni — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — vă transmit din 
inimă cele mai călduroase felicitări 
*i urări fierbinți de multă sănă
tate și putere de muncă, pentru a 
du’---a împlini cu strălucire nobila 
misiune ‘ încredințată de partid și 
popor de a conduce destinele 
României socialiste spre cele mai 
luminoase culmi ale civilizației 
comunismului.

Exprimind și cu acest prilej to
tala adeziune a muncitorilor, țăra
nilor cooperatori. intelectualilor, 
celorlalte categorii de oameni ai 
muncii din județul nostru, fără 

* deosebire de naționalitate, la stră
lucitul program al făuririi socie
tății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră comună, a- 
ducem un vibrant omagiu remar
cabilei dumneavoastră personali
tăți. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. angajin- 
dJ-ne să urmăm cu toată puterea 
brațelor. voinței și conștiințelor 
noastre inalta pildă a înțelepciunii 
» cutezanței revoluționare, a dă
ruirii neobosite pentru împlinirea 
nobilelor aspirații de prosperitate 
și pace ale poporului pe care le 
promovați cu atita strălucire prin 
întreaga dumneavoastră activitate in 
fruntea partidului și țării.

Vă încredințăm încă o dată, iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că 
locuitorii meleagurilor sătmărene 
vor slringe și mai mult rândurile 
lor. alături de Întregul po
por, in jurul partidului, in frunte 
cu dumneavoastră, cel mai iu
bit și stimat fiu al României 
socialiste, că vom acționa cu și 
mai multă abnegație pentru înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor ce 
ne revin din luminosul program 
de făurire a societății socialiste 
multilateral dezvoltate, a politicii 
externe de colaborare și Dace, al 
căror edificiu prestigios este gene
rat de nesecata dumneavoastră în
flăcărare. de patriot si internațio
nalist militant

Comuniștii, toți oamenii muncii 
d.- județul Ilfov vă adresezi, mult 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde felicitări și vă 
urează din toată inima viață lungă, 
deplină sănătate și putere de muncă 
cu prilejul alegerii dumneavoastră 
in înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste — se 
menționează in telegrama trimisă 
de CONSILIUL JUDEȚEAN ILFOV 
.AL FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE.

Noi vedem in această alegere 
expresia sentimentelor de înaltă 
prețuire, dragoste profunda și în
credere nețărmurită cu care lncon- 

Joarl partidul Întregul nostru po- 
poi, pe eminentul său conducător, 
personalitate de inalt prestigiu in
ternațional, care și-a dăruit și Iși 
dăruiește întreaga sa viață și pu
tere de muncă luptei pentru con- 
i nua dezvoltare și prosperitate a 
României socialiste, pentru cauza 
comunismului, a păcii, prieteniei șl 
colaborării internaționale.

\ â asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că organizațiile 
Frontului Unității Socialiste din ju
dețul Ilfov vor mobiliza masele de 
locuitori pentru a acționa neabătut, 
sums uniți in jurul partidului, la 
înfăptuirea tuturor obiectivelor 
înscrise in programul Partidului 
Comunist Român, că vor face totul 
pentru îndeplinirea actualului 
cincinal înainte de termen, intim- 
pinind cu noi .și importante succese 

XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și cel de-al XI-lea Congres 
al P.C.R.

Cu prilejul alegerii dumneavoas
tră in funcția de președinte al 
Frontului Unității Socialiste, in 
numele oamenilor muncii de națio- 
nalitaie maghiară din România, vă 
ndresăm cele mai calde și sincere 
felicitări — se arată in telegrama 
trimisă de BIROUL CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII DE N.AȚIO- 
N AT.ITATE MAGHIARA DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMA
NIA.

Alegerea dumneavoastră — cel 
mai iubit și respectat fiu al pa
triei — in această înaltă funcție de 
către Congresul Frontului Unității 
Socialiste umple de bucurie i- 
nimile tuturor cetățenilor țârii 
noastre, fără deosebire de națio
nalitate. întărește convingerea că 
eforturile tuturor oamenilor muncii 
vor fi unite și mai puternic 'in ve
derea înfăptuirii politicii interne sl 
externe a partidului și statului.

Personalitatea dumneavoastră 
proeminentă de militant consec
vent internaționalist pentru trium
ful dreptății și păcii in lume, de 
patriot înflăcărat care întruchipează 
cele mai alese virtuți ale partidului 
$i poporului, înalta principialitate, 
clarviziunea si realismul ce vă 
caracterizează constituie garan
ția sigură a făuririi cu succes a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in patria noastră.

Folosim acest prilej pentru a 
asigura incă o dată conducerea 
partidului, pe dumneavoastră per
sonal. mult iubite și stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că oamenii 
muncii de naționalitate maghiară, 
intr-o unitate de nezdruncinat cu 
Întregul popor in jurul partidului, 
vor face totul pentru a-și aduce 
întreaga lor contribuție la apli
carea in viată a programului sta
bilit de primul Congres al Frontu- 
I ii Unității Socialiste pentru con
tinua dezvoltare ' și înflorire a 
patriei noastre socialiste.

Dind glas sentimentelor de deo
sebită prețuire și dragoste, de 
profundă bucurie și mindrie pa
triotică. populația de naționalitate 
germană, împreună cu toți oamenii 
muncii, vede in investirea dum
neavoastră in această inaltâ func
ție de răspundere garanția dez
voltării in continuare a democra
ției socialiste. întăririi unității 
naționale, a coeziunii politice a în
tregului popor in jurul Partidului 
Comunist Român in lupta pentru 
Înfăptuirea cu succes a programu
lui de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate in 
România, scrie în telegrama adre
sată de BIROUL CONSILIULUI 
OAMENILOR MUNCII DE NAȚIO
NALITATE GERMANA DIN RE
PUBLICA SOCIALISTA ROMANIA.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu. că și Con
siliul oamenilor muncii de națio
nalitate germană, parte integrantă 
b Frontului Unității Socialiste, va 
face totul pentru a-și îndeplini cu 
cinste sarcinile ce-i revin in ca
drul marii noastre familii unite, 
câ. împreună cu intregul popor, oa
menii muncii de naționalitate ger
mană vor intimpina cu noi suc
cese in muncă cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român, că nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a-și 
aduce din plin contribuția La în
florirea continuă a patriei noas
tre scumpe. Republica Socialistă 
România.

Fâcîndu-se ecoul bucuriei deose
bite pe care au trăit-o și o tră
iesc comuniștii, toți cei aproape 
690 000 de gâiățeni, dind expresie 
sentimentelor lor de satisfac
ție și mindrie prilejuite de a- 
legerea dumneavoastră in înalta 
funcție de președinte al Fron
tului Unității Socialiste, COMI
TETUL JUDEȚEAN DE PARTID 
ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN GA
LAȚI AL FRONTULUI UNI
TĂȚII SOCIALISTE au tri
mis o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care 6e 
spune : Vă adresam cele mai calde 
felicitări și vă urăm din adincul 
inimii multă sănătate si putere de 
muncă, pentru binele patriei, al 
Întregului nostru popor.

Ne exprimăm nemărginita bucu
rie și entuziasmul că această înal
tă funcție de președinte al Frontu
lui Unității Socialiste, al celui mai 
larg organism politic democratic 
dm tara noastră, in cadrul căruia 
se realizează și se cimentează tot 
mai strins unitatea maselor largi 
populare in jurul partidului, este 
îndeplinită de secretarul general 
al Partidului Comunist Român, de 

dumneavoastră mult Iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu — perso
nalitatea cea mai distinsă a pa
triei noastre, de care se leagă 
cursul politicii revoluționare a 
partidului nostru, prezentul lumi
nos al patriei, cu realizările strălu
cite din toate domeniile de activi
tate. inaltul prestigiu de care se 
bucură partidul și țara noastră pe 
pian internațional.

în acest moment de bucurie pen
tru întregul nostru popor, comu- 
n.știi, toți oamenii muncii din ju
dețul Galați țin să vă transmită, 
mult Iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. odată cu felicitarea pli
nă de căldură și dragoste, angaja
mentul lor ferm, comunist, că vor 
răspunde prin fapte, pe măsura ca
pacității și talentului lor, chemării 
pe care ați adresat-o de la tribuna 
congresului întregii națiuni de a 
acționa ferm, strins uniți în jurul 
partidului, pentru înfăptuirea minu
natului program al făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
in România, înscriind in acest an 
jubiliar — anul celei de-a XXX-a 
aniversări a eliberării și al Con
gresului al XI-lea al P.C.R. — fapte 
de Înaltă rezonanță, realizări pe 
măsura angajamentului patriotic de 
îndeplinire înainte de termen a ac
tualului cincinal.

Comuniștii, cetățenii patriei 
salută alegerea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu, președinte 
al Frontului Unității Socialiste

Mindre de alegerea dumneavoas
tră in înalta funcție de președin
te al Frontului Unității Socialiste, 
femeile României socialiste string 
azi intr-un singur buchet florile 
bucuriei și dragostei din inimile 
lor și vi-1 trimit, dorindu-vă dum
neavoastră. fiul cel mai iubit al 
acestui pămînt, conducătorul înțe
lept al destinelor țării, personali
tate de înalt prestigiu a epocii 
contemporane, viață lungă, muită 
sănătate și fericire, putere de 
muncă și succese tot mai mari in 
eforturile ce le închinați fără 
preget progresului țării noastre, 
cauzei păcii și înțelegerii în lume 
— se spune în telegrama adresată 
de CONSILIUL NAȚIONAL AL 
FEMEILOR. Milioanele de femei 
de la orașe și sate salută cu satis
facție această alegere, expresie vie 
a dragostei poporului pentru dum
neavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. pentru fructuoasa ac
tivitate ce o depuneți In fruntea 
partidului și statului.

Vrem să vă asigurăm încă o da
tă, pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că puternic mo
bilizate de conținutul programa
tic. de deosebită valoare teoretică 
și practică a istoricei expuneri pre
zentate la congres, vom da viată 
prețioaselor îndemnuri adresate 
națiunii, vom transforma în faptă 
cuvintul înțelept al partidului.

Vom munci în așa fel îneît să 
justificăm locul și rolul mereu 
sporite ce ni se acordă în exer
citarea drepturilor și răspunderilor 
cetățenești, in producția materială 
și spirituală.

Să ne trâițî ani mulți, spre feri
cirea tării și bucuria noastră, a tu
turor I

Dind expresie voinței unanime a 
celor ce slujesc patria sub drapel, 
se arată in telegrama trimisă de 
CONSILIUL DE CONDUCERE AL 
MINISTERULUI APARARII NA
ȚIONALE, permiteți-ne să vă a- 
dresâm cele mai calde și respec
tuoase felicitări, urări de sănătate 
și putere de muncă, cu prilejul 
alegerii dumneavoastră de către 
intiiul Congres al Frontului Unită
ții Socialiste ca președinte al celui 
mai larg organism politic perma
nent. revoluționar, democratic, cu 
caracter reprezentativ din tara 
noastră.

Actul istoric al Învestiturii dum
neavoastră in această funcție de 
Înaltă răspundere reflectă în cel 
mai înalt grad unitatea de voință 
și acțiune a poporului român, 
coeziunea acestuia in jurul parti
dului. în frunte cu cel mai brav 
fiu al sau. constituie o chezășie că 
vasta operă economică și socială in 
Înfăptuirea căreia 6e află angajată 
Întreaga noastră națiune va fi reali

zată. că programul de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate va fi înfăptuit pe deplin. 
Acest act de mare însemnătate na 
dă. în același timp, garanția că po
litica de alianță și colaborare cu 
toate țările socialiste, de cooperare 
cu toate statele lumii, de solidari
tate cu partidele comuniste și mun
citorești, cu forțele antiimperialiste 
și anticolonialiste pe care o promo
vează partidul și statul nostru, va 
fi aplicată, în continuare, cu 
neabătută consecvență.

Vă asigurăm, mult stimate tova
rășe comandant suprem, se spune 
în încheierea telegramei, că armata 
română, parte inseparabilă a sta
tului, expresie a voinței poporului, 
va acționa și în viitor cu întreaga 
sa energie pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și ex
terne a partidului și statului, va 
sprijini cu și mai multă vigoare ac
țiunile întreprinse de Frontul Uni
tății Socialiste, iși va înzeci efortu
rile pentru ca în cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și a Congresului al XI-lea al 
partidului să obțină rezultate supe
rioare in Îndeplinirea planului pre
gătirii de luptă și politice, a tuturor 
sarcinilor Încredințate.

în telegrama adresată secretaru
lui general al Partidului Comunist 
Român, președintele Republicii So
cialiste România, de către CON
SILIUL DE CONDUCERE AL MI
NISTERULUI DE INTERNE se 
spune : Alături de toți cetățenii 
patriei noastre, aparatul Ministeru
lui de Interne iși exprimă, din toată 
inima, cu legitimă mindrie oatrio- 
tică, dragostea fierbinte, profunda 
satisfacție și entuziasmul nemăr
ginit față de actul suprem al ale
gerii dumneavoastră, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, de 
către intiiul Congres al Frontului 
Unității Socialiste in calitatea de 
președinte al acestui mare forum, 
care întruchipează în modul cel 
mai deplin unitatea de voință a 
națiunii române.

Puternic mobilizați și conștiențl 
de răspunderile ce ne revin pentru 
traducerea in viată a sarcinilor și 
indicațiilor cuprinse în magistrala 
dumneavoastră expunere prezen
tată la Congresul Frontului Unității 
Socialiste, vă asigurăm, mult sti
mate tovarășe comandant suprem, 
că întregul personal al Ministerului 
de Interne va sluji cu credință și 
abnegație interesele fundamentale 
ale națiunii noastre socialiste, ne- 
precupetindu-și eforturile pentru 
a-și aduce întreaga contribuție la 
apărarea cuceririlor revoluționare 
ale poporului român, a independen
tei și suveranității scumpei noastre 
patrii.

Tn telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN VASLUI AL 
P.C.R. $1 CONSILIUL JUDEȚEAN 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE se spune : Vestea ale
gerii dumneavoastră, mult iubite și 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
in înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste a fost 
primită cu legitimă mindrie patrio
tică. cu bucurie și dragoste fier
binte de comuniști, de toți oamenii 
muncii, care vă adresează cele mai 
călduroase felicitări și respectuoase 
urări de viată lungă, sănătate și 
putere de muncă.

Noi vedem In alegerea dumnea
voastră in această Înaltă funcție o 
garanție a succeselor viitoare, o 
recunoaștere de către întregul 
popor a înaltelor calități de con
ducător de partid și de stat pe 
care le Întruchipați dumneavoastră, 
personalitate proeminentă a nați
unii noastre socialiste, a vieții po
litice internaționale. remarcabil 
patriot și militant consecvent pen
tru cauza socialismului și comunis
mului. In același timp, aceasta de
monstrează încrederea deplină a 
poporului în partidul comuniștilor, 
in conducătorul său iubit.

Felicitărilor noastre calde. din 
inimă, mesajului de satisfacție și 
respect le alăturăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. angajamentul 

ferm al oamenilor muncii din ju
dețul Vaslui de a Înfăptui neabătut 
politica partidului, de a ne dărui 
Întreaga energie și putere de mun
că pentru a înfăptui înainte de 
termen planul cincinal, pentru a 
Îndeplini programul stabilit de pri
mul Congres al Frontului Unității 
Socialiste, sporindu-ne astfel con
tribuția la progresul general al 
țării, la întimpinarea așa cum se 
cuvine a celei de-a XXX-a ani
versări a eliberării patriei și a ce
lui de-al XI-lea Congres al Parti
dului Comunist Român.

Pentru tlnăra generație a pa
triei, se 6pune In telegrama adre
sată de COMITETUL CENTRAL AL 
UNIUNII TINERETULUI COMU
NIST DIN ROMÂNIA, alege
rea dumneavoastră In funcția 
de președinte al Frontului U- 
nității Socialiste constituie un 
fericit prilej de a da expresie, cu 
vibrantă emoție tinerească, simță- 
mintelor de prețuire și dragoste 
nețărmurită pe care tineretul șl 
studențimea patriei le nutresc 
pentru cel mai distins și îndrăgit 
fiu al poporului nostru, personali
tate politică proeminentă a vieții 
Internaționale.

Dinamismul clocotitor șl clarvi- 
rlunea politică, abnegația care vă 

caracterizează, Iubite tovarășe se
cretar general, constituie un înalt 
exemplu de muncă și viață pentru 
tinăra generație, de dăruire revo
luționară pentru idealurile socialis
mului și comunismului in patria 
noastră.

Alături de întregul popor, se 
spune in telegramă, toți tinerii și 
studenții patriei — români, ma
ghiari. germani și de alte naționa
lități — se angajează să muncească 
cu abnegație, dăruire și elan ti
neresc pentru îndeplinirea înalte
lor responsabilități sociale încredin
țate de partid tinerei generații, or
ganizației noastre revoluționare.

Sintem ferm hotărîți să partici
păm cu toate forțele la înfăptuirea 
politicii interne și internaționale a 
partidului și statului nostru, să vă 
urmăm trup și suflet pe dumnea
voastră. mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. intr-o 
deplină unitate de voință și ac
țiune. pentru făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a 
viitorului comunist a! patriei.

Antrenați cu tot elanul, pasiunea 
și priceperea în efortul general al 
poporului român pentru a intim
pina cea de-a XXX-a aniversare a 
eliberării patriei și al XT-!ea Con
gres al Partidului Comunist Român 
cu noi succese în îndeplinirea sar
cinilor politice și economice ce ne 
revin, comuniștii. toți oamenii 
muncii — români maghiari și 
germani — de pe plaiurile noas
tre, se arată în telegrama adresa
tă de CONSILIUL JUDEȚEAN 
BISTRIȚA-NÂSÂUD AL FRON
TULUI UNITĂȚII SOCIALISTE, 
au urmărit cu deosebit interes lu
crările primului Congres al Fron
tului Unității Socialiste — inalt 
forum al neclintitei unități de vo
ință și acțiune al întregului nostru 
popor, condus cu înțelepciune de 
Partidul Comunist Român. Alege
rea dumneavoastră, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel 
mai iubit și respectat fiu al pa
triei, făuritorul politicii de trans
formare a României intr-o țară a 
progresului și civilizației, in Înal
ta funcție de președinte al Fron
tului Unității Socialiste a umplut 
de bucurie și mindrie patriotică 
Inimile tuturor locuitorilor acestui 
minunat colț de țară.

Dind glas sentimentelor de Înal
tă prețuire, de dragoste fierbinte 
cu care comuniștii, toți oamenii 
muncii au primit hotărirlle mare
lui forum al unității națiunii noas
tre, vă asigurăm și cu această o- 
cazie, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru înde
plinirea sarcinilor actualului cinci
nal Înainte de termen și înfăptui
rea neabătută a istoricelor sarcini 
ce ne revin în vasta și măreața 
operă de Înflorire continuă a pa
triei noastre dragi, Republica So
cialistă România.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din Județul Brașov — români, ma
ghiari, germani — au primit cu 
inima plină de bucurie vestea «Ip- 
gerli dumneavoastră in funcția de 
președinte al Frontului Unității So
cialiste — se spune în telegrama a- 
dresatft de CONSILIUL JUDEȚEAN 
BRASOV AL FRONTULUI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE.

Prin votul lor unanim, reprezen
tanții poporului au consfințit in a- 
ceastă alegere istorică voința tutu
ror fiilor țării, care văd in exem
plul dumneavoastră de totală dă
ruire patriotică și consecventă re
voluționară expresia unei înalta 
principialități comuniste. Prin în
treaga dumneavoastră activitate 
pusă in slujba bunăstării și fericirii 
poporului român, a cauzei păcii și 
colaborării libere intre popoare, 
v-ati ciștigat, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. dragostea fier
binte a tuturor cetățenilor tării, sti
ma și respectul oamenilor de bună 
credință de pe toate meridianele 
globului. Alegerea dumneavoastră 
ca președinte al Frontului Unității 
Socialiste dinamizează in toate re
sorturile sale activitatea pe care oa
menii muncii o depun sub înflăcă
rată deviză patriotică : cincinalul 
Înainte de termen. Odată cu urări
le noastre cele mai fierbinți de 
sănătate și putere de muncă, vă ra
portăm. tovarășe președinte, că toți 
oamenii muncii din județul Bra
șov iși unesc și mai mult puterile, 
sub conducerea comuniștilor. iri 
cadrul Frontului Unității Socialiste 
și vor face totul pentru ca angaja
mentul pe care și l-au luat in cin
stea glorioasei aniversări a elibe
rării patriei și Congresului al 
XI-lea al partidului să fie realizat 
In mod exemplar.

Locuitorii județului Vrancea au 
trăit momente de supremă satis
facție cind trimișii țării, la primul 
Congres al Frontului Unității So
cialiste. v-au ales in funcția de 
președinte al celui mai reprezenta
tiv organism politic — se spune 
in telegrama adresată de CONSI
LIUL JUDEȚEAN VRANCEA AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE.

tn aceste momente de bucurie 
generală, prilejuite de alegerea 
dumneavoastră in funcția de pre
ședinte. vă rugăm să ne permiteți 
ca. in numele tuturor oamenilor 
muncii, sâ vă felicităm din toată 
inima și să vă dorim sănătate și 
putere de muncă, fericire persona
lă. pentru a putea conduce cu ace
eași pricepere și înțelepciune des
tinele tării noastre.

Expunerea prezentată de dum
neavoastră reprezintă un document 
de mare valoare teoretică si prac
tică. o strălucită sinteză a succe
selor obținute de tara noastră, sub 
conducerea partidului, pe drumul 
trasat de cel de-al X-lea Congres 
— făurirea societății 
multilateral dezvoltate, 
congresului, cuvintarea

socialiste 
Rezoluția 
dumnea

voastră rostită la încheierea lu
crărilor congresului oglindesc cu 
fidelitate sensurile dezvoltării eco
nomice. politico si sociale ale 
României, indică soluțiile cele mai
bune care sâ călăuzească tara in
măreața operă de construcția so
cialistă. reprezentind totodată un 
îndreptar cu o valoare practică 
deosebită pentru activitatea tuturor 
organelor Frontului Unității So
cialiste.

Vă asigurăm — se 6pune In 
Încheierea telegramei — câ vom 
mobiliza toată forța și capaci
tatea materială și spirituală a 
acestui județ pentru a intimpina 
cu rezultate deosebite în muncă 
cele două mari evenimente din 
acest an jubiliar — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei de sub 
dominația fascistă și al XI-lea 
Congres al partidului —, că vom 
munci cu toată puterea ființei noas
tre pentru a sluji cu devotament 
interesele majore ale țării.

Tn telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN TIMIȘ AL 
P.C.R. SI CONSILIUL JUDEȚEAN 
AL FRONTULUI UNITĂȚII SO
CIALISTE se spune : Comuniștii, 
toti oamenii muncii din județul 
Timiș, români, germani, maghiari, 
sirbi si de alte naționalități, alătu- 
rindu-și gindurile și sentimentele 
celor ale întregului popor, salută 
cu deosebită satisfacție și mindrie 
alegerea dumneavoastră, mult sti
mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
în înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste.

In această alegere vedem o nouă 
li elocventă expresie a dragostei 
nemărginite De care poporul nos
tru o poartă strălucitei dumnea
voastră personalități, in care sint 
întruchipate in chip minunat vir
tuțile cele mai scumpe făuritorilor 
noii orinduiri: patosul revoluționar, 
fierbintele patriotism. înțelepciu
nea și dirzenia. clarviziunea și în
drăzneala creatoare, uriașa putere 
de muncă dedicată creării unei 
Românii moderne, dinamice fi 
prospere.

In persoana dumneavoastră, 
partidul și statul, intregul nostru 
popor au un strălucit exponent al 
năzuințelor lor de Întărire a co
laborării și prieteniei cu țările so
cialiste. cu partidele comuniste și 
muncitorești, cu mișcările progre
siste. democratice, antiimperialis
te. cu toate țările și popoarele lu
mii, pentru soluționarea marilor 
probleme ale vieții internaționale 
de pe pozițiile celor mai Înaintata 
forțe ale contemporaneității.

Acționlnd In spiritul documente
lor Congresului al X-lea |i ale 

Conferinței Naționale a partidu
lui, al magistralei dumneavoastră 
expuneri la primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste, vă a- 
sigurăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii 
muncii din județul Timiș nu-și 
vor precupeți eforturile pentru a 
da viață și de acum înainte sar
cinilor ce le revin in măreața 
operă de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate. In- 
timpinind cu strălucite succese 
marile evenimente ale acestui an 
jubiliar — cea de-a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al Partidului Co
munist Român.

Oamenii muncii hunedorenl, toa
te organizațiile politice, de masă, 
obștești și profesionale din județ au 
primit cu mare bucurie, legitimă 
satisfacție și mindrie patriotică ale
gerea dumneavoastră, stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, in inalta și 
responsabila funcție de președinte 
al Frontului Unității Socialiste, se 
soune in telegrama adresată de 
CONSILIUL JUDEȚEAN HUNE
DOARA AL FRONTULUI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE.

Fiecare cetățean hunedorean se 
simte coautorul unanimității de vo
ință a primului Congres al Frontu
lui Unității Socialiste, care prin 
Înalta învestitură acordată dumnea
voastră a dat glas hotăririi întregu
lui popor de a acționa cu și mai 
multă energie, sub conducerea par
tidului, pentru dezvoltarea multila
terală a socialismului pe pămintul 
României.

Folosim acest prilej pentru a 
afirma că minerii, siderurgișiii, e- 
nergeticienii, constructorii, toți oa
menii muncii de pe meleagurile 
hunedorene, in frunte cu comuniș
tii, vor face toiul pentru transpu
nerea in viață a prețioaselor indi
cații date de dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
a Rezoluției Congresului F.U.S., de 
a-și aduce o contribuție cit mai mare 
la obținerea unor noi și deosebite 
succese in întimpinarea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei. a celui de-al XI-lea Congres 
al P.C.R.. la îndeplinirea cincinalu
lui inainte de termen, la înfăptuirea 
in mod neabătut a programului de 
ridicare a poporului nostru pe 
noi culmi de civilizație și progres.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN HARGHITA 
AL P.C.R. ȘI CONSILIUL JUDE
ȚEAN AL FRONTULUI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE, în numele co
muniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din acest județ, se scrie : 
Ne stăpinește un sentiment de sa
tisfacție știind că cel mai iubit fiu 
al națiunii noastre, călăuzitor pri
ceput al României pe drumul vic
torios al construcției socialiste, a 
fost investit să conducă organismul 
politic ce înmănunchează voința și 
forța întregului nostru popor.

Alături de intregul popor, oame
nii muncii de pe meleagurile har- 
ghitene, care simt permanent gri
ja conducerii partidului și a dum
neavoastră personal, sint deciși ca, 
sub înțeleaptă dumneavoastră con
ducere, mobilizați de comitetul ju
dețean de partid. să-și consacre 
toate energiile indeplinirii pro
gramului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate 
și să realizeze angajamentele asu
mate în intrecerea socialistă pe a- 
cest an pină la data de 23 Au
gust, cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei.

Felicitindu-vă pentru Investirea 
dumneavoastră in inalta funcție de 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste, vă adresăm cele mal 
calde urări de sănătate, activitate 
rodnică și putere de muncă, pen
tru a conduce scumpa noastră pa
trie pe drumul continuei propășiri 
și prosperități.

Exprimind profunda satisfacție, 
legitima mindrie patriotică a comu
niștilor, a tuturor oamenilor mun
cii de pe plaiurile botoșănene, In te
legrama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN BOTOȘANI AL P.C.R. 
ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE, se arată :

Pentru noi toți, viața și activi
tatea ce o desfășurați in slujba 
idealurilor comuniste, prestigiul și 
respectul de care vă bucurați pe 
toate meridianele globului, repre
zintă o pildă vie a celor mai înalte 
virtuți de eroism, de dăruire și 
contopire cu interesele poporului.

Alegerea dumneavoastră in a- 
ceastă funcție, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, exprimă 
Încrederea unanimă a poporului în 
capacitatea celui mai bun fiu al 
patriei, recunoașterea de către toți 
oamenii muncii a înaltelor calități 
de conducător de partid și de stat 
pe care le Întruchipați dumnea
voastră, personalitate proeminentă 
a națiunii noastre socialiste, a vie
ții politice internaționale, remarca
bil patriot și militant consecvent 
pentru cauza socialismului și co
munismului.

Vă asigurăm și cu acest prilej, 
icumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți cei ce muncesc pe melea
gurile botoșănene iși vor dărui în
treaga lor energie de muncă, vor 
face totul pentru a îndeplini pro
gramul stabilit de primul Congres 
al Frontului Unității Socialis
te, pentru a onora angajamen
tul ce l-au luat față de dumnea
voastră de a realiza planul cin
cinal înainte de termen, Intîmpi- 
nînd astfel cu noi șl importante 
succese a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al partidului.
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Pregătiri pentru generalizarea 
primei trepte a liceului

Pictori și sculptori 
elvețieni contemporani

Veronica
are familie

Db

gat

Nu peste mult timp, la 9 iunie, 
absolvenții claselor a VIII-a ai 
școlilor generale tor începe să so
înscrie 
le urrr

1 Im liceele p< 
ie"c. in condil

• care d<»rc.-c sfi 
i!< generalizării

primei trepte a inxiî țnmintului liceal.
lent cu semni ficațio majoră in

viata seolii noastre. în unitățile de
mint în cane va funcționa

treaoui 1 do liceu au loc ample pre-
in vederea asigurării unor

conditiii cit mai bune de studiu și
ivilate tehnico -productivă pon-

tru elevii anului I — prima pro-
care va beneficia de această

o

V
:-a

sacoșă, pe scara 
cartierul Cnsan 

Internată la spi
tale, unde i 
ronica. fetița s-a
ltd grija și dra- 
ir in halate albe, 
nfiată de 1. Bog
at la intreprin- 
rare a aluminiu- 

hn Slatina, Veronica se 
? ca la ca acasă. Pină cind 
ajungă să zică — și acum 
cui — mamă și tată. Vcrc- 
a umplut toată casa 

il ei de clopoțel...
cu

Insula
din inima
pădurii

„Insula" se numește Pcrchiu, 
dar n-o câutați in hărți sau a- 
tlase. pentru că n-o veți găsi. 
Ea se află la confluența Ta- 
zlăului cu Trotușul, in județul 
Bacău, la altitudinea de 397.7 
metri. Un ciudat capriciu al na
turii a făcut ca, exact in mijlo
cul unei păduri specifice zonei 
subcarpatice, să apară o oază 
de silvosiepă autentică, in care 
și-au dat intilnire toate speci
ile de plante existente in ori
care stepă care se respectă. Re- 
prezentind nu numai o curio
zitate și un punct turistic de 
un pitoresc inedit, ci și un te
ren de cercetare științifică, 
„insula** Pcrchiu a fost decla
rată monument al naturii.

importantă măsură.
La Liceul industrial de construc

ții nr. 1. din cartierul bucurcștean 
Titan, treapta I va debuta in anul 
școlar viitor cu 10 clase cu profil 
de construcții, care vor primi 360 
elevi, și 2 clase cu profil mecanic, 
cu 72 locuri. Elevilor — băieți și 
fete din toate județele tării — școa
la le va pune la dispoziție cămin 
si cantina, echipament de lucru gra- 
1 lit si ti .nsport gratuit pentru prac
tica în șantier. Elevii vor primi 
burse de stat sau de la Centrala de 
construcții-montaj București cu care 
vor încheia contracte.

— Pe lingă unele acțiuni între- 
Dr::.'O pentru o cit mai largă popu
larizare a condițiilor de studiu și 
dc viată pe care școala noastră le 
asigură elevilor — ne spune ing. 
Vasile Măciucă, director adjunct al 
liceului — este in curs de realizare 
un plan cuprinzător de măsuri pen
tru amenajarea și îmbogățirea bazei 
tchnico-didacticc. tinind cont că li
ceul nostru arc profil industrial, 
deci trebuie să asigure elevilor și 
o pregătire profesională temeinică in 
specialitatea aleasă. Cadrele didac
tice. cu concursul elevilor din anii 
mai mari, lucrează la amenajarea u- 
nui cabinet de tehnologia meseriei 
(pentru profilul de construcții) și a 
unui cabinet de instalații tehnico- 
sanitare și încălziri centrale. în 
timpul practicii de vară a elevilor 
se vor mai organiza un cabinet de 
utilaje și organe de mașini, un la
borator de fizică și o sală de de
sen. care se vor adăuga celor 18 ca
binete si laboratoare existente în 
scoală, dotate cu utilajele, aparatele

li instalațiile moderne necesare bu- 
nei desfășurări a procesului Instruc
ts -educativ.

Generalizarea primei trepte licea
le va coincide, la Liceul nr. 15, din 
sectorul 3 al Capitalei, cu trecei- a 
la predarea tuturor disciplinelor 
in cabinete și laboratoare de 
profil. Elevii celor 3 clase umaniste 
și ai clasei de real, circa 144 la 
număr, vor avea la dispoziție, după 
cum ne-a informat prof. Eleonora 
Popescu, directoarea liceului, cabi
nete do limba romană, matematică, 
limbi străine, geografic, istoric, ști
ințe sociale si laboratoare de fizică, 
chimie, biologie.

— După cum se știe, unele unități 
liceale vor funcționa ca licee in limbi 
străine. în liceul nostru, de pildă, se 
va studia limba spaniolă. De aceea, 
acordăm o mare atenție rcamenajâ- 
rii laboratorului fonic. îmbogățirii 
materialului didactic de specialitate, 
a bibliotecii. Vom asigura condițiile 
necesare pentru pregătirea lecțiilor 
in cadrul seniiintcrnatului, elevii vor 
putea lua masa la cantina școlii. Li
ceul nostru dispune și de internat.

In numeroase licee, pe agenda de 
lucru a consiliilor profesorale, cit 
si a unităților economice care le pa
tronează. preocuparea de căpetenie 
o constituie organizarea și dotarea 
atelierelor-școală sau a locurilor de 
activitate tchnico-productivă pentru 
elevi, chiar in secțiile unităților eco
nomice respective. La Liceul indus
trial electrotehnic din Botoșani, pro
fesori și elevi lucrează intens. în a- 
ceste zile, la terminarea construc
ției unui complex de atelicre-școa- 
lă. pentru care au și început să so
sească instalațiile și utilajele nece
sare. Elevii celor șase clase do anul I. 
cu profil electric și mecanic, vor 
găsi in toamnă complet amenajate 
și laboratoarele de chimie, mașini 
și aparate electrice etc. La Trușești, 
chiar noua clădire a liceului, atelie- 
rele-școală (de lăcătușerie-strungărie, 
mecanică-auto. croitorie, tricotaje) 
reprezintă principalul teren de acti
vitate practică a elevilor ; îndrumați 
de profesorii lor, ei au introdus încăl
zire centrală, instalează noi mașini și 
utilaje, confecționează diferite mate
riale didactice. De menționat că to

iul se realizează cu posibiliiățl sl 
resurse locale — între care fonduri 
din valorificarea produselor realiza
te in atelierelo-școală, din cultivarea 
și stringerea plantelor medicinale, 
din activitatea practică a elevilor in 
unitățile agricole etc.

Un maro număr de clase ale trep
tei I a liceului — clasele afiliate — 
vor funcționa în școli generale. Pre
gătirea cadrului de desfășurare a 
studiului teoretic și de pregătire 
practică a elevilor in aceste „filiale" 
reprezintă preocupări de primă ur
gentă pentru conducerile liceelor. 
Liceul „NI. Eminescu" din Buzău va 
avea in noul an de studiu, in afa
ra celor opt clase cu profil rcal-uma- 
nist de la sediu, 6 clase afiliate, Ja 
școlile generale din comunele 
Pirscov. Pietroasele, Smirdan, Glo- 
deanu-Sărat. Amaru, Brăcșii.

— Preocupările noastre din aceste 
zile vizează două direcții — no spu
ne prof, emerită C. Constantinescu, 
directoarea liceului. în primul rind, 
asigurarea unei unități de acțiune 
si exigență a corpului profesoral 
care va preda la toate clasele anu
lui I. Vom avea grijă ca la aceste 
clase sâ fie încadrați profesorii cu 
cea mai bună pregătire si expe
riență profesională : de pe acum, 
consiliile profesorale și celelalte ac
țiuni ale colectivului de conducere 
al liceului se fac împreună cu ca
drele de conducere din școlile unde 
avem clase afiliate, profesorii res
pectivi participă la ședințele de lu
cru ale colectivelor noastre de cate
dră. aJe comisiilor metodice etc. în 
al doilea rind. ne îngrijim de îm
bogățirea bazei didactice a claselor 
afiliate ; se află în curs inventarie
rea dotării laboratoarelor și cabine
telor din liceu, o parte din apara
tele și instalațiile disponibile ur- 
mind a fi transferate școlilor la care 
avem clase afiliate.

Pretutindeni, pe agenda de lucru 
din lunile de vară, premergătoare 
deschiderii cursurilor noului an de 
învătămint. generalizarea primei 
trepte liceale se va afla la „ordinea 
zilei**.

Fiorica DINULESCU

Construite pe su
portul solid al mește
șugului artistic, lu
cru țJe pîctorfllor șl 
sculptorilor elvețieni 
contemporani expuse 
în sălile Dalles sint 
menite să prezinte 
publicului românesc 
croații realizate in 
marea lor majoritate 
după 1965. Exnozițla 
iși propune, in a- 
eelași timp, să aducă 
un binemeritat oma
giu citorva mari ar
tiști dispăruți. Este 
vorba de lucrările 
semnate de cunoscutul 
achite, t Le Corbusier, 
a cărui activitate mul
tilaterală s-a manifes
tat cu succes pe țări- 
mul artelor plastice 
(sculptura poltcromă 
și tapiseria prezen
tate in expoziție o a- 
(< la) ; rie Alberto 
Giacometti, a cărui 
manieră originală dc 
creație este ilustrată 
prin două lucrări în 
bronz : ca șt ae nu 
mai puțin cunoscutul 
sculptor Zoltan Ke- 
rncny și de pictorul 
Charles Rollicr.

Situate in zona unul 
figurativ modern, apt 
să restituie realul in 
semnificațiile lui. lu
crările de pictură șt 
sculptură prezentate 
operează o structurare 
și ierarhizare a ele
mentelor esențiale, ca
racteristice ale reali
tății. Imagini alcătui
te prin acumulare, 
intersectare, pun in 
valoare un mediu cu
noscut, reinterpretat 
în direcția redesco
peririi sensurilor lui 
simbolice ; vehiculea
ză idei și mijloa
ce de realizare ar
tistică de circulație 
universală. De altfel, 
se pare că in intenția

declarată a organiza
torilor expoziției a 
stat nu atlt Ilustrarea 
unui specific elvețian 
al artei, cit sublinierea 
felului în care crea
țiile cele mai noi ale 
plasticienilor acestei 
țâri se integrează in 
tendințele artei plasti
ce contemporane.

înregistrate ca in- 
tr-o diagramă a sen
sibilității, valorificind 
calitățile plastice ale 
concretului, pictura de 
esență lirică a lui 
Jean Francois Com
ment, Jcan-Eranpols

PLASTIC
Lîegne sau coghuf 
pune in evidență, de 
fiecare dală, prezența 
unei concepții clare, 
bine determinate. Na
tura — izvorul de 
imaginație al unor fe
nomene variate și la 
fel de divers inter
pretate în artă — a stat 
și la baza pinzeior 
semnate de Lermite 
(inspirate din peisajul 
platourilor înalte ju- 
rasiene), Rolf Iseli, 
Otto Tschuml sau 
Meret Oppenheim.

Nevoia de a con
centra imaginea, de a 
o simplifica spre a-i 
spori eficienta suges
tiei apare și se impu
ne in compozițiile rea
lizate de reprezentan
ții cunoscutei scoli de 
artă concretă din Zu
rich. Max Bill. Camille 
Graeser, Richard-Faul 
Lohse. Vcrena Loe- 
wensberg, dar și Jean 
Baier sau Willy Miil- 
ler-Britlnau (repre

zentanți al generației 
următoare) aduc în 
lucrărllo lor o orga
nizare riguroasă a 
spațiului plastic. Rit
murile structurează de 
fiecare dală compozi
țiile intr-o arhitectu- 
rare precisă, studiată 
în ansamblu șl in a- 
mănunt.

în actuala expoziție, 
sculptura aduce o 
mare varietate de for
me. Este o varietate 
impusă de faptul că 
multiplele destinații 
ale esteticului, dobin- 
dind o aplicabilitate 
tot mai largă (de la 
cele mai mărunte u- 
nelte La decorarea ma
rilor ansambluri arhi
tecturale) sint subor
donate elementului 
funcțional. Structurile 
spațiale, echilibrul pe 
care acesta il reali
zează, transparența u- 
nor volume, folosirea 
metalului, sticlei, a 
diferitelor varietăți de 
material plastic in lu
crările realizate de 
Marian Grunder, An
gel Duarte, Albert 
Siegcnlhaler. Roland 
Wcrro, Antoine Pon- 
cct, Willy Weber 
(pentru a nu cita de- 
cit pe cițiva dintre 
expozanți) accentuea
ză ideea Împlinirii 
utilului prin frumos.

Expoziția aduce ast_ 
fel o importantă su
gestie. aceea a colabo
rării intre arta și teh
nica modernă. Ea con
tribuie, in aceiași 
timp, la o mal adincă 
cunoaștere spirituală 
între popoarele noas
tre prin intermediul 
unor creații reprezen
tative ale artei elve
țiene contemporane.

Marina PREUTU

A apărut

„VIITORUL 
SOCIAL4* 

nr. 2/1974
Numărul se deschide cu articole

le : „Progresul științelor sociale șl 
politice" de MIHNEA GHEOR
GHIU, „Necesitatea unei politici a 
științei șl tehnicii in condițiile re
voluției tehnice-științifiee contem
porane" de REMUS RADULEȚ, 
„Creativitatea Intelectuală și revo
luția ștlințifico-lchnicâ" de ERNO 
GALL (Cluj), „Note specifice ale 
contradicțiilor societății noastre" de 
RADU FLORIAN, „Considerații pri
vind încărcătura politică a actului 
militar contemporan" de TRAIAN 
GROZEA, Cursul de sociologic al 
Iui Constantin Dumilrescu-Iași, de 
ION ILIESCU (Timișoara).

Rubrica „250 DE ANI DE LA 
NAȘTEREA LUI IMMANUEL 
KANT" cuprinde articolele : „Kunt 
șl problema alienării" de C.I. GU- 
LIAN și „Kant și gindirea contem
porană" de AL. BOBOC.

Sumarul continuă cu articolele : 
„Rolul factorilor soclal-economicl șl 
al celor biologici in reproducerea 
populației" de E. MESA ROS și „De
mografia" de N. FEDERICI (Roma) 
în cadrul rubricii „DEMOGRAFIE". 
La rubrica „ȘTIINȚA CONDU
CERII SOCIETĂȚII" se publică 
„Știința conducerii și ecologia dez
voltării sociale" de SERGIU TA- 
MAȘ și „Probleme ale sistemului 
indicatorilor sociali" de N. RISTEA 
și GR. LUCUȚ.

In continuare, rubrica „METODO
LOGIA ȘTIINȚELOR SOCIALE" 
include articolul „Metode dc ana
liză și previziune a dinamicii struc
turilor sociale" de M. S1LEȚCHI, 
iar la rubrica „DEZBATERI" se 
publică „Omogenizarea socială în 
România" (Secția de sociologie și 
Centrul de cercetări sociologice ale 
Academiei de științe sociale și po
litice) și „Cultura — factor de dez
voltare : considerații metodologice" 
(Institutul de filozofie al Acade
miei de științe sociale și politice).

Revista mal cuprinde rubricile : 
„CERCETĂRI DE TEREN", „SO
CIOLOGIA EDUCAȚIEI ȘI INVA- 
ȚAMÎNTULUI", ÎNSEMNĂRI", 
„COMENTARII", „VIAȚA ȘTIIN
ȚIFICA INTERNA ȘI INTERNA
ȚIONALA", „RECENZII", „PAGI
NILE CITITORILOR".

Amnezie • SPORT • SPORT ® SPQRȚ ® SPORT « SPORT « j
Cu o punctualitate de invi

diat, Mihail Betca. din Mediaș 
(strada Luncii nr. 1 A), impu- 
termcit al unei asociații de lo
catari. iși făcea apariția in pri
ma ci a fiecărei luni pentru în
casarea cotelor de întreținere. 
Nr intirzia niciodată, nu uita 
să bată la nici o ușă. Cind era 
vorba insă de predarea acestor 
sume către unitățile prestatoare, 
pe M.B. il apuca, brusc, 
nezia. Șl l-a tot „ținut" 
pină a „uitat" să achite
24 S32 de lei. Motiv pentru care 
instanța de judecată l-a con
damnat la patru ani și zece luni 
închisoare. Spre... ținere de 
minte 1

am- 
așa, 
vreo

„Am să-i fac 
o poză lux“

Ducindu-se la neamuri, în 
Oltenia, Eugen Dincă din satul 
Buhani-Arad și-a uitat in sala 
de așteptare a stației Radomi- 
rești un aparat de fotografiat, 
„'țineam la el ca la ochii din 
cap — arată E. D. intr-o scri
soare — fapt care m-a făcut sâ 
cobor in stația Drăgăne.ști-Olt 
și să-i dau telefon impiegatu
lui de la Radomirești. -Bine tă
curăți că-mi dădurâți telefon 
— îmi zise el. Tocmai făcui 
formele să-1 predau la obiecte 
pierdute. Unde să vi-1 trimit ?>• 
Cu primul tren, mi-am primit 
aparatul in stația in care cobo
ri sem. Deși nu știu cum il chea
mă și nici cum arată, in afară 
de mulțumirile pe care i le a- 
dresez, din toată inima, și 
această cale, vreau să știe 
am un aparat grozav și cu 
ma revenire la neamuri am 
fac . o poză lux". Merită.

Sigur că merită !

pe 
că 

pri- 
să-i

„Pensiona- 
rii“ de la bar

O acțiune a organelor de mi- 
ol inopinat prin ci- 

b.-va baruri de zi si de noapte 
din București. Acțiune bineve
nită. care a dus la depistarea a 
) niți peste noap
te consumatori cu portmonee 
pline, precum și a 2 indivizi care 
se sustrăgeau executării unor 
pedepse. Cu același prilej, alte 
20 de persoane au fost averti
zate sau trimise in judecată 
pentru încălcarea prevederilor 
Decretului 153. Sperăm că ase
menea acțiuni vor fi continuate.

Mulțumiri 
foculca...

In pădurea de la punctul Gu
ra Ctmpului. d:n imediata ve
cinătate a Mediașului, a izbuc
nit un incendiu care amenința 
să ia proporții. Pe o cărare lă
turalnică, pionierii din clasa a 
Vi-a F a Școlii generale nr. 5 
din Mediaș se întorceau dintr-o 
excursie. Văzind incendiul, O. 
Axente, 1. Toth, I. Manta, C. 
Popa, A. Gerghely și _ ceilalți 
colegi ai lor au sărit să-l stin
gă, ~să-i stăvilească extinderea. 
Cind le-au venit in ajutor oa
menii și pompierii, pionierii a- 
rătau negri ca homarii. că abia 
se mai recunoșteau unul pe al
tul. In schimb, fapta lor a fost 
învrednicită cu cuvinte de lau
dă și cu mulțumiri călduroase 
ca focul.

Rubricâ redoctotâ de
Petre POPA
Gheorqhe DAVID
și corespondenții „Scmteii'

Adnotări la duminica sportivă
FCT3AI-' Atenție la eigimizm și la spiritul sportiv

Marea competiție a fotbalului nos
tru trezește un tot mai mare interes 
in rindul publicului. Dovadă : exo
dul spectatorilor spre stadioane. Du
minica trecută. aproape peste tot 
tribunele s-au umplut cam la capa
citatea lor maximă. Uneori, cum a 
fost cazul la stadionul „23 August" 
din Capitală, depășindu-se chiar li
mitele — spre satisfacția, dar și... 
insatisfacția spectatorilor.

Am mai subliniat, chiar foarte re
cent, că organizatorii întrecerilor 
sportive au datoria de a lua toate 
măsurile pentru a asigura publicului 
condiții normale, civilizate, in pri
vința accesului pe stadioane și in 
tribune. Or, alaltăieri, la intrările și 
in tribunele marelui stadion bucu- 
reștean. s-au produs busculade și ne
reguli. numeroși spectatori fiind ne- 
voiți (deși aveau bilete) să vizioneze 
partidele in condiții absolut impro
prii, in picioare, pe scări, intr-o 
înghesuială de nedescris. Mai mult 
chiar, deși tribunele erau pline pină 
la refuz, grupuri masive de specta
tori continuau să intre pe porțile 
stadionului, pentru că la casele de 
bilete vînzarea se desfășura... nor
mal ! Clubul „Sportul studențesc" — 
organizator principal al cuplajului —

este criticabil nu numai pentru că 
nu a asigurat o organizare corespun
zătoare, ci și pentru că nu a apelat 
la serviciile I.E.A.B.S., întreprindere 
specializată, care are mijloacele și 
experiența necesare.

Referindu-ne la compeliția pro- 
priu-zisă, să subliniem că duelul pen
tru titlu continuă cu aceeași inten
sitate, pasiohînd pe toți amatorii de 
fotbal, indiferent dacă sint supor
teri ai uneia sau alteia dintre 
echipe. în frunte, cu un singur punct 
avans și un golaveraj cu puțin supe
rior, craiovenii trăiesc momente de 
încordare maximă in acest final de 
cursă cu dinamoviștii, o veritabilă 
cursă contra cronometru. Duminică, 
pe teren propriu, Oblemenco și cole
gii săi au reușit cu foarte mare greu
tate să înscrie un gol in poarta 
băcăuanilor (cotidianul de speciali
tate și observatorul federal afirmă 
că nu tocmai regulamentar). în 
schimb, dinamoviștii au făcut un joc 
de bună calitate in compania Stelei, 
impunindu-se, deopotrivă, prin pre
gătirea fizică și prin capacitatea de a 
contracara total tactica de apărare 
„om la om" practicată obsesiv și me
canic de către adversari. în mod 
deosebit s-a impus Lucescu, autor

handbal: S mu. tsimeek feA— • "---  J e
Printr-o împrejurare neașteptată 

(soarta calificării in turneul final 
fusese decisă incă de acum o săp- 
tâmină), ultima etapă a prelimina
riilor campionatelor naționale de 
handbal a rămas, ca să spunem ast
fel, fără o prea mare miză. echi
pele părind neinteresate să joace 
pentru victorie. Ceea ce a mai în
viorat oarecum jocurile a fost doar 
ambiția unora dintre jucători sau 
jucătoare de a se revanșa pentru 
insuccese trecute. Situația a făcut 
ca pină și la meciurile altădată de 
mare interes, precum derbiul fe
minin Universitatea București — 
I.E.F.S. (11—10) și, mai ales, cel 
masculin Steaua — Dinamo (15—15), 
să nu aibă calitatea corespunzătoa
re, firească pentru experiența și pal
maresul individual și colectiv al ju
cătorilor. Foarte numeroșii specta
tori prezenți in tribune la derbiurile 
amintite n-au avut — și nici nu pu
teau avea in asemenea condiții — 
prilejul de a fi mulțumiți, regretul 
lor devenind cu atit mai mare cu 
cit. și intr-un caz și în altul, pe 
teren evoluau fruntași și fruntașe ale 
handbalului mondial.

Federația de specialitate a pro
cedat bine concepind actualele cam
pionate după o formulă comprimată 
— intr-un singur sezon — cu me
ciuri preliminare (tur-retur) și un 
turneu final pentru patru echipe, 
primele două din fiecare grupă. Este 
o formulă uzitată și la campionatele 
mondiale. Dar. după cum afirmă și 
unii antrenori, ar fi fost mai nimerit 
dacă nu se făcea nici o derogare de 
la regulă — acum, la alcătuirea cla
samentelor generale ale campionatu
lui vor conta doar rezultatele directe 
din turneele finale. Unul din efectele 
acestei situații l-am amintit : dezin
teresul echipelor fruntașe pentru ul
timele lor partide preliminare. Unii 
dintre specialiști sint de părere că 
lupta pentru titlu ar fi fost mult 
mai interesantă dacă in turneul final 
contau și rezultatele directe, din pre
liminarii. ale echipelor calificate.

Turneele finale pentru locurile 1—4 
vor avea loc in ultimele trei zile ale

acestei săptămini : la Călărași, echi
pele feminine Universitatea Bucu
rești. I.E.F.S.. Universitatea Timișoara 
și Textila Buhuși. iar in municipiul 
Gh. Gheorghiu-Dej. echipele mascu
line Steaua. Dinamo București. H.C. 
Minaur Baia Mare și Politehnica 
Timișoara.

al unui gol și coautor — la fel de 
inteligent — la celelalte două în
scrise de echipa sa. Se poate spune 
insă că și Steaua are. la rîridu-i, 
merite pentru calitatea nocturnei 
fotbalistice de duminică. Deși în
vinși. militarii au efectuat o bună 
prestație in ofensivă și puteau sâ 
înscrie, dar Cavai (in poartă) și 
Sandu Gabriel (in centrul liniei de 
fundași) au jucat aproape fără gre
șeală.

încordarea devine mai mare în 
disputa pentru evitarea retrogradării. 
Momentan, cele trei poziții amenin
țate le ocuDă F.C. Petrolul. S.C. Ba
cău și Politehnica Iași, dar și alte 
cinci echipe (C.F.R. Cluj, RaDid, 
Sportul studențesc, Universitatea 
Cluj și C.S.M. Reșița) iși fac incă 
destule griji.

In legătură cu subsolul clasamen
tului. am mai avea de subliniat și 
alte lucruri. în primul rind. jocul 
slab al echipelor Rapid si Sportul 
studențesc. Deși au jucători ambi
țioși, ce știu și au posibilități să 
lupte pentru victorie, cele' două for
mații au oferit un spectacol amorf, 
arătind evident că sint satisfăcute și 
cu un rezultat de egalitate — ceea 
ce a nemulțumit chiar și pe propriii 
suporteri.

în al doilea rind — dacă nu chiar 
in primul — se cuvine menționată 
atitudinea echipei Steagul roșu din 
Brașov, care — deși nu e amenin
țată cu retrogradarea, iar gazdele 
sale de duminică aveau neapărată 
nevoie de puncte — și-a jucat corect 
și absolut cinstit șansa sportivă. 
Chiar dacă, in acest caz (datorită și 
neșansei fotbaliștilor gazdă), s-a a- 
gravat situația unei echipe pe drept 
simpatizate, sportul e sport și in spirit 
sportiv e de dorit să se desfășoare 
in continuare TOATE cele 36 de par
tide care au mai rămas.

Ion DUMITR1U

Campionatele de box pentru ju
niori s-au desfășurat la Craiova, in 
sala sporturilor — plină pină la 
refuz de două ori pe zi (cite o mie 
de spectatori la fiecare dintre cele 
două gale cotidiene), de unde se 
vede că in Bănie pasiunea pentru 
sport nu se restringe la perimetrul 
fotbalului. Aproximativ 70 de an
trenori și peste 140 de tineri s-au 
întrecut pentru cele 24 de centuri 
tricolore la juniorii ..mari" si „mici". 
24 fiindcă la asemenea virste există 
o categorie de greutate suplimen
tară — „minimă", adică pină la 
45 kg.

Surpriza campionatelor, neplăcută 
și nelogică, au furnizat-o cluburile 
bucureștene binecunoscute — Steaua, 
Dinamo. Metalul. Rapid. Progresul — 
altădată abonate la citeva titluri, a- 
cum toate laolaltă fără nici un sin
gur camoion de juniori 1 Surpriză a 
competiției, plăcută de astă-dată, 
ne-a oferit-o „Viitorul" din Vidra (!), 
cu Ion Păun (antrenor voluntar, ab
solvent al cursurilor F.R.B. abia din 
1973 — de profesie gestionar la bru
tăria comunei ! — care și-a impus e- 
levul. C. Nicolae. drept campion la 
categoria 71 kg ! Lanțul surprizelor 
agreabile a continuat cu : titlul cu
cerit de focșăneanul I. Girl.-.-mu 
(prof. Costache Hogaș). principal 
contracandidat la premiul de ..cel 
mai tehnic boxer al campionatelor" : 
„centura" dobindîtă de cei din Sa- 
lonta : prima „centură** ciștigată 
vreodată de suceveni (Constantin 
Sasu) ; salvatorul onoarei bucu-

reștenilor — Ion Truță (Viitorul) — 
declarat „cel mai tehnic" din 144. De 
altfel, bucureștenii și-au trecut la 
activ încă două titluri, prin elevii 
antrenorului Gh. Tomescu (de la 
Constructorul !) și altul prin repre
zentantul școlii sportive Energia.

Confirmări așteptate ne-au produs 
gălățenii — patru titluri naționale, 
două pentru „Box club-Galați" (an
trenor Niculae Dobre). două pentru 
Dunărea (antrenor Costică Jelesncac). 
intre ciștigători numârindu-se și un 
junior excelent dotat. Ghcorghe 
Barah. campion la cat. 67 kg prin
tre cei ..mici". Reșița și-a înscris și 
ea doi ciștigători (se pare câ.tină- 
rul „greu" Francisc Luxemburger nu 
avea rivali printre juniori !). iar cra
iovenii și-au tăiat partea leului prin 
Gheorghe Bacriș și Florian Gre- 
cescu. ambii elevi ai lui Vasile Fin- 
tină — antrenor care a dat recent lo
tului de tineret pe Constantin Buz- 
dugeanu.

V. M.
★

Ieri, la amiază, la sediul federa
ției de box a fost definitivată echi
pa de tineret a țării noastre care 
va participa la campionatele euro
pene de la Kiev (1-9 iunie). Echi
pa are următoarea componență (in 
ordinea categoriilor) : Paul Dragu, 
Nițâ Robu, Constantin Buzdugeanu, 
Titi Tudor. Florin Ghițâ, Carol Haj- 
nal, Damian Cimpoieșu. Vasile Di- 
dea. Pavel Istrate și Costică Dafi- 
noiu. Nu va face deplasarea nici un 
boxer la categoria grea.

SPORTIVI ROMÂNI 
PESTE HOTARE

C.ILYC-CANOE. — Sportivii români 
s-au numărat printre protagoniștii 
intrecei’ilor concursului internațional 
de uai.ic-canoe „Regata Plovdiv", la 
c .re au participat 160 de concurenți 
și concurente din opt țări. La caiac, 
reprezentanții României au cîștigat 
patru probe, prin Mihai Zafiu (ca
iac 1—500 m). V. Simiocenco (caiac 
1—1 000 m), echipa masculină de ca
iac 1—1 000 m și Nastasia Nichitov— 
Maria Cosma (caiac 2—500 m femei). 
Proba de canoe simplu (1 000 m) a 
revenit lui Ivan Patzaichin.

ATLETISM. — La Liublîn (Polo
nia) s-a desfășurat un concurs intre 
atleți și atlete din România și Polo
nia. Dintre concurentele românce 
s-au evidențiat Mariana Șuman. in- 
viri' ătoare in două probe : 100 m 
plat in 11' 7T0 și 400 m in 54”2/10. 
Tot două probe a cîștigat și Olga 
Ciobanu : 100 m garduri — 14"4/10 
și 200 m plat — 25M. Cursa de 1500 
in .a fost dominată, de asemenea, de 
atletele românce. Victoria a revenit 
Vi.irieăi Neagu (in 4’34’’2/10). secon
dată de Tatiana Bălan (4’39”4/10).

TF.7.TS. — La campionatele inter
national:- de tenis ale Italiei de la 
Roma, Mariana Simionescu (Româ
nii) a invins-o cu scorul de 6—3, 
6—1 pe Nancy Orn.stein (S.U.A.). La 
masculin, Phillips Moore (Australia) 
a (iispus cu 7—6. 6—7. 6—1 de Du
mitru Hărădău (România).

VOLEI. — In ultimul meci din ca
drul turneului întreprins în R.D. 
Germană, selecționata feminină de 
volei a României a intilnit la Grafen- 
hainischon reprezentativa țării-gazdă. 
Voleibalistele românce au cîștigat cu 
scorul de 3—2.

FOTBAL. — în ultima etapă a 
grupelor preliminare ale „Turneului 
U.E.F.A." pentru .juniori s-au înre
gistrat următoarele rezultate : grupa 
A : Finlanda—Islanda 1—0 (1—0) ; 
după cum s-a mai anunțat, echipa 
României a pierdut cu 2—3 (0—2)
jocul cu formația Scoției ; grupa B : 
Iugoslavia — Polonia 2—1 (2—0) ; 
R.D. Germană —Turcia 2—0 (1—0) ; 
grupa C : Țara Galilor — Bulgaria 
0—0 ; Danemarca — Luxemburg 4—0 
(2—0) ; grupa D : Spania — Portu
galia 1—0 (0—0) ; Grecia — Suedia 
3—2 (1—0). Ciștigătoarele celor pa
tru grupe preliminare s-au calificat 
pentru semifinalele competiției : 
Scoția — Bulgaria și Grecia — Iu
goslavia.

A

In cîteva rînduri
O La Leningrad, cunoscuta atletă 

sovietică Faina Melnik a stabilit cea 
mai bună performanță mondială in 
proba de aruncare a discului: 69,02 m.

® Meciul de tenis Suedia—Olanda, 
desfășurat la Baastad (Suedia), in 
cadrul zonei europene a ..Cupei Da
vis". s-a încheiat cu scorul de 4—1 
in favonrea gazdelor. în semifinalele 
zonei. Suedia va intilni Italia.

e> Cea de-a 71-a ediție a cursei 
cicliste internaționale Bordeaux-Pa
ris (593 km), care se desfășoară cu 
antrenament mecanic, a avut un 
neașteptat epilog. Primul a trecut 
linia de sosire belgianul Herman van 
Springe!. Al doilea, după mai mult 
de 14 minute, a sosit francezul Re
gis Delepino. La sfirșitul cursei, 
după o oră, organizatorii l-au anu- 
hl victori i lui Sprineel. declarin- 
du-1 c’ștîgător pe Delepine, deoarece 
alerg.’i >rul belgian, eronat dirijat de 
o mr.sină din caravană, a parcurs 
un tra a ii greșit, cu 32 km mai scurt.

® Echipele R.F. Germania șl Spâ
ni i s-au calificat pentru faza finală 
a campionatului european de polo 
pe ană (august, la Viena). In ultima 
zi a turneului de calificare de la 
Londra. R.F. Germania a invins 
Spania cu 3—2. iar Anglia și Grecia 
au terminat la egalitate : 7—7.

mișorene, oameni de știință, 
și cultura, elevi și studenți, (Cezar 
Ioana).

„INTiLNIREA TINERETULUI 
CU ISTORIA"

în cadrul tradiționalei manifes
tări cultural-educative „Intilnirea 
tineretului cu istoria" — aflată la 
a 6-a ediție — in diferite localități 
hunedorene au avut loc numeroase 
acțiuni. La Deva, pe scena sălii 
„Arta", s-a desfășurat festivalul- 
concurs al interpreților de muzică 
populară intitulat „Voci tinere". 
Alături de hunedoreni, au partici
pat tineri interpreți din numeroase 
județe ale țării. Un alt punct al 
programului l-a constituit con
cursul interjudețean al tinerilor 
creatori de poezie revoluționară și 
patriotică, desfășurat sub genericul 
„Patriei — inima și fapta, la a 
XXX-a aniversare**. (Sabin Io- 
ncscu).

FESTIVALUL CĂLUȘULUI 
ROMÂNESC

La Slatina și in pădurea Șarului 
din apropierea orașului Balș a 
avut loc cea de-a Vl-a ediție a 
„Festivalului Călușului românesc", 
care a reunit cele mai bune for
mații de călușari din județul Olt, 
precum și din județele Teleorman, 
Vilcea și Mehedinți. Cu această o- 
cazie au fost organizate parada că
lușarilor. o expoziție de port călu
găresc, precum și ședința asociației 
călușarilor. Pe lingă cunoscuții că
lușari de la Vilcele, Grojdibod, 
Șerbănești, Movileni, Stoicănești. 
Osica etc., au participat și formații 
de copii, viu aplaudați de publicul 
spectator. (Emilian Rouă).

SIMPOZION
Continuind seria evocării marilor 

figuri ale culturii românești, bi
blioteca municipală Timișoara a or
ganizat un simpozion Dosoftei, pri
lejuit de împlinirea a 350 de ani 
de la nașterea ilustrului cărturar. 
Au participat oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile ti-

SEARA MUZEALA 
PENTRU BUNICI

Muzeul județean de științe na
turale Prahova a organizat o seară 
pledicată bunicilor. Peste 100 de 
persoane — oameni la pensie din 
Ploiești — au primit invitația prin 
poștă de a participa la o intilnire 
cu muzeografii prahoveni, in ca
drul căreia vor avea loc discuții 
din sfera științelor naturale, vizi
tarea unor expoziții speciale ame
najate cu piesele cele mai rare, de 
mineralogie, de păsări, de 
exotice etc., urmată de un 
muzical literar-coregrafic 
oaspeților. Bunicii au fost ______
cu toții la această inedită intilnire, 
mulți dintre ei venind și cu nepo- 
țeii. Pentru ei. actori ai Teatrului 
municipal de stat din Ploiești au 
recitat versuri din poeții clasici și 
contemporani români, iar corpul 
de balet al copiilor de la Palatul 
culturii a prezentat o suită de dan
suri sub genericul „Flori de mai". 
Toți cei prezenți și-au exprimat do
rința ca lunar să participe in con
tinuare la astfel de seri- muzeale. 
(Constantin Căpraru).

insecte 
moment 
dedicat 

prezenți

SERBARE 
FOLCLORICA

Duminică, pe piscul Negrileasa 
din munții Apuseni s-a desfășurat 
tradiționala serbare folclorică „Che
marea narciselor". Citeva mii deA 
locuitori ai comunelor din jur și 
turiști au participat la manifestă
rile cultural-artistice care au avut 
loc într-un pitoresc cadru natural 
oferit de Poiana narciselor. După 
parada portului popular din zona 
Apusenilor a urmat un amplu spec
tacol folcloric oferit de 37 formații 
calificate pentru etapa județeană a 
concursului republican al formații
lor artistice. (Ștefan Dinică).

7

moderat. Temperatufa maximă a fost 
de 26 de grade.

t V
PROGRAMUL I

seara ae teatru : „satui
blestemat- de Mlrcea Bradu. 
în distribuție : Colea Râu- 
tu, Ernest Maftei, Mlhal Me- 
reuță, Cornel Coman, Elena 
Sereda, Constantin Brezea- 
nu, Nicolae Pomoje, Boris 
Ciornei. Mișu Andriescu, Ar-

9,00 Teleșcoală.
cadie Donos, George Negoes- 
cu, Maria Gligor, Carol Kron,10,00 Curs de limba germană. Constantin Guriță. Regla :10,30 Curs de limba franceză. Nicolae Motric.11,00 Film pentru tineret : „Cele 22,00 Autograf muzical Bruno400 de lovituri". O'Ya.16,00 Curs de limba rusă. 22,15 24 de ore.16.30-17,00 Curs de limba engleză.

17,30 Telex. PROGRAMUL H
17,35 Virstele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică. 20,00 Film serial : „încurcături fa
miliale". Producție in 4 epl-18,30 Legile țării — legile noas-

tre. Emisiunea va răspunde soade a televiziunii poloneze. ;
Întrebărilor adresate de te- Regia : Jerzy Gruza. Eplso-
lespectatori privind regie- dul I : „De ziua mamei".
montările referitoare la a- 20,45 Muzică populară cu Mariana
părarea avutului obștesc, la Baclu, Margareta Mirlcă, Ma-
activitatea de prevenire șl riana Tărăbuță, Ștefan Ciu-
combatere a contraveniente- că. Nicu Spirescu (caval și

’ lor și a infracțiunilor. cimpoi), Victor Firu (acor-
10,40 Lecții TV pentru lucrătorii deon), Ștefan Fleraru. Acom-

din agricultură. panlază orchestra „Oltul"
19,25 1001 de seri : Cățelușul as- din Slatina. Dirijor ; Ilia

tronaut. Fieraru.
19,30 Telejurnal a La cotele anu- 21,00 Reporter ’74.

lui XXX. 21,25 Telex.
21,30 Roman foileton t „Casa Bud-20.00 Revista economică TA7.

20,25 Publicitate. denbrook".

vremea
Teri !n țară : Vremea s-a încălzit. Ce

rul a fost variabil, cu înseninări persis
tente in Banat, Oltenia, sudul Munte
niei șl Dobrogea. Spre seară, la Pre
deal, a plouat. Vintul a suflat moderat, 
cu intensificări locale în sudul țârii șl 
la munte. Temperatura aerului la ora 
17 era cuprinsă între 15 grade la 
Cîmpulung Moldovenesc, Rădăuți șl Su
ceava șl 26 de grade la Giurgiu. In 
București : Vremea s-a încălzit. Cerul 
a fost mai mult senin, Vintul a suflat

Timpul probabil pentru zilele de 29, 
30 șl 31 mai. In țară : Vremea va fi în 
general frumoasă, cu cerul variabil. 
Innorărl mal accentuate se vor produce 
in jumătatea de nord-est a țării, unde 
vor cădea averse locale de ploaie. In 
celelalte regiuni se vor semnala averse 
Izolate. Vînt potrivit, cu intensificări 
de scurtă durată. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse Intre 5 șl 15 gra
de. iar cele maxime între 16 și 26 de 
grade, local mal ridicate. In București t 
VremO relativ -frumoasă, cu ccr varia
bil. Innorărl mal pronunțate se vor 
produce după-amlază, cind cerul devine 
favorabil ploii de scurtă durată. Vînt nntrlvlt
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Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

imesc în modul cel mal sincer pentru mesajul de 
mi-1 adresați cu ocazia celei de-a doun ani- 
iblicii Unite Camerun — 20 mai 1974.
'ele mal bune urări de sănătate personală șl

EL HADJ AHMADOU AHIDJO
Președintele Republicii Unita 

Camerun

PRIMIRE LA PRIMUL MINISTRU
AL GUVERNULUI

ru al guvernului Re- 
România. Manca 

, luni după-smiază. 
președintele părții

Consiliului româno- 
promov.irea rela- 
președintele Gon

ii st rație al Corpora- 
îfacturcrs Hanover Trust 
l prilej au fost abordate 
referitoare la intensificarea 
economice și financiar- 

intre organizații economice 

a avut loc inaugurarea su- 
i din București a băncii ame- 
..Manufacturers Hanover Trustricafie , 

C ry
Suwi 

nufactv
din Stati 
căi 
m;
f;i

l.i din București a lui „Ma
’S Hanover Trust Company* 
intre cele mat mari bănci 
e Unite ale Americii, cu o 
ă anuală de afaceri de 23 

le dolari, societate cu activitate 
ară pe scară mondială — va 
l o gamă largă de servicii ban- 
iternaționale.

•hiderea acestei unități ban- 
_ constituie un eveniment ce se 

înscrie in contextul liniilor directoa
re referitoare la cooperarea in do
meniul financiar-bancar. stabilite de 
președintei-.? Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Statelor Unite ale Americii, 
Richard Nixon, cu ocazia vizitei fă- 
c i ir. S.U.A. de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Totodată, existența la 
București^ a sucursalei băncii ame
ricane ...Manufacturers Hanover Trust 
Company" va putea constitui un mij
loc pentru sprijinirea acțiunilor de 
colaborare și cooperare dintre orga
nizații economice din România și 
companii din Statele Unite ale Ame
ricii, pentru dezvoltarea și diversifi
carea acestora.

_ La festivitatea inaugurală au par
ticipat Ion Pățan. viceprim-ministru 
al guvernului, ministrul comerțului 
exterior și cooperării economice in
ternaționale. președintele părții ro
mâne in Comisia economică româno- 
americană. Florea Dumitrescu, minis
trul finanțelor. Roman Moldovan, 
președintele Camerei de Comerț și 
Industrie, membri ai conducerii unor 
instituții bancare, alte persoane ofi-
ciale.

Au fost prezenți Gabriel Hauge, 
pr âintele părții americane a Con- 

•-•■'.ui româno-american pentru pro- 
movarea relațiilor economice, pre

șului de administra
ție al corporației ..Manufacturers 
Hanover Trust Company", Harry G.

EUGENIA
RADACEANU

La 25 mai a încetat din viață, după 
o -rea suferință, tovarășa Eugenia 
Rădăceanu, veche militantă a miș
cării muncitorești și revoluționare 
din țara noastră.

Născută la București la 21 septem
brie 1901 dintr-o familie de munci
tor militanți socialiști, a cunoscut 
de -inărâ exploatarea capitalistă. Din 
a.-.t.. T'2u a făcut parte din organi
zata Tineretului Socialist, iar 
anuJ 1‘2G a devenit membru 
PartitiWui Social Democrat.

La Congresul Partidului Social 
Democrat din 1930 i s-a încredințat 
sarcina organizării Uniunii Femeilor 
Muncitoare, d< ținind funcția de se
cretară generală a acestei organizații 
pină in anul 1948. După eliberarea 
țarii a făcut parte din conducerea 
mișcării sindicale ; a activat pentru 
înființarea Federației Democrate a 
Femeilor, pentru unificarea mișcării 
femeilor in cadrul Uniunii Femei
lor Democrate din România, fiind 
aleasă vicepreședintă a acestor orga
nizații.

Ca membru al Comitetului Execu
tiv al Partidului Social Democrat a 
desfășurat o bogată activitate poli
tică și culturală : a militat consec
vent pentru unitatea mișcării noas
tre muncitorești.

La Congresul de unificare a parti
delor muncitorești din 1948 a fost 
aleasă in Comit-.tul Central al parti- 
dului, iar la Congresul din 1955 
membru al Comisiei Centrale de Re
vizie. A fost, de asemenea, deputată 
in Marea Adunare Națională.

Pentru îndelungata sa activitate 
în mișcarea muncitorească, pentru 
contribuția deosebită adusă in mun
cile de răspundere ce i s-au încre
dințat In lupta pentru înfăptuirea 
idealurilor clasei muncitoare. Euge
nia Rădăceanu a fost distinsă cu or
ei.ne și medalii ale Republicii So
cialiste România.

Amintirea sa va rămine mereu vie 
In inimile celor care au cunoscut-o 
fi au militat alături de ea.

COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R.

in 
al

CONSILIUL NATIONAL 
AL FEMEILOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

COMITETUL FOȘTILOR 
LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTI 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA 
ROMANIA

★

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
defunctei va fi depus, marți, 28 mai. 
In holul „Muzeului de istorie a 
partidului comunist, a mișcării re
voluționare și democratice din Româ
nia".

Accesul publicului v; 
Intre orele 10,00—12,00.

Adunarea de doliu va avea loc la 
„Crematoriul Cenușa", marți la ora 
13.00.

Urna cu cenușa defunctei va fi 
depusă in hemiciclul „Monumentului 
eroilor luptei pentru libertatea po- 
Eorului și a patriei, pentru socia- 

sm“. 

fi permis

românești și firme americane, la 
pregătirea lucrărilor primei sesiuni 
a Consiliului economic româno- 
american, care urmează să aibă loc 
zilele viitoare la București.

La întrevedere, desfășurată intr-o 
atmosferă cordială, au participat 
Vasile Voloșeniuc, președintele Băn
cii Române de Comerț Exterior, 
Ion St. Ion, secretarul general al 
Consiliului de Miniștri.

A fost prezent Harry G. Bârne: 
ambasadorul S.U.A. la București.

Jr.,

Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la 
București, și membri ai ambasadei.

Cu acest prilej, președintele Con
siliului corporației ..Manufacturers 
Hanover Trust Company" a oferit un 
dejun in saloanele hotelului „Inter
continental**.

în cursul 
Hauge a fost 
Pățan.

aceleiași zile. Gabriel 
primit de tovarășul Ion

★
Conducerea băncii americane ..Ma

nufacturers Hanover Trust Compa
ny" și a sucursalei acesteia din 
București s-a intilnit luni seara cu 
rcDrezentanți ai presei centrale. A- 
genției române de presă „Agerpres", 
radioteleviziunii și corespondenți ai 
presei străine acreditați in țara noas
tră.

Cu acest prilej, președintele Con
siliului de administrație al corpora
ției „Manufacturers Hanover Trust 
Company" Gabriel Hauge, după ce 
s-a referit la obiectivele sucursalei 
de la București a băncii, a arătat că 
această unitate va constitui, in pri
mul rind, un partener activ pentru 
guvernul român, pentru Banca Ro
mână de Comerț Exterior și diverse 
întreprinderi românești, precum și 
pentru societăți mixte.

Seara, conducerea băncii „Manu
facturers Hanover Trust Company" 
a oferit o recepție.

National din Columbia
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Miron Constantinescu. a primit, 
luni dimineața, delegația Congresu
lui Național din Columbia, condusă 
de Sergio de la Torre, vicepreședinte 
al Camerei Reprezentanților, care 
face o vizită in țara noastră.

La întrevedere, care a decurs in
tr-o atmosferă cordială, au participat 
Ilie Murgulescu. vicepreședinte al 
M.A.N., Ștefan Bălan, președintele 
Grupului Parlamentar pentru relații
le de prietenie România-Columbia, 
Iuliu Fejes. secretar al M.A.N.

A luat parte Alvaro Rocha Lalin- 
de, însărcinat cu afaceri a.i. al Co
lumbiei in țara noastră.

în cursul întrevederii au fost re
liefate bunele relații existente intre 
România și Columbia, intre parla
mentele celor două țări.

Cronica

zile, 
la 
cu

La 27 mai 1974. ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România. George Macovescu, a pri
mit pe Cesare Bensi, subsecretar de 
stat la Ministerul Afacerilor Externe 
al Italiei. în cursul aceleiași 
Cesare Bensi a avut convorbiri 
Ministerul Afacerilor Externe 
Vasile Gliga, adjunct al ministrului, 
in legătură cu evoluția relațiilor 
bilaterale și unele probleme interna
ționale de interes comun. La primire 
a fost prezent Antonino Restivo, am
basadorul .............. ....
România.

Republicii Italiene in

*
Efon, ministrul afacerilor 
Republicii Unite Camerun, 

telegramă ministrului 
prin 

pentru felicitările

Vincent 
externe al 
a trimis o 
de externe George Macovescu 
care mulțumește 
adresate cu prilejul zilei naționale a 
acestei țări.

(Urmare din pag. I)

cooperării, prin buna organizare 
a lucrului in toate sectoarele de pro
ducție.

Prin însuși modul de calcul, o 
productivitate superioară 
cii presupune obligatoriu 
rațională a forței de muncă. Or, ce 
relevă unele comparații in această 
privință ? Alături de Întreprinderi 
fruntașe in producție, care și-au 
făcut un titlu de cinste din a fruc- 

Și e-

a mun- 
folosirea

tifica pe deplin capacitatea 
creativitatea forței de muncă, 
xistă altele in cadrul cărora 
nici extensiv și nici printr-o pro
ductivitate orară pe schimb și zilnică 
superioară — nu se asigură incă 
obținerea unor bune rezultate in 
domeniul folosirii forței de muncă. 
La „Metalica" din București, între
prinderea de scule Rișnov, în
treprinderea de autoturisme Pitești 
ș.a. s-au consemnat serioase „goluri" 
in utilizarea forței de muncă, in 
lunile ce au trecut din acest an, cu 
efecte nefavorabile asupra nivelului 
de îndeplinire a planului de produc
ție și de productivitate a muncii. 
Este, desigur, o situație care nu mai 
poate fi admisă. Concomitent cu mă
surile de natura tehnică și organi
zatorică pe care trebuie să le ia per
manent conducerile de întreprinderi, 
organizațiile de partid sint chemate 
să desfășoare o intensă muncă 
politico-educativă, concretă, pentru 
întărirea disciplinei muncii, dezvol- 
țincl o puternică opinie colectivă

Plscarea unei delegații

in R. D. Germana

al 
al 
in

Luni dimineață a plecat la Berlin 
o del citație de activiști ai P.C.R.,
mncluMâ de loachint Moga, membru 
al C.C. al P.C.R.. prlm-sccrfctar al 
Comitetului județean Hunedoara 
P.C.R.. care, la invitația C.C. 
P S U G., va efectua o vizită ... 
schimb de experiență In Republica 
Democrată Germană.

I*a plecare, po aeroportul Otopeni, 
del- ................................ .....
Dril
tivi

iția a fost condusă de Lucian 
ut. vicepreședinte al Consiliului 
al de control muncitoresc al ac- 
iții economice și sociale.

1 A fost de față dr. Hans Voss, am
basadorul R.D. Germane la Bucu
rești.

La invitația C.C. al P.C.R.. o dele
gație de activiști ai Partidului Mun- 
vt orașe Unit Polonez, condusă de 
Wlodzimierz Cymbala, adjunct al 
șefului secției economice a C.C. al 
P.M.U.P.. a sosit luni in Capitală, 
pentru a face o vizită in schimb de 
experiență in țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de Gheorghe 
Fule.n, adjunct do șef de secție la 
Consiliul central de control munci
toresc al activității economice și so
ciale. de activiști de partid.

Au fost de față membri ai amba
sadei R.P. Polone la București.

Delegația Partidului
Socialist Popular

din Danemarca
a părăsit Capitala

Luni a părăsit Capitala delegația 
Partidului Socialist Popular din Da
nemarca, condusă * 
vicepreședinte

de Oloe Boerge, 
al Consiliului muni

cipal Copenhaga, care, la invitația 
C.C. al P.C.R., a făcut o vizită de 
documentare și schimb de experien
ță in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost salutată de tovară
șul Nicolae Constantin, secretar 
Comitetului municipal București 
P.C.R., de activiști de partid.

al 
al

colum-
Națio- 
timpul

Și

Tn onoarea parlamentarilor 
bieni, Biroul Marii Adunări 
nale a oferit un dejun. In 
dejunului, Miron Constantinescu 
Sergio de la Torre au rostit toasturi.

In aceeași zi, membrii delegației 
Congresului Național au vizitat în
treprinderea de mașini grele din 
București și Facultatea de drept, 
unde s-au intilnit cu George Ciucu, 
rector al Universității din București, 
și cadre didactice universitare. Oas
peții au avut o întrevedere cu Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, in cadrul căreia au 
fost abordate aspecte ale relațiilor 
roniâno-columbiene, precum și unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a V-a aniver
sări a Zilei revoluției din Republica 
Democratică Sudan. însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al acestei țări la 
București. Rasheed Khider, a oferit, 
luni, un cocteil.

Au participat Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri superiori, alte per
soane oficiale. Au luat, de asemenea, 
parte șefi de misiuni diplomatice 
acreditați la București și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

★
Tn cadrul colaborării dintre comi

siile naționale pentru UNESCO 
din Republica Socialistă România și 
Republica Federală Germania a avut 
loc la București, intre 23 și 27 mai 
1974. a doua intilnire privind ma
nualele școlare, la care au participat 
istorici și geografi din ambele țări, 
precum și reprezentanți ai comisiilor 
pentru UNESCO.

împotriva irosirii timpului produc
tiv.

Comitetelor și consiliilor oameni
lor muncii, forurilor de resort din 
ministere, organelor și organizațiilor 
de partid le revine îndatorirea de a 
pune capăt neintirziat și cu fermi
tate deficiențelor care împiedică ri
dicarea productivității muncii in rit
mul prevăzut, de a lua toate măsu
rile necesare pentru recuperarea res
tanțelor și înfăptuirea ritmică și in- 
tegrală a sarcinilor de plan in acest 
domeniu. Pentru aceasta este necesar 
să se acționeze cu perseverență și 
continuitate pentru sporirea gradului 
de mecanizare și automatizare a pro
ducției. ridicarea indicelui de folosire 
a utilajelor și instalațiilor, pentru 
perfecționarea organizării producției 
și a muncii, pentru eliminarea timpi
lor neproductivi. în special prin apro
vizionarea ritmică și judicioasă a 
locurilor de muncă, întărirea disci
plinei muncii, reducerea absențelor si 
utilizarea cit mai completă a zilei de 
lucru ș a. Sint acțiuni de amploare, 
la înfăptuirea cărora trebuie să-și 
aducă contribuția cei mai buni sne- 
ci^liști din centrale și ministere, din 
alte organe economice centrale, in 
așa fel incit in cel mai scurt timp sâ 
fie lichidate — acolo unde au apă
rut — orice râmîneri in urmă la a- 
cest indicator esențial al planului, iar 
sarcinile de snorire a nroduclivitătii 
muncii să fie îndeplinite și depășite 
sistematic. Este un lucru necesar — 
51 pe deplin posibiL

Mesajul Csmitetului Central Expunerea prezentată 
al Partidului Comunist Român de președintele Iosip Broz Tito

Stimați tovarăși,
Avem deosebita plăcere să vă adre

săm dumneavoastră, delegați lor la 
cel de-al X-lca Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia, tuturor 
comuniștilor și popoarelor Iugoslaviei 
socialiste, vecine și prietene, un cald 
mesaj de prietenie și solidaritate In
ternationalist din partea Partidu
lui Comunist Român, a secretarului 
său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a întregului popor român.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din România urmăresc cu atenție, cu 
profundă simpatie și prețuire tovă
rășească lucrările Congresului Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia, e- 
veniment de cea mai mare însemnă
tate pentru partidul, clasa munci
toare și popoarele dumneavoastră, 
pentru intreaga viață politică a Re
publicii Socialiste Federative Iugo
slavia.

Poporul român se bucură din toa
tă inima pentru marile cuceriri re
voluționare obținute de popoarele 
Iugoslaviei, sub conducerea Uniunii 
Comuniștilor. pentru remarcabilele 
realizări dobindite de ele în edifica
rea orinduirii socialiste. în dezvol
tarea economică și socială a țării și 
in ridicarea nivelului de trai al ce
lor ce muncesc și acordă o înaltă a- 
preciere contribuției de seamă adu
să de Iugoslavia socialistă la promo
varea noilor relații internaționale, 
la lupta împotriva imperialismului, 
colonialismului și neocolonialismu- 
lui. pentru cauza libertății și inde
pendenței, a socialismului, păcii și 
progresului in întreaga lume.

Marile realizări obținute în anii 
revoluției și construcției socialiste de 
comuniști, de clasa muncitoare, de 
toți oamenii muncii din Iugoslavia 
frățească — sub conducerea încerca
tă a Uniunii Comuniștilor in frunte 
cu eminentul revoluționar și remar
cabilul conducător, tovarășul Iosip 
Broz Tito. — reprezintă o strălucită 
confirmare a justeții politicii pro
movate de Uniunea .Comuniștilor, o 
încununare a eforturilor creatoare 
ale tuturor popoarelor și naționalită
ților Iugoslaviei pentru făurirea unei 
economii socialiste moderne, o pu
ternică chezășie că obiectivele și 
sarcinile trasate de cel de-al X-lca 
Congres al U.C.I. pentru ridicarea 
țării pe noi culmi ale civilizației și 
progresului vor fi îndeplinite cu de
plin succes.

Ne este plăcut să relevăm cu de
plina satisfacție și cu acest prilej că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre Partidul Comunist Român și 
Uniunea Comuniștilor din Iugosla
via, dintre țările și popoarele noas
tre. s-au dezvoltat și amplificat ne
contenit. intr-un spirit de sincerita
te. stimă și înțelegere reciprocă. Vi
zitele și convorbirile la cel mai înalt 
nivel, inlilnirile sistematice de lu
cru și dialogul deosebit de fructuos 
dintre tovarășii Nicolae Ceaușescu 
și Iosip Broz Tito s-au înscris ca 
momente de cea mai mare însem
nătate in evoluția mereu ascenden
tă a raporturilor frățești dintre 
partidele, popoarele și țările noas
tre, in consolidareâ edificiului tra
dițional și trainic al prieteniei și co
laborării multilaterale româno-iu- 
goslave.

Creșterea rapidă și diversificarea 
schimburilor comerciale, intensifica
rea cooperării in producție, extinde
rea legăturilor in domeniul tehnico- 
științil'ic și cultural îmbogățesc in 
permanență bilanțul relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și Re
publica Socialistă Federativă Iugo
slavia. Ne exprimăm ferma convin
gere că raporturile frățești multila
terale dintre partidele, țările și po
poarele noastre se vor lărgi și adin
ei continuu in folosul reciproc, in 
interesul cauzei generale a socialis
mului, păcii și colaborării interna
ționale.

Sub conducerea partidului său co
munist, poporul român, angajat ple
nar in înfăptuirea însuflețitorului 
program de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, a- 
doptat d(> Congresul al X-lea și Con
ferința Națională ale partidului, a 
obținut noi și remarcabile realizări 
in toate domeniile de activitate. în 
primii trei ani din actualul cincinal, 
producția industrială a crescut, a- 
nual, in medie cu aproape 14 la su
tă ; ritmuri mai înalte se înregis
trează in ramurile propulsoare ale 
progresului tehnic : construcția de 
mașini și utilaje complexe, electro
tehnica și electronica, petrochimia 
și chimia, energetica. în agricultu
ră, in acești ani s-au obținut cele 
mai inalte producții din istoria 
României. O puternică înflorire au 
cunoscut învățămîntul, știința și cul
tura, s-au realizat creșteri însemna
te in ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al intrcgului popor.

Bilanțul pe care întregul popor ro
mân il face, astăzi, in anul celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberării 
patriei de sub jugul fascist și 
al celui de-al XI-lea Congres al Par
tidului Comunist Român, evidențiază 
marile potențe de progres ale orin
duirii noastre socialiste. într-o strin- 
sâ unitate, în jurul partidului, al se
cretarului său general, tovarășul

ZI A LUCRĂRILOR
BELGRAD 27 (De 1a trimisul nos

tru. Al. Cimpeanu). — Viața Belgra
dului. a întregii Iugoslavii socialiste 
este dominată, incepind de luni, de 
lucrările celui de-al X-lea Congres 
al U.C.I. Eveniment de însemnătate 
deosebită pentru comuniști, pentru 
oamenii muncii, pentru toate po
poarele Iugoslaviei, congresul s-a 
deschis in Palatul sporturilor „Pio- 
nir". B undalul marii săli este drapat 
cu faldurile drapelului roșu al parti
dului si drapelul tricolor de stat. De 
o parte și de alta a tribunei, pe două 
panouri, sint gravate inscripțiile : 
„Congresul a] X-lea al U.C.I. 
„Proletari din toate țările, uniți-vă !“.

La congres participă 1 666 dele
gați. reprezentind 1 076 711 membri 
de partid. In afara delegaților, la 
lucrări asistă circa 350 de invitați 
din rindul veteranilor mișcării revo
luționare din Iugoslavia, activiști de 
partid din republici, provincii, din 
armata populară iugoslavă, repre
zentanți ai unor organizații politice 
și de masă. Participă, de aseme
nea. reprezentanții a 90 de partide 
comuniste și muncitorești, ai unor 
parlide socialiste și social-democra- 
te. mișcări de eliberare și alte or
ganizații progresiste și democratice. 
Este prezentă delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de tova- 

Nicolae Ceaușescu, clasa muncitoa
re. țărănimea, intelectualitatea, 
toți oamenii muncii din Republica 
Socialistă România au schimbat din 
temelii înfățișarea patriei noastre, 
condițiile de viață și muncă ale in
trcgului popor român. în anii puterii 
populare, producția industrială a țării 
a crescut do circa 30 ori, venitul na
țional realizat anul trecut a fost de 
12 ori mai marc decit cel din 1947. 
în- ultimul sfert de secol, salariul 
real a crescut de aproape 5 ori, iar 
veniturile* țărănimii de 3,2 ori.

Recentul Congres al Frontului Uni
tății Socialiste, manifestare viguroasă 
a unității de neclintit a întregului 
popor român in jurul partidului sâu 
comunist, a reliefat incă o dată ade
ziunea deplină și voința unanimă a 
națiunii noastre socialiste de a trans
pune in fapt politica partidului de 
edificare a socialismului și comunis
mului in România.

Acționind consecvent pentru iden
tificarea căilor și stabilirea celor mai 
potrivite măsuri de accelerare a dez
voltării forțelor de producție, Pai-ti- 
dul Comunist Român acordă, în ace
lași timp, o deosebită atenție perfec
ționării relațiilor sociale, participă
rii largi și directe a oamenilor mun
cii la conducerea societății, la elabo
rarea si infăptuirea politicii parti- 

‘dului și statului, asigurării condiții
lor ca poporul însuși să-și făurească 
in mod conștient propriul său destin 
— cerință legică a înaintării sigure 
spre comunism.

Partidul și statul nostru desfă
șoară o largă activitate pentru dez
voltarea relațiilor internaționale ale 
României, pentru creșterea contribu
ției sale la cauza progresului, a co
laborării și păcii in lume. Ca țară 
socialistă. România pune pe primul 
plan Întărirea continuă a relațiilor 
de prietenie și colaborare multilate
rală cu toate țările socialiste. Extin
dem necontenit relațiile cu țările 
care înaintează pe calea dezvoltării 
ecbnomico-sociale independente, spri
jinind activ eforturile lor pentru 
progres economic și social. In spiri
tul coexistenței pașnice. România iși 
lărgește legăturile cu toate țările 
lumii, fără deosebire de orânduire 
socială. La baza relațiilor sale ex
terne România așază principiile 
independenței și suveranității națio
nale. egalității in drepturi, neames
tecului in treburile interne și avan
tajului reciproc, ale respectării drep
tului sacru al fiecărei națiuni de a-și 
decide singură calea dezvoltării sale 
politice, economice, sociale, de a fi 
stăpină deplină a bogățiilor națio
nale, a propriilor sale destine.

Pornind de la convingerea că solu
ționarea problemelor internaționale 
în interesul tuturor popoarelor im
pune participarea activă a tuturor 
țărilor lumii — indiferent de nivelul 
dezvoltării și mărimea lor — Româ
nia aduce o contribuție consecventă 
la promovarea destinderii, păcii și 
colaborării, la democratizarea relații
lor internaționale. Țara noastră 
a acționat și acționează pentru 
realizarea unui sistem trainic de 
securitate și cooperare in Euro
pa, pentru accelerarea și înche
ierea cu succes a lucrărilor confe
rinței gen erai-europene, care să ducă 
și La crearea unui organism perma
nent. Totodată, milităm pentru dez
voltarea relațiilor de prietenie și co
laborare pașnică între țările balca
nice.

România s-a pronunțat și se pro
nunță pentru o reglementare poli
tică a conflictului din Orientul A- 
propiat, care să ducă la retragerea 
trupelor israeliene din teritoriile o- 
cupate in 1967, la recunoașterea su
veranității $i integrității teritoriale 
a tuturor statelor din regiune, la 
respectarea dreptului poporului pa- 
lestinean la autodeterminare, inclu
siv la crearea unui stat propriu.

Animată de spiritul solidarității 
militante cu forțele inaintate, re
voluționare și democratice din în
treaga lume, România acordă spri
jinul său multilateral mișcărilor de 
eliberare națională, forțelor progre
siste de pretutindeni, acționează 
consecvent și cu fermitate împotriva 
politicii imperialiste, pentru deplina 
eliminare a colonialismului și neo- 
colonialismului, pentru statornicirea 
unor noi relații democratice in via
ța internațională.

Partidul Comunist Român dezvol
tă și întărește solidaritatea inter
națională cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu forțele re
voluționare, progresiste și democra
tice de pretutindeni, acționează cu 
hotărire pentru întărirea unității 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

în încheiere,-vă dorim, dragi to
varăși. succes deplin in desfășura
rea lucrărilor congresului și vă 
transmitem din partea comuniștilor, 
a intregului popor român cele mai 
calde urări pentru noi și mărețe vic
torii in activitatea ce o veți consa
cra înfăptuirii hotăririlor celui de-al 
X-lea Congres al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia, dezvoltării so
cietății socialiste. înfloririi continue 
a Iugoslaviei vecine și prietene.

râsul Ilie Verdeț. membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Deschizind lucrările congresului, 
președintele Iosip Broz Tito a re
levat că el se desfășoară lntr-o pe
rioadă cind „prin noua Constituție, 
clasa muncitoare a ocupat in socie
tate locul care ii revine in dezvol
tarea socialismului. Uniunea Comu
niștilor a demonstrat incă o dată 
forța sa in lupta pentru unitate, 
coeziune și puritatea partidului". El 
a subliniat că acest congres face bi
lanțul succeselor și lipsurilor din 
trecut și va trasa sarcinile pentru 
activitatea de viitor.

După alegerea prezidiului, alcătuit 
din 56 membri, prima ședință plena
ră a fost condusă de Edvard Kardeli, 
care a adresat un salut delegaților 
la congres. In continuare, Edvard 
Kardeli a adresat, nominal, saluturi 
tovărășești fiecăreia dintre delega
țiile străine prezente in sală, prin
tre care se afla și delegația Parti
dului Comunist Român, care a fost 
salutată cu vii aplauze.

Congresul al X-lea a aprobat, apoi, 
următoarea ordine de zi : 1. Alege
rea organelor de lucru : 2. Verifica
rea împuternicirii delegaților ; 3. Ra
portul Prezidiului U.C.I. privind ac-

EXTRASE
Expunerea președintelui Iosip Broz 

Tito reprezintă o analiză a perioadei 
dezvoltării socialiste in ultimii cinci 
ani, de la cel de-al IX-lea Congres 
al U.C.I.

Examinarea relațiilor internaționala 
ocupă o parte importantă a expu
nerii.

Destinderea, negocierile șt solu
ționarea pașnică a problemelor in
ternaționale constituie neindoielnio 
un proces pozitiv in relațiile inter
naționale actuale. deși acesta este 
incă limitat și instabil, a spus vorbi
torul. „Destinderea nu poale pro
gresa atil timp cit ea nu cuprinde 
și nu soluționează problemele econo
mice internaționale. Nu numai pacea 
și securitatea mondială sint indivi
zibile ; strins legate de ele sint dez
voltarea economică și prosperitatea 
țârilor. Nici o țară, indiferent cit de 
dezvoltată ar fi ea, nu poate trăi in 
izolare", a menționat I. B. Tito.

După ce a opinat că situația in
ternațională este confruntată cu 
unele primejdii, vorbitorul a relevat 
necesitatea căutării unei păci juste 
și durabile in Orientul Mijlociu, 
menționind : „Nici acolo, nici in altă 
parte, pacea și bunele relații nu pot 
fi bazate pe forță și dictat. Fiecare 
țară are dreptul legitim de a folosi 
toate mijloacele pentru a-și apăra 
drepturile și existența independentă". 
Președintele Tito a afirmat că Iu
goslavia consideră că o soluție justă 
și durabilă in Orientul Mijlociu poate 
fi obținută numai cu condiția retra
gerii totale a Israelului din toate te
ritoriile arabe ocupate din iunie 1967. 
a respectării drepturilor naționale 
legitime ale poporului palestinean și 
recunoașterii dreptului tuturor țărilor 
și popoarelor din Orientul Mijlociu 
la suveranitate și integritate, la o 
viață in condiții de pace, securitate 
și libertate.

Președintele U.C.I. și-a exprimat 
speranța că schimbările din Portu
galia vor facilita procesul de lichi
dare a colonialismului și de eliberare 
a popoarelor din Angola. Mozambic 
și Guineea-Bissau de sub dominația 
colonială. „Comunitatea internațio
nală va trebui să acționeze cu ener
gie tot mai mare pentru sprijinirea 
lichidării neintirziate a reminiscen
țelor colonialiste și a discriminării 
rasiale", a spus vorbitorul.

Acțiunile tot mai ample și mal 
decisive ale țărilor latino-americane 
in direcția deplinei emancipări poli
tice și economice au fost apre
ciate de președintele U.C.I. drept 
evenimente de importanță enor
mă pentru evoluția progresistă in 
lume. Țările latino-americane a- 
duc o contribuție prețioasă la lupta 
comună pentru egalitate in relațiile 
economice și politice internaționale, 
a spus I. B. Tito.

în ce privește Europa, președintele 
U.C.I. a subliniat că relațiile și coo
perarea intre țările de pe continent, 
bazate pe principiile coexistenței 
pașnice și active, au progresat consi
derabil. Vechea îngustime de vederi 
dispare treptat. Cooperarea se inten
sifică și se lărgește trecind peste li
mitele divizărilor de pină acum. 
„Este evident că in acest proces po
poarele europene încep să se cunoas
că mai bine, incep să cunoască mai 
bine realizările culturale reciproce, 
încrederea crește și ele se apropie din 
ce in ce mai mult", a spus el.

în activitatea de pină acum a Con
ferinței de securitate și cooperare in 
Europa, care este pe cale să se în
cheie. de o mare importanță este 
acordul privind principiul inviolabili
tății frontierelor și stabilirea altor 
principii pe care să se bazeze rela
țiile dintre țările participante la a- 
ceastă conferință, a subliniat I. B. 
Tito. El a calificat toate acestea ca 
deosebit de pozitive din punct de 
vedere al păcii, dar a adăugat că a- 
ceste procese nu s-au stabilizat. „In 
afară de aceasta. în unele privințe, 
punctul de plecare il constituie încă 
structurile de bloc", a arătat I. B. 
Tito.

Președintele U.C.I. a menționat că 
securitatea in Europa trebuie să fie 
integrală, ea trebuie să includă fie
care țară și regiune, inclusiv Medi- 
terana.

Vorbitorul a reafirmat că Iugoslavia 
acordă o mare semnificație cooperă
rii prietenești și bunelor relații cu 
toate țările vecine, bazate pe princi
piile egalității, suveranității, integri
tății teritoriale și neamestecului in 
treburile interne. „O asemenea coo
perare a fost avantajoasă pentru 
toate părțile — a spus I.B. Tito. După 
părerea noastră, este în interesul 
comun al tuturor țărilor și popoare
lor din această regiune, călăuzite de 
principiile de mai sus, să contribuie 
permanent la o asemenea evoluție".

Vorbind despre creșterea luptei re
voluționare a popoarelor, președinte
le U.C.I. a declarat : „Azi, comuni
tatea internațională se deosebește de 
ceea ce era ea imediat după cel de-al 
doilea război mondial. Schimbările 

tivitatea partidului între congresele 
al IX-lea și al X-lea ; 4. Expunerea 
președintelui Iosip Broz Tito „Lupta 
pentru dezvoltarea continuă a auto- 
conducerii socialiste in țara noastră 
și rolul U.C.I." ; 5. Discuții pe mar
ginea expunerii președintelui U.C.I. 
și a raportului Prezidiului U.C.I. ; 6. 
Discuții pe comisii cu privire la sar
cinile de viitor ale U.C.I. ; 7. Adop
tarea rezoluțiilor Congresului al X- 
lea al U.C.I., a completărilor și mo
dificărilor la Statutul U.C.I., și 8. 
Alegerea organelor conducătoare ale 
U.C.I.

Deoarece Raportul Prezidiului 
U.C.I. a fost distribuit anterior dele- 
gaților, congresul a hotârit ca el să 
nu mai fie citit, iar discuțiile să aibă 
loc concomitent pe marginea acestui 
document și a expunerii președinte
lui Tito.

Ș-a dat. apoi, cuvîntul președinte
lui Tito. care a dat citire expunerii 
„Lupta pentru dezvoltarea continuă 
a autoconducerii socialiste in țara 
noastră și rolul U.C.I.". Cuvîntul 
președintelui U.C.I. la înalta tribună 
a congresului a fost salutat de de
legați și de oaspeți cu aplauze înde
lungate.

Incepind de marți, congresul Ișl 
desfășoară lucrările pe comisii. 

uriașe care s-au produs In ultimii 25 
de ani in relațiile internaționale și 
In multe sfere ale vieții societății 
sint de asemenea natură și semni
ficație incit justifică afirmația că 
omenirea a intrat într-o nouă eră a 
istoriei ei".

Evocind evoluțiile mondiale tn 
sensul unor schimbări progresiste in 
reLațiile internaționale, președintele 
U.C.I. a subliniat că țările so
cialiste șl toate forțele socialiste 
din lume ocupă un loc excepțional.

Afirmind că imprejurări istorice 
specifice au făcut ca socialismul să 
se dezvolte și el inegal, vorbitorul a 
spus : „Pe lingă deosebirile in ce 
privește progresul forțelor de produc
ție, mulți alți factori exercită influen
ță asupra acestei situații, de pildă 
amploarea și omogenitatea forțelor 
sociale care luptă pentru socialism, 
bogăția și mărimea țărilor, poziția lor 
internațională, concepțiile forțelor 
conducătoare asupra problemelor de 
fond ale mișcării sociale etc. In plus 
— a declarat el — relațiile de pro
ducție socialiste se împletesc, de a- 
semenea, in mai mare sau mal mică 
măsură, cu diferite elemente ale ve
chiului și noului. Din toate aceste 
motive, contradicțiile sint prezente și 
în țările socialiste, atit din cauza dez
voltării inegale, cit și din cauza e- 
fectelor acestor forțe și interese dife
rite. Aceleași motive pot duce, și 
din păcate au dus, la agravarea re
lațiilor dintre țări socialiste. Și aceas
ta are repercusiuni asupra relațiilor 
internaționale în ansamblu și asupra 
rolului și pozițiilor acestor țări in a- 
semenea relații".

„Țările socialiste — a arătat pre
ședintele U.C.I. — nu-și pot intărl 
poziția in lume, nu pot promova 
cauza păcii și socialismului decit dacă 
propriile lor relații mutuale se ba
zează pe principiile egalității, inde
pendenței, respectului reciproc șl 
neamestecului in treburile interne 
ale altora. Țările socialiste, călăuzite 
de știința marxistă, potrivit căreia 
aceleași legi care trebuie să dom
nească între oameni trebuie să gu
verneze și relațiile dintre țări și na
țiuni, trebuie să se străduiască șă 
elimine la maximum controversele 
mutuale și, astfel, să asigure mersul 
cel mai lin posibil spre obiectivele 
socialiste comune".

I. B. Tito subliniază că, In perioa
da actuală, cind revoluția științifică 
și tehnică, cu cuceririle sale epocale, 
oferă șanse enorme îndeosebi socia
lismului, țările socialiste nu trebuie 
să absolutizeze și să glorifice numai 
căile lor proprii și modalitățile spe
cifice ale dezvoltării lor sau să im
pună altora sistemul lor. Deosebirile 

■ și formele specifice sint inevitabile șl 
trebuie respectate. Firește, aceasta 
nu trebuie să excludă necesitatea 
dialogului și schimburilor de păreri 
constructive, care pot îmbogăți teo
ria și practica socialistă și pot con
tribui la dezvoltarea relațiilor re
ciproce. Astfel, țările socialiste vor 
deveni un factor tot mai puternic in 
evoluția relațiilor internaționale con
temporane, a spus vorbitorul.

Remarcînd că. în prezent, se în
mulțesc posibilitățile in lume ca 
mișcarea muncitorească internaționa
lă să exercite un rol și o influență 
tot mai mare, vorbitorul a adăugat 
că s-a întărit, de asemenea, convin
gerea că independența și neameste
cul reprezintă condiții de bază pen
tru dezvoltarea unor relații de ega
litate și solidaritate între țările so
cialiste, partidele comuniste și 
muncitorești și alte forțe și miș
cări progresiste. „Uniunea Comu
niștilor din Iugoslavia a dezvol
tat permanent cooperarea cu parti
dele comuniste și muncitorești și. 
cu mișcările progresiste tocmai 
pe aceste baze", a menționat pre
ședintele. Pornind de la principiul 
deplinei autonomii a fiecărui partid 
și mișcări și de la responsabilitatea 
față de propria clasă muncitoare și 
față de propriul popor, noi am sus
ținut întotdeauna punctul de vedere 
că deosebirile de poziții, care reflec
tă condițiile diferite in care activea
ză fiecare partid și mișcare progre
sistă în parte, nu trebuie să repre
zinte o piedică in calea cooperării. 
Dimpotrivă, unitatea adevărată poate 
fi făurită numai dacă interesele șl 
părerile fiecărui partid și mișcări sint 
respectate, a declarat președintele 
U.C.I.

In expunerea sa, I.B. Tito a ana
lizat, de asemenea, dezvoltarea so
cială și materială a Iugoslaviei. „Ne 
prezentăm la cel de-al X-lea Congres 
cu rezultate impresionante, a spus el. 
Uniunea Comuniștilor s-a consolidat 
considerabil, avind toate trăsăturile 
unui partid de acțiune revoluționară, 
care este tot mai capabil să-și înfăp
tuiască efectiv politica".

Iugoslavia nu mai este o anexâ 
furnizoare de materii prime a țări
lor europene dezvoltate, cu o balanță 
dezechilibrată și sărăcăcioasă a Im
porturilor și exporturilor, a relevat 
I. B. Tito, analizind succesele și dez
voltarea țării. Iugoslavia are relații 
comerciale cu peste 100 de țări, co
merțul exterior a crescut de peste 15 
ori și la sfirșitul celui de-al treilea 
deceniu de la triumful fazei armate 
a revoluției socialiste, In măsura In 
care volumul producției industriale a 
crescut, a sporit și producția de noi 
bunuri și procentul de produse cu un 
grad superior de finisare. Iugoslavia 
acoperă, din producția proorie, două 
treimi din echipamentul de care aro 
nevoie.

Președintele Tito a subliniat că 
problemele care reclamă soluționarea 
nu sint nicidecum simple. „Unele din 
ele, a spus el, ișl au rădăcinile in 
moștenirea istorică, altele în procesul 
furtunos al dezvoltării și sint de na
tură obiectivă, dar există și consecin
țe care se datorează greșelilor și omi
siunilor. Astăzi, totuși, sintem incom
parabil mai puternici și mai capabili 
să ne rezolvăm mal repede și mal 
bine toate problemele și sarcinile cu 
care sintem confruntați".

în ce privește dezvoltarea vii
toare, I. B. Tito a subliniat că 
infăptuirea principiilor noii Con
stituții, transpunerea ei in via
ță constituie sarcina căreia tre
buie să i se consacre societatea, cu 
cel mai profund simț de răspundere. 
Toate acestea reclamă capacități 
ldeologico-politice și organizatorice. 
In calitate de avangardă a clasei 
muncitoare, ca forță politică șl ideo
logică conducătoare, a subliniat pre
ședintele U.C.I., comuniștii au o răs
pundere deosebită*
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Ceremonia instalării
sesiunea al Păcii

Mesajul președintelui României, 
Rjcolac Ceausescu, primit cu căldură

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

Acord asupra unor propuneri formulate de România

JACQUES CHIRAC NUMIT PRIM-MINISTRU

DF I 4 CORFSPO,VDr,VTt l NOSTRU LA PARIS

dEsmino. 
i dcslă- 
n Palatul

ula ore

c festivități a palatului, 
■ Consiliului constitu- 
vnuntat proclamarea o- 
rezultatelor alegerilor 

'■e. după care șeful sla- 
mt Marele Colier al Lc- 
)noarc. simbol al func- 
e a Republicii Franceze, 
mente solemne au fost 
in 21 de salve de tun.

»ă ce a semnat procesul ver- 
1 instalării la președinția re- 
■ Valery Giscard d’Estaing 

a T'.vc-it o alocuțiune, in care a spus 
c 27 mai constituie ,.tn- 
mci ere noi în politica 
șt că toate sufragiile ex- 
incliisiv cele acordate 
lor săi. „oglindesc o rotn- 

ța de schimbare". „Primul salut in 
calitate dc nou președinte al repu
blic. t — a continuat șeful statului 
— il adresez celor care, in această 
compet-țte. aspirau și aveau capaci
tatea să devină președinți, mai ales 
domnilor Francois Mitterand șl 
Jacques Chaban-Delmas. Așadar, 
eu sint cel ce voi conduce schim
barea, Dar nu o voi conduce sin- 
pur“. In acest sens, președintele a 
evocat rolul guvernului și al par-

P'

c<

lament ului. al întregului popor și 
al tineretului.

Pentru prima oară în istoria 
Franței, la ceremonie a luat parte 
un grup de copii, care nu reprezen- 

evii întregii țări. De aseme- 
n cursul dimineții, școlile 
întrerupt cursurile pentru a 
c elevilor să urmărească in 

direct la radio și televiziune cere
monia Investirii. 1n sfirșit. o altă 
inovație introdusă de noul președin
te in protocolul tradițional : șeful 
statului a parcurs pe tos o porțiune 
din cunoscuta arteră Champs Ely- 
s.'c, indreptindu-sc spre Arcul de 
Triumf din Piața Charles de Gaulle, 
unde a aprins flacăra dc la Mor
monul Eroului Necunoscut.

In cursul dupâ-amiezii. conform 
uzanțelor, primul ministru Pierre 
Messmer a prezentat demisia gu
vernului.

O jumătate de oră mai tfrziu, 
președintele republicii a anunțat 
numirea in funcția de prim-miiiis- 
tru a lui Jacques Chirac, pc care 
l-a însărcinat cu formarea noului 
guvern.

Membru al U.D.R.. grupare ma
joritară in fosta coaliție guverna
mentală. Jacques Chirac are 42 de 
ani. Deputat în Departamentul 
Correze, el iși face intrarea in gu
vernul lui Georges Pompidou in 
1968, ocupind. ulterior, alte funcții 
ministeriale. In 1972 este numit 
ministru al agriculturii, iar la în
ceputul acestui an. in ultimul gu
vern Pierre Messmer, devine mi
nistru al afacerilor interne.

Lista cabinetului va fi anunțată 
astă-seară.

Paul DIACONESCU

LONDRA

Continuarea convorbirilor dintre
delegațiile Portugaliei și P.A.I. G.C
LONDRA 27 (Corespondență de la 

N. Plopeanu). — Luni au continuat 
negocierile dintre delegația guver
nului portughez și delegația Parti-

AGOSTINHO NETO :
„M.P.L.A. va negocia 
condițiile 
dreptului poporului ango

lez la autodeterminare"

in
recunoașterii

dului African al Independenței din 
Guineea-Bissau și Insulele Capului 
Verde (P.A.I.G.C.). Convorbirile s-au 
referit atit la problemele încetării 
focului, cit și la cele privind solu
ționarea conflictului.

Răspunzînd la întrebările ziariști
lor, ministrul de externe portughez, 
Mario Soares, a declarat că „nego
cierile progresează in mod normal". 
Pedro Pires, conducătorul delegației 
P.A.I.G.C., a menționat că negocie
rile vor continua in cursul zilei 
de azi.

tc parliciMi
coresponda n- 
Luxembourg 
luni, sesiu- 

lulul Mondial

pentru Apărarea 
Ranghct. secretar

DE

PARIS 
tul nostr 
din Par 
nea Prezidiului Coni 
al Păcii consacrată împlinirii a 25
de ani dc la primul Congres mon
dial al partizanilor păcii. La lucrări 
participă delegații din numeroase 
țări ale lumii. Din țara noastră par
ticipă prof. univ. Tudor Ionescu, 
președintele Comitetului National

Pârii, șl Sanda 
---- al comitetului.

In cursul primei ședințe plenare, 
particlpanțil au fost informați că pe 
adresa Consiliului Mondial al Pârii 
au sosit mesaje din partea unor șefi 
dc stai șl guvern din întreaga lume. 
Me ajul adresat de președintele Re
publicii Socialiste România, tovară
șul Nicolae Ceaușescu, difuzat pârti
ei panilor, a fost primit cu căldură 
de delegații.

GENEVA 27 (Agerpres). — In or
ganele subsidiare ale Conferinței 
pentru securitate șl cooperare in 
Europa, care se desfășoară la Ge
neva, continuă activitatea de redac
tare a documentelor finale ce ur
mează să fie supus»1 adoptării În faza 
a treia, preconizată să albă loc la 
nivelul cel mai inalt la Helsinki, in 
vara acestui an. Astfel, In subcomi
sia peniru principii, in care partici
pant ii abordează problemele privind 
normele care trebuie să guverneze 
relațiile dintre state In Europa, s-a 
formulai, in linii generale, conținu
tul primelor cinei principii. De ase
menea, participant!! au examinat 
propunerile românești de măsuri care 
să Iacă electivă nerccurgerea la forță 
și la amenințarea cu forța, căzi nd dc 
acord asupra unor prevederi de 
natură sâ evidențieze importan
ța soluțiilor pe cale pașnică, 
fără amenințarea cu forța sau cu fo
losirea forței, a problemelor care in
tervin intre state. în același sens, au

fost examinate propunerile elvețiene 
de elaborare a unul sistem care să 
asigure rezolvarea tuturor litigiilor 
pe căi pașnice. Progrese importante 
in procesul de redactare s-au obținui 
și în elaborarea documentelor pri
vind cooperareâ economică și unele 
aspecte ale cooperării culturale.

In același timp insă, atenția par- 
tiripan(ilor este concentrată asupra 
faptului că o seric dc sectoare șl 
probleme importante iși așteaptă re
zolvarea, fără ca pină in prezent sA 
se contureze acordurile așteptate. Ca 
urmare, numeroase delegații au rele
vat necesitatea intensificării negocie
rilor, prin manifestarea unui spirit de 
înțelegere politică și cooperare, pen
tru ca dificultățile existente flă poată 
fi depășite prin găsirea unor formule 
care să reflecte interesele tuturor șl. 
totodată, să contribuie la realizarea 
obiectivului de bază al conferinței, 
acela de a iniția și statornici un sis
tem nou de relații pe continent.

KHARTUM 27 (Agerpres). — Pre
ședintele Sudanului, Gaffar Numeiri, 
l-a primit pe Matei Ghigiu, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul construc
țiilor industriale, aflat la Khartum la 
invitația C.C. al Uniunii Socialiste 
Sudaneze, unde a reprezentat P.C.R. 
la festivitățile prilejuite de cea de-a 
cincea aniversare a Zilei revoluției 
din Republica Democratică Sudan.

Cu acest prilej. Matei Ghigiu a 
înminat un mesaj personal din par
tea președintelui Republicii Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintelui Gaffar Nu-

meiri. Șeful statului sudanez a mul
țumit călduros pentru mesajul pri
mit și a transmis călduroase urări de 
sănătate și fericire personală tova
rășului Nicolae Ceaușescu și de 
prosperitate poporului român prieten. 
El a evocat, totodată, dezvoltarea 
continuă a relațiilor de prietenie și 
colaborare, pe multiple planuri, din
tre cele două țări și popoare prie
tene.

La primire a fost prezent amba
sadorul României, la Khartum, Flo
rian Stoica.

IN DRUM SPRE PATRIE

KARACHI 27 (Agerpres). — La în
toarcerea din vizita făcută 
R. P. Chineză, delegația Uniunii Ti
neretului Comunist, compusă din 
Ion Traian Ștefânescu. prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, Zoe Elena 
Ceaușescu, membru supleant al Bi
roului C.C. al U.T.C.. Victoria Bis- 
triceanu, prim-secretar al Comitetu
lui județean Dolj al U.T.C., Ale
xandru Papilian, secretar al organi
zației U.T.C. de la Uniunea scriito
rilor, a făcut o escală la Karachi.

Pe aeroport, delegația a fost in-

in
tlmpinată de Pyarali Allana, minis
trul educației și organizațiilor de ti
neret din provincia Sind, reprezen
tanți ai protocolului M.A.E. pakista
nez, și organizației de tineret „Boys 
Scout Association", ziariști, precum 
și de către însărcinatul cu afaceri 
a i. al României la Islamabad. în 
aceeași zi, delegația a avut un 
ischimb de păreri cu ministrul Pya
rali Allana, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Acord
S.U.A. : Preț record la hîrtia 

de ziar
WASHINGTON 27. — Permanenta 

îngrijorare in legătură cu criza de 
energie a eclipsat o altă problemă 
gravă care afectează toate domeniile 
activității economice a Statelor Uni
te : „penuria de hirtie". scrie „WA
SHINGTON POST". In ultimele luni, 
prețul hirtici a înregistrat o conti
nuă creștere, iar costul tonei do 
hirtie dc ziar a bătut, recent, recor
dul tuturor timpurilor, ajungind Ia 
220 dolari, ceea ce a determinat 
numeroase ziare să-și reducă numă
rul de pagini.

chino-cambodgian
PEKIN 27 (Agerpres). — In pre

zența lui Ciu En-lai, premierul Con
siliului de Stat al R. P. Chineze, și a 
prințului Norodom Sianuk. șeful sta
tului Cambodgia și președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, la 
Pekin a fost semnat un acord cu pri
vire la livrările nerambursabile de 
echipament militar și provizii de că
tre partea chineză părții cambod
giene.

o □ m h s i®

ORIENTUL APROPIAT
DAMASC 27 (Agerpres). — Se

cretarul de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, a avut, luni după-amiază. o 
nouă rundă de convorbiri — cea 
de-a 12-a din cadrul actualei sale 
misiuni in Orientul Apropiat — cu 
președintele Siriei, Hafez Al Assad, 
consacrată examinării problemelor 
privind realizarea unui eventual a- 
cord de dezangajare militară pe înăl
țimile Golan. Potrivit purtătorului 
de cuvint al delegației americane. H. 
Kissinger ar urma, după o nouă run
dă de convorbiri la Tel Aviv, să 
plece azi spre Washington.

★
Guvernul Siriei a dat publicității 

o declarație in care se menționează 
că există deocamdată unele puncte 
pe care Siria refuză sâ le discute, 
cum ar fi acela privind situația fe-

dalnllor palestlneni. deoarece ea do
rește ca această problemă să fie so
luționată de către poporul palesti- 
nean și să fie examinată cu conduce
rea mișcării palestinene. Siria, se 
arată in declarație, consideră acor
dul de dezangajare militară numai 
ca un prim pas in direcția retragerii 
totale a Israelului din teritoriile o- 
cupate.

★
Comunicatele militare difuzate la 

Damasc și Tel Aviv informează că in 
ultimele 48 de ore, pe frontul de pe 
înălțimile Golan, au avut loc noi 
incidente Intre forțele siriene și is- 
raeliene. Totodată, la Beirut și Tel 
Aviv s-a anunțat că duminică și 
luni au avut loc incidente militare 
libanezo-israeliene.

TURCIA Actuala coaliție
guvernamentală va fi menținută

ANKARA 27. (Corespondență de 
la I. Badea). — „Coaliția guverna
mentală dintre Partidul Republican 
al Poporului și Partidul Salvării Na
ționale va putea continua" — se a- 
rată in declarația dată publicității 
de Adunarea președinților organiza
țiilor regionale ale P.S.N., întrunită 
duminică in orașul Bursa. Adunarea 
— care întrunește atribuțiile unui 
mic Congres al P.S.N. — a analizat 
situația creată in cadrul coaliției gu
vernamentale și al Partidului Sal
vării Naționale de votul celor 20 de 
deputati ai acestuia împotriva pro
iectului guvernamental 
a detinuților politici, 
reuniune au participat 
mitetului Executiv al 
cum și unii deputati, 
grupul „celor 20".

de amnistie 
La această 
membrii Co- 
P.S.N.. pre- 
inclusiv din 
Președintei»

P.S.N., vicepremierul Necmettin Er
bakan. a declarat, printre altele, că 
„Partidul Salvării Naționale prezintă 
o unitate deplină. Guvernul iși va 
continua misiunea pină la capăt".

Ziarul „Hurriyet" informează că, 
în cadrul adunării de la Bursa, re
prezentanții partidului P.S.N. au 
convenit să acționeze pentru trece
rea prin parlament a legii privind 
libertatea convingerilor politice și 
religioase, asupra căreia Partidul 
Republican al Poporului Insistă in 
mod deosebit. In concepția P.R.P., 
această lege ar urma să reia pro
blema amnistierii condamnatilor po
litici. respinsă de Medjlis la 15 mai, 
ca urmare a votului, alături de re
prezentanții opoziției, a celor 20 de 
deputati ai P.S.N.

ALGER 27 (Corespondență de la 
Mwcea S. Ionescu). — Referindu-se 
la eventuale negocieri, intre Mișca
rea Populară pentru Eliberarea An- 
golei (ALP.L.A.) și guvernul portu
ghez. Agostinho Neto, președintele 
'I.P.L.A.. a declarat, intr-un interviu 
acordat ziarului algerian „El Moud- 
jăhic". că „pentru a începe orice 
discuție ALP.L.A. a pus condiția re
cunoașterii dreptului poporului an
golez la autodeterminare și indepen
dentă. După aceasta se va vorbi de 
transferul puterii". „ALP.L.A. — a 
spus el — este organizația care re- 
prezintâ cu demnitate interesele po
porului angolez și lupta lui pentru 
o independență reală și completă".

în legătură cu actualele negocieri 
de la Londra intre Partidul African 
al Independenței cin Guineea-Bis- 
sau și Insulele Capului Verde și 
Lisabona, și eventuala lor influență 
asupra începerii convorbirilor dintre 
M.P.L.A. și guvernul portughez, A- 
gos’inho Neto a spus: „Dorim un 
rezultat fericit al negocierilor intre 
P.A.I.G.C. și Portugalia. Dar nu do
resc sâ spun că un astfel de succes 
va duce ALP.L.A. la masa negocie
rilor. Problemele sint diferite. în 
tot cazul, dacă se inregistrează un 
succes, acesta va fi un bun prece
dent".

COLUMBIA :

MASURI DE EXTINDERE A SECTORULUI
DE STAT ÎN ECONOMIE

agențiile de presă transmit

BOGOTA 27 (Agerpres). — Pentru 
asigurarea unui control sporit al sta
tului columbian asupra rezervelor de 
combustibili ale țării, numeroase 
zone petrolifere aflate sub adminis
trația trustului „International Pe
troleum Company" au fost date sau 
sint pe punctul de a fi trecute in 
patrimoniul întreprinderii de stat 
„Ecopetrol" (Empresa Colombiana 
de Petroleos). In acest sens, preșe
dintele Misael Pastrana Borrero a 
hotărit achiziționarea a 25 la sută 
din acțiunile deținute de compania 
nord-americană „Gulf Oii" in ex
ploatarea rezervelor petrolifere Ori- 
to, cel mai important zăcămint din 
țară, după cel de la Barranca-Ber- 
meja, aflat deja in proprietatea sta
tului. Totodată, a fost cumpărată o 
rafinărie cu capital nord-american, 
acțiune ce se înscrie în cadrul efor-

ac-

turilor autorităților de la Bogota de 
a asigura un control eficace asupra 
activităților industriale cu caracter 
vital pentru garantarea independen
ței naționale și, în același timp, 
pentru asigurarea dezvoltării între
gii economii.

Paralel sint desfășurate noi
țiuni de prospectare a zăcămintelor 
petrolifere și miniere din subsolul 
Columbiei. Noi rezerve de țiței au 
fost descoperite in zonele El Cahli, 
Yopal. Riohacha (Guajira) și in îm
prejurimile localității Neiva, terenuri 
administrate de „Ecopetrol". Potrivit 
surselor oficiale, guvernul președin
telui Borrero a alocat, in 1973, peste 
50 de milioane de dolari pentru e- 
fectuarea unor ample prospecțiuni 
geologice, sumă ce urmează să fie 
suplimentată pe parcursul acestui an.

într-un raport »
comisie americană trimisă din iniți
ativa senatorului Edward Kennedy 
in Asia de sud-est pentru a studia 
problema detinuților politici, se su
bliniază că regimul polițienesc din 
Saigon continuă să țină in închisori 
zeci de mii de deținuți politici, ma
rea lor majoritate fără a fi fost ju
decați sau condamnați. Senatorul 
Kennedy a cerut guvernului ameri
can să intervină pe lingă dictatura 
saigoneză pentru a o determina sâ 
elibereze deținuții politici sau, in caz 
de refuz, să înceteze a-i mai acor
da ajutor financiar.

In comunicatul p»wiaa‘ ’» 
Încheierea vizitei in R.S.F. Iugosla
via a premierului Iranului, Amir 
Abbas Hoveyda, se exprimă satis
facția pentru evoluția relațiilor din
tre cele două țări și se reafirmă ho
tărirea comună de a extinde spri
jinul pentru dezvoltarea cooperării

Internaționale pe baza principiilor 
respectării suveranității naționale, 
independentei, integrității teritoria
le, neamestecului in treburile inter
ne și a voltaj ului reciproc.

Acord economic bulgaro-
Aldo Moro, ministrul afa

cerilor externe al Italiei, aflat în 
vizită în Bulgaria, și ministrul de 
externe al țârii gazdă. Petăr Mlade- 
nov, au semnat un acord interguver- 
namental cu o durată de zece ani 
privind dezvoltarea colaborării eco
nomice, industriale și tehnico-știin- 
țifice intre cele două țări.

Volumul comerțului Re
publicii SH Lanka cu 'ările 
socialiste a crescut, in 1973, cu 70 
milioane rupii sau 30.8 la sută în 
comparație cu anul precedent — se 
relevă intr-un raport al Băncii cen
trale a acestei țări.

Partidul liberal din Nor-
V6CJÎCI a aIes pe noul sau președin
te in persoana Evei Kolstad, în 
virstă de 51 de ani. De la crearea 
acestui partid — in 1884 — este pen
tru prima dată cind funcția de pre
ședinte este încredințată unei femei.

Comemorarea

lui Jawaharlal Nehru

• PEDEAPSĂ CU ÎN
CHISOARE PENTRU 
POLUARE. Tribunalul din 
lealitatea franceză Evry-Cor- 
beil a sancționat zilele trecute 
pe Paul Gerber, directorul unei 
mari întreprinderi de recu
perare a solvenților prin distilarea • • •• ■ •
triale. ' 
mai intîl _____ __________
măsurilor de protecție împotri
va poluării la emisiunea tele
vizată „Franța desfigurată". 
Autoritățile, eonsiderind că in- 
treprinderca a funcționat „in 
disprețul total al legilor și re
gulilor celor mai elementare de 
igienă și securitate", au dispus 
Închiderea fabricii și luarea de 
măsuri urgente pentru evacua
rea substanțelor toxice. Opera
ția de evacuare a fost însă în
credințată unei firme de trans
port, care a găsit cu cale să de
verseze substanțele intr-un riu, 
ceea ce a provocat distrugerea 
peștilor. Opinia publică și in
stanțele judecătorești au consi
derat că atit directorul între
prinderii propriu-zise, cit șl 
împuternicitul firmei de trans
port se fac vi novați și că li se 
cuvine o sancțiune aspră, ambii . 
fiind condamnați la inchisoa;X! 
și amendă.

indtis- 
fusese

reziduurilor 
întreprinderea 

I criticată pentru lipsa

• ZÎMBETOLOGIA. 
Profesorul R. Beardwistl de la 
Universitatea din Pensylvania 
(S.U.A.) a Întemeiat o nouă 
„știință" — „zimbetologia", cu 
aplicații, deocamdată, la țara sa 
de origine. Potrivit primelor 
cercetări... zimbetologice. in di
ferite zone ale S.U.A., zimbetul 
ar avea semnificații deosebite. 
Astfel, cind locuitorul orașului 
New York zimbește, aceasta 
înseamnă că are intenția să 
vindă ceva. Locuitorii statelor 
din Sud zimbesc celui cu care 
conversează înainte de a-și re
cunoaște o greșeală sau a se 
autoinvinui de ceva. Cei din 
Noua Anglie zimbesc numai 
rudelor și prietenilor. întemeie
torul noii științe a declarat că 
are intenția să studieze tainele 
zimbetului și in alte țări ale 
lumii.

• CHURCHILL PE MI
CUL ECRAN. Anul acesta 
se împlinește un secol de la 
nașterea lui Winston Churchill, 
prilej cu care televiziunea bri
tanică realizează un film de 
lung metraj. închinat vieții ce
lui care a condus destinele An
gliei in timpul războiului anti
hitlerist. Rolul titular va fi în
credințat cunoscutului actor 
Richard Burton, despre care se 
afirmă că însuși Churchill l-ar 
fi considerat cel mai potrivit 
pentru a-1 întruchipa pe ecran. 
In film vor mai apărea și 
alte figuri cunoscute ale vie
ții politice britanice din. peri
oada respectivă, intre care fos
tul premier Chamberlain, de 
numele căruia este legată trista 
perioadă miincheneză, și fostul 
ministru de externe Anthony 
Eden.

Dacă In accepțiu
nea calendaristică a 
timpului a trecut doar 
o lună de la memo
rabilele evenimente 
din aprilie, care au 
dus la răsturnarea re
gimului fascist, acest 
inie- rval a i nsemr.a t 
mult mai mult sub 
ra Donul profunzimii 

înten - 
uite in viata politică 
a țării- A fost o lună 
de istorie condensată, 
in care s-a afirmat 
hotârit voința poporu
lui de a rezolva prin 
metode democratice și 
în strinsă alianță cu 
forțele armate gravele 
probleme moștenite 
de la vechiul regim. 
Muncitorii, funcționa
rii și alte categorii de 
oameni ai muncii au 
obținut in acest răs
timp satisfacerea unor 
revendicări, ca, de 

salarii mai 
și condiții de 

trai mai omenești, au 
reușit să înlăture de 
la conducerea între
prinderilor exponent! 
ai reacțiunii-

Satul portughez tră
iesc si el clipe de e- 
fervescență. Proleta
riatul agricol preia 
conducerea asa-numi- 
telor „case ale po
porului" pentru a le 
transforma in sindi
cate reprezentative. In 
aceeași direcție 
neazâ și alte 
sociale.

Schimbări cu 
nut democratic au in
tervenit și în cadrul 
aparatului administra-

ca.

acțio- 
pături

conti-

tiv local Tn adunări 
largi și prin acțiuni 
conjugate cu mișcarea 
forțelor armate, popu
lația din zeci de lo
calități desemnează 
noii mandatari ai ca
merelor municipale, 
in timo ce. din iniția
tiva Ministerului Ad

tinua eforturile de 
democratizare a tării, 
de a se pune capăt 
războiului colonial, de 
a împiedica eventua
lele tentative de con- 
tralovitură ale reac- 
țiunii. Democratizarea 
vieții naționale a că
pătat de acum sub-

vechiului regim dețin 
incă poziții puternice 
în economie si in alte 
puncte cheie ale vie
ții naționale. Iar dacă 
unii din 
și-au prins 
la butonieră o garoafă 
roșie (emblema popu
lară a victoriei con-

potentați 
în grabă

Episodul dobindește 
valoarea unui avertis
ment in ce privește 
gama modalităților de 
manevră ale 
nii.

Intre timp 
anunțate un 
măsuri ale guvernului 
provizoriu privind

reactiu-

au fost 
sir de

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL LA LISABONA

DUPĂ PRIMA LUNA
A „GAROAFELOR ROȘII"
ministrației Interne, 
se fac pași rapizi spre 
o profundă re modela
re a cadrului de con
ducere din districtele 
și municipiile mai 
importante.

Pe de altă parte, 
masele populare dau 
o expresie vie și 
practică drepturilor și 
libertăților obținute în 
baza programului miș
cării forțelor armate 
— program care, după 
cum se știe, constituie 
platforma de acțiune 
a guvernului provizo
riu. In Întreaga țară 
se desfășoară zilnic 
mitinguri și manifes
tații. in cadrul cărora 
portughezii isi expri
mă voința de a con-

stanță și a devenit 
palpabilă tocmai prin 
ampla 
populară la viata in
stituțiilor. prin folo
sirea efectivă si tot 
mai responsabilă a 
drepturilor și libertă
ților obținute.

Aici, la Lisabona, se 
subliniază că procesul 
democratizării avan
sează nu pe un teren 
neted. Chiar dacă 
forțele ostile acestor 
schimbări nu se ma
nifestă. cel puțin pen
tru moment. prea 
deschis, partidele de 
stingă avertizează 
supra posibilelor pe
ricole pornind, in pri
mul rind, de la reali
tatea că exponenți ai

participare

a-

tra fascismului) este 
de presupus că nu 
toti au făcut-o neapă
rat din entuziasm pa
triotic ; potrivit rela
tărilor presei portu
gheze. există nu pu
ține cazuri cind este 
vorba mai curind de 
un paravan in vederea 
activităților subtera
ne. Autoritățile mili
tare au arestat zilele 
trecute pe liderul u- 
nei proaspete organi
zații politice— „Fron
tul Portugalia liberă" 
— Mario Rio. ce se 
distingea printr-un 
limbai ultrarevoluțio- 
nar. dar care s-a do
vedit a fi serios sus
pectat de legături cu 
fosta politie politică.

8 TROPICE LA... MOS
COVA. Arhitecți sovietici au 
elaborat proiectul unui „clima- 
tron" unde va fi reprezentată 
flora tuturor zonelor climatice 
ale Pămintului. Climatronul se 
va construi pe teritoriul „Gră
dinii botanice principale" a A- 
cademiei de Științe a U.R.S.S., 
din Moscova. Complexul clima- 
tronului va cuprinde secții de 
tropice umede, subtropice ume
de, subtropice uscate și deser
turi. Din complex vor mai face 
parte o sală de expoziții, un ) 
muzeu și un lectorat, înconju
rate de o salbă de sere unde se 
vor crea condiții climatice arti-, 
ficiale. Intre „tropice" și „w)j- 
tropice" se va amenaja un pte- 
saj special, care va găzdui dn 
acvariu original, unde va fi re
prezentată flora submarină.

Colaborarea egipteano- 
Iraniană. "Vizi,a Pe care am >n- 
t.reprins-o la Teheran, precum și a- 
cordurile semnate, reprezintă noi 
acțiuni pozitive in vederea intensifi
cării relațiilor dintre Egipt și Iran 
in diverse domenii. îndeosebi in cel 
economic" — a declarat Abdel Aziz 
Hegazy, prim-vicepremier al R.A. E- 
gipt. El a făcut cunoscut că Iranul 
și-a anunțat hotărirea de a investi 
in Egipt suma de 850 milioane do
lari.

• TAINELE BUMERAN
GULUI. în regiunea dunelor 
din Velsen (Olanda) a fost des
coperit, de curind, un bumerang 
din lemn de stejar, datind din 
jurul anului 300 i.e.n. Descope
rirea a produs senzație in rin- 
durile specialiștilor, dat fiind 
că bumerangul era pină acum 
cunoscut ca o armă „extraeuro- 
peană", răspindită numai in 
Australia, țara sa „clasică", pre
cum și in India, Egipt și Ame
rica. Cele mai vechi exemplare 
care s-au conservat provin din 
jurul anului 5000 i.e.n., unele 
dintre ’
țile 
aur.
pun 
dacă 
perit 
regiuni sau numai intr-o sin
gură regiune, fiind adus în ce
lelalte do emigranți preistorici.

DELHI — India a comemorat, 
luni, împlinirea a zece ani de 
la moartea lui Jawaharlal Ne
hru, primul premier al guver
nului indian instalat după obți
nerea independenței țârii. O 
adunare comemorativă a avut 
loc in parcul memorial Shanti- 
vana, la care a participat primul 
ministru, Indira Gandhi — fiica 
lui Nehru. La muzeul „Jawa
harlal Nehru", din Delhi, a fost 
inaugurată o expoziție ilustrind 
momente din viața șl activita
tea lui Nehru.

rii populare, a alian
ței acesteia cu 
ca rea forțelor 
mate.

In ce privește 
tica externă, au 
nut atenția declarații
le conducătorilor nou
lui guvern, in sensul 
că Portugalia dorește 
să dezvolte relații de 
cooperare cu toate ță
rile. fără nici o deo
sebire. Firește, rezol
varea problemei războ
iului colonial, care a 
provocat atitea sufe
rințe și pierderi de 
vieți popoarelor afri
cane, dar și poporului 
portughez, se află pe 
primul plan al preo
cupărilor. In această 
privință, aici, la Lisa
bona, sint urmărite cu 
cel mai viu interes 
tratativele care au loc 
în prezent la Londra 
cu reprezentanții Gui- 
neei-Bissau, întreaga 
opinie publică expri- 
mind speranța că ele 
se vor încheia cu re
zultate rodnice, ceea 
ce va deschide calea 
unei reglementări și 
in Mozambic și An
gola.

Portugalia a parcurs 
o primă „lună plină" 
pe calea prefacerilor 
democratice. O lună 
a garoafelor roșii, 
care continuă să fie 
arborate pretutindeni, 
a cuvintului liber și. 
mai ales, a speranțe
lor in continuitatea 
înnoirilor initiate 
25 aprilie.

miș- 
ar-

poli- 
reți-

Vicecancelarul și minis
trul de exlerne al R. F. Ger- 
UlCEIliCE, Har»s-Dietrich Genscher, a 
declarat că a invitat la Bonn, pen
tru 10 și 11 Iunie, pe miniștrii de 
externe ai „celor nouă" din Piața 
comună, precizind că întilnirea va fi 
consacrată examinării unor proble
me de ordin politic.

„Cosmos-656". In U RSS- 
a fost lansat, luni, satelitul artifi
cial al Pămintului „Cosmos-656", 
destinat continuării explorării spa
țiului cosmic. Aparatele de la bor
dul satelitului funcționează normal.

Catastrofă minieră în Po- 
lOniQ. După cum transmite agen
ția P.A.P., la mina „Iulian" din voie
vodatul Katowice a avut Ioc o sur
pare. Din cei opt mineri, care lucrau 
în abataj, cinci au fost surprinși de 
rocile căzute și, in ciuda eforturilor 
depuse de echipele de salvare, și-au 
pierdut viața.

ele 
cizelate , 
Problema pe care și-o 
acum specialiștii este 

bumerangul a fost desco- 
separat in toate aceste

avind extremită- 
și incrustate cu 

1 pe care 
specialiștii

Un serial despre Romania 
la televiziunea japoneză

Vaslle OROS

fac prin «JIOMPRESFILATELIA’ București

Îmbunătățirea nivelu
lui de trai al pătu
rilor muncitoare — in 
primul rind „înghe
țarea" chiriilor și a 
prețurilor la produ
sele esențiale, care 
urcau vertiginos, re
form u la rea sistemului 
de asistentă socială, ca 
și unele măsuri vizind 
accelerarea dezvoltării 
economice. Prin a- 
ceasta se vor face 
primii pași de mai 
mare anvergură In di
recția insănătoșirii vie
ții economice și so
ciale. continuarea lor 
depinzind de consec
venta cu care va fi a- 
plicat programul gu
vernamental. de întă
rire a unității mișcă-

TOKIO 27 (Corespondență de 
la P. Diaconu) : „Tokyo Broad
casting System" (T.B.S.), cea 
mai mare societate particulară 
de televiziune din Japonia; a 
început, luni, difuzarea unui ci
clu de 15 emisiuni filmate in 
România, cu o durată de 15 mi
nute fiecare. Emisiunile vor fi 
difuzate in fiecare dimineață, 
cu excepția zilelor de sîmbătă 
și duminică, pină la 14 iunie. 
Emisiunea de luni, intitulată 
„Ora 7,30, in București", a pre
zentat instantanee din Capitală, 
discuții cu trecătorii privind 
preocupările lor din ziua 
pectivă.

Furtunile extrem oe puternice, care s-au abâtut pe coasta Noii Galii de 
Sud (Australia), au produs pagube evaluate la 20 milioane dolari. 600 
do clâdlrl au fost avariate. Iar 16 persoane și-au pierdut viața Tancul pe
trolier norvegian „Sygna" s-a scufundat, cel 30 de membri ai echipajului 

fund salvați. In fotografie: un vas de pescuit eșuat la țdrm
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