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Primit cu multă căldură, salutat cu dragoste

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
A FOST PREZENT IERI, 

PENTRU 0 VIZITĂ DE LUCRU, 
ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA

s Comandantul suprem al forțelor noastre armate 
a asistat la un complex de exerciții militare

s Din nou în mijlocul muncitorilor constanțeni, analizînd 
probleme ale dezvoltării marelui șantier naval

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu- 
n 't Român, președintele Republi- 
c i Socialiste România, comandan
tul suprem al forțelor noastre ar
mate, a asistat marți, 28 mai, la un 
complex de exerciții cu diferite 
categorii de armament.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit de tovarășii Emil Bod- 
naraș, Emil Drăgănescu, Manea 
Mânescu, Vasile Vilcu, Ion Ioniță, 
Gheorghe Oprea, viceprim-minis
tru al guvernului, general-colonel 
Ion Coman, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Virgil Actarian, Emil 
Bobu, Ilie Cîșu, membri ai guver
nului, și alte persoane oficiale. Au 
fost, de asemenea, de față primul 
adjunct și adjuncții ministrului a- 
pârării naționale, comandanți de 
armate și arme, generali și ofițeri 
superiori.
*■ Sosirea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost primită cu pu
ternic entuziasm de cadrele de 
conducere ale armatei, de coman
danții și ostașii participanți la 
exerciții.

O gardă militară, cu drapel și 
muzică, a prezentat onorul coman
dantului suprem. Se intonează 
Imnul de Stat al Republicii Socia
liste România. Comandantul su
prem trece apoi in revistă garda 
de onoare.

în continuare s-au prezentat 
unele tipuri de armament și mu
niții realizate de către inginerii și

tehnicienii noștri, în lumina in
dicațiilor date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu diferite prilejuri.

Exercițiile care au urmat au re
liefat preocuparea comandanților 
statelor majore, organelor și or
ganizațiilor de partid și U.T.C. 
pentru perfecționarea procedee
lor de folosire cu randament 
maxim a tehnicii de luptă tot mai 
moderne cu care este înzestrată 
armata noastră.

întreaga desfășurare a comple
xului de exerciții a evidențiat ca
pacitatea de conducere și organi
zatorică a comandanților și state
lor majore, competența inginerilor 
și tehnicienilor în exploatarea și 
pregătirea pentru trageri a tehnicii, 
ordinea și disciplina ce caracteri
zează armata noastră.

După încheierea exercițiilor de
monstrative, ministrul apărării na
ționale l-a asigurat pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu că armata, 
profund devotată intereselor fun
damentale ale poporului, va acțio

na permanent, cu fermitate, pen
tru ihfăptuirea neabătută a politi
cii interne și externe a partidului 
și statului, pentru îndeplinirea cu 
promptitudine și abnegație a or
dinelor patriei, ale comandantului 
suprem al forțelor noastre armate.

în încheierea întâlnirii cu cadre
le de conducere ale Ministerului 
Apărării Naționale, cu comandanți 
de armate și arme, cu generali și 
ofițeri superiori participanți la 
complexul de exerciții, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a adresat 
calde felicitări tuturor acelora care 
aut luat parte la aceste exerciții, 
pentru modul in care au asigurat 
bun3 lor desfășurare, pentru re
zultatele obținute.

în numele conducerii de partid 
și de stat, al său personal, tovară
șul Nicolae Ceaușescu a expri
mat convingerea că întreaga 
noastră armată va acționa in 
continuare, cu fermitate, pen
tru îndeplinirea hotăririlor Co
mitetului Central al partidu

lui privind ridicarea nivelului 
de pregătire militară și politică, 
întărirea capacității de apărare a 
țării, pentru a fi gata, în orice 
condiții, să-și îndeplinească cu 
cinste înalta misiune încredințată 
de popor.

Subliniind că rolul armatei este 
de a pune pe primul plan buna 
pregătire pentru a putea folosi in 
cele mai bune condiții mij
loacele cu care este înzestra
tă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a arătat că ca trebuie totodată să 
participe și la acțiunile de 
dezvoltare a economiei naționa
le în diferite sectoare.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a urat participanților la exer
ciții, tuturor militarilor forțe
lor noastre armate succese tot 
mai mari in ridicarea pregătirii 
de luptă și politice, noi realizări 
în activitatea viitoare, în întărirea 
capacității de luptă a armatei.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au primit 
delegația parlamentară columbiană

Președintele Republicii Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
primit marți după-amiază pe mem
brii delegației Congresului Național 
din Republica Columbia, condusă de 
Sergio de la Torre Gomez,' vicepre
ședinte al Camerei Reprezentanților, 
care fac o vizită in țara noastră, la 
invitația Marii Adunări Naționale. 
Din delegație fac parte Dario Marin 
Venegas și Jose Ignacio Giraldo — 
senatori, Jorge Sedano, Guillermo 
Plazas Alcid, Roberto Hoyos Castano, 
Hugo Otalora Huertas și Jose Uriel 
Gomez — deputați.

Oaspeții au fost însoțiți de Alvaro 
Rocha Lalinde, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Republicii Columbia 
la București.

La întrevedere au participat tova
rășii Ștefan Voitec, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat. Manea Mănescu, 
prim-ministru al guvernului. Miron 
Constantinescu. președintele Marii 
Adunări Nationale, Mihai Dalea. pre
ședintele Comisiei pentru politică 
externă a M.A.N.. Ștefan Andrei, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Bălan, președintele Grupului parla
mentar pentru relații de prietenie 
România-Columbia, si Iullu Fejes, 
secretar al M.A.N.

In numele membrilor delegației 
parlamentare columbiene, Sergio de 
la Torre Gomez a exprimat gratitu

dinea pentru invitația do a vizita 
România si pentru cinstea deosebită 
de a fi primită de șeful statului ro
mân. pentru posibilitatea oferită de
legației de a cunoaște realitățile 
României socialiste și de a putea 
explora posibilitățile de intensificare 
a schimburilor economice,_ culturale, 
tehnico-știintifice - româno-colum- 
biene.

In timpul convorbirii, șeful dele
gației parlamentare columbiene a 
evocat vizita făcută de președintele 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu in Co
lumbia. în septembrie 1973. ară
tând că poporul columbian păs
trează o profundă admirație și 
respect fată de șeful statului ro
mân, fată de eforturile sale consa
crate promovării păcii și înțelegerii 
intre națiuni.

Salutând pe oaspeți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a. relevat că pre
zenta unei delegații parlamentare 
columbiene, atit de reprezentativă, 
constituie încă o expresie a bunelor 
relații, ce s-au stabilit și se dezvoltă 
pe multiple planuri intre România 
și Columbia. Președintele Nicolae 
Ceaușescu a rugat pe membrii dele
gației să transmită din partea sa. a 
guvernului român și a poporului 
român un cordial salut poporului 
columbian prieten, Împreună cu u- 
rări de bunăstare, prosperitate si fe
ricire.

Oin iiffiw tară - mesaje de satisfacție, 
de Mă pretufre io legătură a alegerea 
tevarâsukii tate Cwtesa ia funcția 

de msetiute al hwffibi 
QaltăUl Socialiste
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A apărut în broșură:

NICOLAE CEAUȘESCU
EXPUNERE la primul Congres al Frontului 

Unității Socialiste
CUVlNTARE la încheierea lucrărilor con

gresului (23 - 24 mai 1974)

Editura politică

Președintele Nicolae Ceaușescu a 
evocat cu plăcere vizita efectuată In 
Columbia, intilnirile șl convorbirile 
avute cu personalități politice co
lumbiene. cu reprezentanți ai parla
mentului. ai cercurilor economice. 
Înțelegerile și convențiile stabilite, 
care au creat o bază 6olidă dezvol
tării pe multiple planuri a colabo
rării si conlucrării dintre'cele două 
țări și popoare.

De ambele părți a fost exprimat! 
dorința de a se adinei și diversifica 
cooperarea dintre România și Co
lumbia. de a depune eforturi In ve
derea traducerii in viață a acorduri
lor si înțelegerilor convenite, de a se 
dezvolta legăturile și schimburile de 
delegații intre cele două țări, inclu
siv intre membrii parlamentelor din 
România și Columbia.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale vieții politice con
temporane. subliniindu-se că schim
bările pozitive care au loc in Ame
rica Latină, in Europa și in întreaga 
lume creează condiții favorabile lup
tei pentru dezvoltarea unor noi re
lații intre state, pentru afirmarea 
unor principii noi in viața interna
țională, bazate pe egalitate și respect 
reciproc, în locul vechil politici da 
inegalitate și dominație, pentru crea
rea unei lumi a păcii și înțelegerii 
Intre popoare.

întrevederea s-a desfășurat într-a 
atmosferă cordială.

MECIPT-3 125 000 
operații pe secundă

Specialiștii de la Centrul de 
calcul al Institutului politehnic 
„Traian Vuia" din Timișoara, 
care, cu 14 ani in urmă, reali
zau prima mașină electronică 
de calcul din sistemul invăță- 
mîntului nostru superior, au 
semnat acum certificatul de 
naștere al celui mai tinăr mem
bru al familiei de calculatoare 
MECIPT-3. Avind in primul 
rind un scop didactic, pentru 
pregătirea viitorilor specialiști 
in calculatoare. MECIPT-3 este 
realizat după o concepție origi
nală. iar ca tehnologie de exe
cuție (cu tranzistoare și circuit 
integrat) și ca structură logică 
face trecerea de la generația a 
Il-a la generația a III-a de 
calculatoare electronice. El dis
pune de o memorie de mare 
capacitate, puțind efectua un 
număr de 125 000 de operații pe 
secundă. Ceea ce il detașează 
de frații săi mai virstnici este 
faptul că. fiind prevăzut cu un 
sistem de întreruperi, poate 
servi simultan mai multe peri
ferice și. de asemenea, poate fi 
folosit și in conducerea proce
selor tehnologice. După cum ne 
informează tovarășul inginer 
Mircea Fildan. șeful Centrului 
de calcul, la execuția lui 
MECIPT-3 au lucrat, efectiv, in 
cadrul orelor de practică, și 
studenții de la secția de calcu
latoare din cadrul Institutului 
politehnic, adică tocmai cei care 
le vor utiliza in viitor.
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Alegerea tovarășului Nicolae Ceaușescu în funcția de președinte 
al Frontului Unității Socialiste - expresie a încrederii unanime a poporului

în partidul comunist, în conducătorul său iubit
Dind glas sentimentelor de Înal

tă stimă st Drctuire De care vi le 
poartă cei aproape 6 milioane de 
membri de sindicat, CONSILIUL 
CENTRAL AL UNIUNII GENE
RALE A SINDIC \TELOR DIN 
ROMANIA vă roasă, mult stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. să pri- 
miti cele mai sincere și din inimă, 
felicitări cu prilejul alegerii dum
neavoastră _in înalta funcție de pre- 
» dinte al Frontului Unității Socia
liste.

In alegerea dumneavoastră In 
înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste, mem
brii de sindicat din țara noastră 
văd expresia firească a dragostei 
nețărmurite cu care întregul popor 
înconjoară partidul in fruntea că
ruia vă aflali dumneavoâstră. emi
nent comunist și om de stat, care 
iși dăruiește întreaga $a viată și 
putere de muncă operei de continuă 
dezvoltare și prosperitate a Româ
niei, pentru cauza destinderii, prie
teniei și colaborării internaționale. 
Faptul că voința clasei muncitoare, 
a poporului v-a aș'zat în fruntea 
celui mai larg și reprezentativ 
organism politic de masă. Frontul 
Unității Socialiste, in care este in
tegrată și mișcarea sindicală, re
prezintă. pentru noi toți, garanția 
că vor fi înfăptuite neabătut măre
țele obiective pe care partidul le 
pune in fața întregului popor.

Vă asigurăm, mult iubite tova
răș? Nicolae Ceaușescu, că sindi
catele din România, mobilizate de 
sarcinile ce au reieșit din magis
trala dumneavoastră expunere fă
cută la primul Congres al Frontu
lui Unității Socialiste iși vor con
centra întreaga activitate in vede
rea îndeplinirii menirii lor in ma
rele front al muncii, pentru edifi
carea societății socialiste multilate
ral dezvoltate pe pămintul scump 
al patriei.

Dind expresie gindurilor și sen
timentelor comuniștilor, ale tutu
ror oamenilor muncii — români, 
maghiari, germani — de pe me
leagurile străvechi ale Mureșului 
și Tirnavelor. COMITETUL JUDE
ȚEAN MURES AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN. CONSILIUL 
POPULAR JUDEȚEAN ȘI CONSI
LIUL JUDEȚEAN AL F.U.S. a- 
dresează într-o telegramă trimisă 
tovarășului Nicolae Ceaușestu cele 
mai sincere și calde felicitări cu 
prilejul alegerii sale in înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Unității Socialiste.

Alegerea dumneavoastră in a- 
eeastă funcție de primul Congres 
al Frontului Unității Socialiste — 
se arată in telegramă — reprezin
tă o vie expresie a încrederii 
nestrămutate pe care făuritorii so
cietății socialiste multilateral dez
voltate o nutresc față de dumnea
voastră. conducător încercat și clar
văzător. strălucit patriot, remar
cabil internaționalist, recunoscut și 
apreciat pe toate meridianele lu
mii. Personalitatea dumneavoastră, 
mult Iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. intruchipea- 
ză modelul viu de conducâ-
tor comunist de partid și de
stat. devotat cu trup și su-
flet cauzei poporului. milltant
ir.flăcărat pentru cauza socialismu
lui și comunismului in patria noas
tră, pentru libertatea și neatirna- 
rea României, pentru prosperitatea 
patriei noastre.

Locuitorii de pe aceste frumoase 
ținuturi ale României socialiste, 
care au avut de multe ori fericirea 
de a vă avea in mijlocul lor. de 
a se sfătui cu dumneavoastră, sînt 
pe deplin conștient! că toate suc
cesele obținute pe drumul făuririi 
vieții noi. al creșterii prestigiului 
Internațional al țării noastre, sint 
strins legate de numele și de stră
lucita dumneavoastră activitate in 
fruntea partidului și statului nostru.

împreună cu întregul popor, co
muniștii. toți oamenii muncii din 
județul Argeș au primit cu nemăr
ginită satisfacție vestea că marele 
forum a1 unității de voință a na
țiunii noastre — primul Congres al 
Frontului Unității Socialiste — v-a 
ales pe dumneavoastră, mult sti
mate și iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, in Înalta funcție de 
președinte al Frontului Unității So
cialiste — se soune in telegrama 
adresată de COMITETUL JUDE
ȚEAN ARGEȘ AL P.C.R.

Exprimind devotamentul fierbin
te al comuniștilor, al muncitorilor, 
țăranilor, intelectualilor, al tuturor 
cetățenilor județului Argeș față de 
politica înțeleaptă a partidului, a- 
cordul cel mai deplin cu ideile cu
prinse in expunerea dumneavoastră 
— document programatic de mare 
însemnătate, călăuză sigură si cu
prinzătoare în activitatea Frontului 
Unității Socialiste, in munca Între
gului popor — cu toate documentele 
adoptate de congres, ne angajăm, 
mult iubite și stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. să ne mobilizăm 
și mai mult, să muncim mai bine, 
mal organizat, pentru a obține re
zultate superioare în industrie, a- 
grlcpltură. construcții. In toate do
meniile de activitate.

D’.nd glas celor mai sincere sen
timente de devotament și dragoste 
patriotică ale celor aproape două 
milioane de pionieri, ale conwn- 
danților-instructori, ale tuturor acti- 
v 'or. se soune in ♦'’legrama 
CONSILIULUI NATIONAL AL 
ORGANIZAȚIEI PIONIERILOR, 
vă încredințăm Încă o dată, sti
mate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că pionierii Româ
niei socialiste, suflet din sufle
tul marii familii a națiunii no?ș- 
fre. fii devotați ai țării și a’ narti- 
dului, vor da viață prețioaselor în
demnuri pe care le-atl adresa» de 
nenumărate ori tinerei generării, 
vor transforma In faptă cuvintul 
înțelent al par’idului. contribuind, 
pe măsura forțelor lor, cu toată 
pasiunea șl cv’exanța lor tine
rească, la Înflorirea continuă a pa
triei noastre scumpe, Republica 
Socialistă România.

Hotărirea primului Congres al 
Frontului UnitAții Socialiste din 
Republica Socialistă România de a 
alege in fruntea sa pe cel dinții 
dintre fill acestui popor, pe bărba
tul de stat a cărui activitate întru
chipează în mod strălucit aspirațiile 
fundamentale ale poporului român 
constituie o expresie grăitoare a 
dragostei și atașamentului nețărmu
rit ale întregului nostru popor față 
de partid și față de dumneavoastră 
personal, conducătorul iubit al des
tinelor națiunii noastre socialista 
pe drumul bunăstării și civilizației 
— se spune in telegrama MINIS
TERULUI AFACERILOR EX
TERNE.

Exprimindu-ne mindria de a fi 
pe plan internațional purtătorii de 
cuvint ai unui partid Și ai unui 
popor care și-au găsit in activita
tea dumneavoastră expresia atit 
de înaltă a unor aspirații seculare, 
vă încredințăm, și pe această cale, 
mult stimate tovarășe președinte 
Nicolae Ceaușescu, că vom face 
totul ca numele României să fie 
rostit pretutindeni in lume cu res
pectul pe care istoria sa trecută și 
prezentă 11 impune.

Asemenea Întregului popor, se 
spune in telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN BRĂILA AL P.C.R.. co
muniștii, toți oamenii muncii de pe 
meleagurile brăilene, trăiesc o ne
mărginită bucurie, sentimente de 
fierbinte patriotism pentru alege
rea dumneavoastră, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. ca președinte 
al Frontului Unității Socialiste. 
Sint aceleași clipe de neuitat de 
care am fost stăpiniti la memora
bila și istorica învestitură a dum
neavoastră in calitate de președin
te al Republicii Socialiste Româ
nia.

Cu asemenea ginduri _ și senti
mente, mobilizați plenar de conți
nutul programatic, de o deosebită 
valoare teoretică și practică, a ma
gistralei dumneavoastră expuneri 
la congres, comuniștii, toti oame
nii muncii din județul nostru, con
siliile județean, municipal, orășe
nești, comunale și sătești ale Fron
tului Unității Socialiste, organiza
țiile componente, mobilizați intr-un 
singur șuvoi creator se angajează, 
tovarășe secretar general al parti
dului. președinte al Frontului Uni
tății Socialiste, să dea viată trai
nică istoricelor îndemnuri adresate 
națiunii noastre socialiste. Ca o 
expresie a acestei hotăriri, vă ra
portăm, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că in cinstea 
mărețului eveniment de la 23 Au
gust vom îndeplini angajamentul 
in marea întrecere socialistă po 
întregul an, vom milita neobo
sit pentru traducerea in viață a 
chemării lansate de dumneavoas
tră de a face din anul 1974 un 
an record in agricultură.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN OLT AL P.C.R. 
ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE se spune : Sub impul
sul simțămintelor firești gene
rate de marile evenimente din 
istoria patriei, comuniștii, toti lo
cuitorii de pe meleagurile Oltului, 
salută cu nețărmurită bucurie, iz- 
vorită dintr-o dragoste fierbinte,
profundă stimă și deplină încre
dere alegerea dumneavoastră ca
președinte al Frontului Unității
Socialiste, cel mai larg organism 
politic din România socialistă.

Toti oamenii, muncii din județul 
Olt văd in personalitatea dum
neavoastră. mult iubite și stimate 
tovarășe Ceaușescu. pe marele con
ducător comunist care împletește 
ir. mod magistral înțelepciunea cu 
dragostea nețărmurită față de glia 
strămoșească, încrederea cu acțiu
nea. curajul cu spiritul de preve
dere. prestanța faptelor ce ni le 
oferiți fiind de o inegalabilă va
loare.

Vă asigurăm că locuitorii din 
dreapta si stingă Oltului de jos. 
sub conducerea comuniștilor, vor 
urma neabătut exemplul luminos 
al personalității dumneavoastră, 
actionind cu entuziasm și abnega
ție pentru înfăptuirea exemplară 
a programului partidului. îndepli
nind intru totul sarcinile și indica
țiile ce ni le-ați dat pentru a con
tribui in acest fel la prosperitatea 
tării, la bunăstarea Întregului po
por.

în telegrama sa. COLECTIVUL 
DE LUCRATORI AI COMITETU
LUI DE STAT PENTRU PRE
ȚURI iși exprimă profunda satis
facție cu prilejul alegerii tova
rășului Nicolae Ceaușescu, de către 
primul Congres al Frontului Uni
tății Socialiste, in înalta funcție de 
președinte al acestui larg organism 
democratic și politic, care unește 
forțele politice și sociale ale na
țiunii noastre socialiste in marea 
operă de înfăptuire a politicii in
terne și externe a Partidului Co
munist Român. Vedem în această 
alegere — se spune in telegramă 
— expresia deplină a sentimentelor 
de Înaltă prețuire și încredere ne
țărmurită cu care înconjoară par
tidul și întregul popor pe eminen
tul său conducător, strălucit repre
zentant al voinței și intereselor na
țiunii noastre socialiste, persona
litate marcantă pe arena luptei 
pentru pace și progres social in 
lume.

într-o altă telegramă adresată de 
MINISTERUL INDUSTRIEI CON
STRUCȚIILOR DE MAȘINI GRE
LE, se arată: Alături de Întregul 
popor, colectivul ministerului nos
tru a primit cu profundă satisfac
ție șl sentimente de aleasă mindrie 
oatriotică vestea alegerii dumnea
voastră in inalta funcție de pre
ședinte al Frontului Unității So
cialiste.

Folosim acest Drilei pentru a a- 
firma Încă o dată hotărirea comu
niștilor și a celorlalți salarlati din 
ministerul nostru, de a depune 
toate eforturile. întreaga lor capa
citate de muncă și pricepere pen
tru a intimpina cele două eveni

mente politice ale acestui an jubi
liar — a XXX-a aniversare a eli
berării patriei si Congresul al XI- 
lea al P.C.R. — cu noi succese in 
îndeplinirea sarcinilor de plan.

Alegerea dumneavoastră, mult 
iubite șl stimate tovarășe Njcolae 
Ceaușescu, în înalta funcție de pre- 
ș’dinte al Frontului Unității Socia
liste — larg organism politic, revo
luționar și democratic al națiunii 
noastre socialiste, expresie a uni
tății depline db voință și acțiune a 
Întregului popor — a reprezentat 
pentru toți OAMENII DIN DOME
NIUL ARTEI ȘI CULTURII, pen
tru toți lucrătorii Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste un mo
ment de Înaltă semnificație istorică, 
prilej de adincă emoție și satisfac
ție — se arată intr-o altă telegramă. 
Simțămintele de prețuire și dra
goste cu care vă înconjoară oamenii 
de artă și cultură sint o expresie 
grăitoare a încrederii lor nestrămu
tate in marile virtuți patriotice și re
voluționare ale poporului român, pe 
care dumneavoastră le întruchipați 
cu strălucire, cucerind pentru tot
deauna un loc de frunte in istoria 
contemporană a României, in rin- 
dul personalităților vieții politice 
mondiale. Sintem convinși că sub 
inteleaota dumneavoastră conduce
re Frontul Unității Socialiste iși 
va înfăptui Istoricele obiective ale 
programului de edificare a 6ocie- 

DIN ÎNTREAGA ȚARĂ- 
MESAJE DE SATISFACȚIE, 

DE ÎNALTĂ PREȚUIRE
tății socialiste multilateral dezvol
tate in patria noastră.

Creatorii de valori literar-artls- 
tice, toți lucrătorii din domeniul 
culturii socialiste se angajează să 
Îndeplinească in spirit militant si 
responsabil sarcinile grandioase 
prevăzute în programul Frontului 
Unității Socialiste, să contribuie cu 
toate forțele la afirmarea plenară, 
pe noi trepte de civilizație si cul
tură. a României moderne. Strălu
citul dumneavoastră exemolu per
sonal. ca eminent exponent al spi
ritualității națiunii noastre socia
liste. ne însuflețește permanent in 
îndeplinirea sarcinilor încredințate 
de partid, in misiunea nobilă de 
făurire de noi și tot mai numeroa
se valori cultural-artistice cu un 
profund conținut revoluționar și 
educativ, care să corespundă aspi
rațiilor și exigentelor mereu spo
rite ale omului nou. societății 
noastre înfloritoare.

GENERALII, OFIȚERII. MAIȘ
TRII MILITARI. SUBOFIȚERII Șl 
SALARI.AȚII CIVILI DIN MARE
LE STAT MAJOR au primit cu 
deosebit entuziasm vestea alegerii 
dumnevoastră in inalta funcție de 
președinte al Frontului Unității So
cialiste — se subliniază in telegra
ma adresată tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. în acest an, cînd săr
bătorim cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei de’ sub domina
ția fascistă, cind se va întruni cel 
de-al XI-lea Congres al partidului, 
personalul Marelui Stat Major se 
angajează să facă totul pentru a 
indeollni sarcina trasată de dum
neavoastră — comandantul nostru 
suprem — de a ridica nivelul de 
pregătire militară și politică a ar
matei. de a o instrui astfel incit să 
fie gata oricind și in orice condiții 
să apere cuceririle revoluționare, 
independenta și suveranitatea tării.

Cu legitimă mindrie patriotică, cu 
Inimile pline de bucurie, noi co
muniștii. toti OAMENII MUNCII 
DIN COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂ
REASCA — șe arată intr-o altă 
telegramă — ne exprimăm de
plina satisfacție pentru ale
gerea dumneavoastră în Inalta 
funcție de preș°dinte al Fron
tului Unității Socialiste, orga
nism larg reprezentativ, expresie a 
coeziunii și unității politice a În
tregii noastre națiuni In jurul 
partidului.

Urindu-vă din toată Inima noi și 
remarcabile succese in nobila și 
Înalta misiune pe care Congresul 
Frontului Unității Socialiste — in 
numele întregii națiuni — v-a ln- 
credintat-o. vâ asigurăm, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
acționa cu hotărire pentru a ne în
deplini sarcinile ce ne revin din 
actualul cincinal sporind, în acest fel, 
contribuția noastră la înfăptuirea 
programului Partidului Comunist 
Român de edificare a societății so
cialise multilateral dezvoltate, 
pentru continua propășire și pros
peritate a patriei.

Dind glas sentimentelor d? deo
sebită bucurie și prețuire prilejuite 
de alegerea dumneavoastră de că
tre primul Congres-al Frontului U- 
nltătil Socialiste ca președinte al 
celui mai larg și profund democra
tic organi°m politic al țării, mem
brii de part’d, toți lucrătorii din 
MINISTERUL APROVIZIONĂRI 
TEHNICO-MATERTALE ȘI CON
TROLULUI GOSPODĂRIRII FON
DURILOR FIXE iși exnrimă ade
ziunea și profunda satisfacție față 
de această hotărire istorică pentru 
na'iunea română — se arată intr-o 
altă telegramă.

Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că noi. salaria- 
țli Ministerului Aprovizionării, vom 

•cțlona neabătut, strins uniți în Ju
rul partidului, pentru îndeplinirea 
în mod exemplar a sarcinilor ce ne 
revin, pentru asigurarea bazei ma
teriale a planului unic de dezvoltare 
economica și socială, pentru gospo
dărirea mai bună a resurselor ma
teriale și a fondurilor fixe de care 
dispune economia noastră.

Alături de întregul popor român, 
comuniștii, toti oamenii muncii din 
Județul Iași — se spune în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
IAȘI AL P.C.R. — vă adresează, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
cele mai calde felicitări, viată în
delungată. deplină sănătate si pu
tere de muncă cu prilejul alegerii 
dumneavoastră in inalta funcție de 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste.

Atotcuprinzătoarea expunere pre
zentată de dumneavoastră in ca
drul primului Congres al Frontului 
Unității Socialiste, documentele a- 
dootate de acesta reprezintă și 
pentru noi. ieșenii, ca și pentru 
Întregul popor român, un magistral 
program de acțiune care stimulea
ză energiile si spiritul creator al 
națiunii noastre, angajată ferm pe 
calea afirmării sale multilaterale, 
a progresului și civilizației socia
liste si comuniste.

Reafirmindu-ne dragostea pro
fundă ce o nutrim fată de dum
neavoastră. vă asigurăm Încă o 

dată, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că nu ne vom precupeți 
eforturile, pasiunea și întreaga 
noastră putere de muncă pentru a 
înfăptui neabătut politica internă 
si externă a partidului. pentru 
continua prosperitate a patriei 
noastre socialiste, pentru victoria 
comunismului in România.

în telegrama COMITETULUI JU
DEȚEAN COVASNA AL P.C.R. ȘI 
CONSILIULUI JUDEȚEAN AL 
FRONTULUI UNITAȚII SOCIA
LISTE se arată : Cu inimile pli
ne de entuziastă mindrie patrioti
că, oamenii muncii din județul Co
vasna, români și maghiari, uniți 
in trainică frăție prin muncă, idea
luri și aspirații comune, aprobă din 
toată ființa lor alegerea dumnea
voastră, cel mal iubit fiu al națiu
nii noastre, în calitatea de pre
ședinte al Frontului Unității So
cialiste, de conducător al celui mai 
reprezentativ organism politic, care 
Înmănunchează forța, voința și in
teresele intregului popor.

Unindu-ne glasul cu al Întregu
lui popor, felicitîndu-vă din toată 
inima și urindu-vă multă sănătate, 
activitate rodnică și putere de 
muncă, vă asigurăm, mu.lt stimate 
tovarășe președinte, că noi, comu
niștii, toți oamenii muncii din ju
dețul Covasna, sub conducerea în
țeleaptă a dumneavoastră, ne vom 
consacra și in viitor întreaga ener
gie și capacitate mărețulni țel al 
îndeplinirii programului de edifi
care a societății socialiste multila
teral dezvoltate, întimpinînd cu 
cinste mărețele evenimente ale a- 
cestui an jubiliar — Congresul al 
XI-lea al partidului și a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei.

Ziariștii din întreaga țară — ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități — împărtășesc din 
toată inima entuziasmul întregului 
popor, văzind in alegerea dumnea
voastră ca președinte al Frontului 
Unității Socialiste recunoașterea 
nobilelor virtuți și neobositelor e- 
forturi de care dați dovadă in mod 
constant in fruntea partidului și 
statului pentru continua Înflorire a 
României socialiste și demna ei a- 
firmare în lumea civilizată contem
porană — se arată in telegrama a- 
dresată de UNIUNEA ZIARIȘTI
LOR.

Vă asigurăm cu toată convinge
rea că noi. ziariștii, vom depune și 
de aici Înainte toate eforturile pen
tru a îndreptăți prin fapte titlul de 
cinste pe care ni l-ați acordat, a- 
cela de activiști do partid, că vom 
lunta cu ardoare, abnegație și de
votament pentru antrenarea tuturor 
energiilor creatoare ale națiunii in, 
realizarea cu succes a programului 
Partidului Comunist Român de 
făurire zf societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, program insu- 

' flețitor al cărui Inițiator și promo
tor dinamic sînteti.

Cu aceste simțăminte și ginduri, 
vă dorim fierbinte, din toată ini
ma. mult iubite tovarășe președin
te Nicolae Ceaușescu. multă sănă
tate și multi ani. spre binele și fe
ricirea ponorului român, sore bi
ruința marii cauze a socialismului 
și năcii. in slujirea căreia ne lumi
nați pilduitor calea de lupte și vic
torii.

Alegerea dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, in 
Inalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste a fost 
primită de către MEMBRII ȘI LU
CRATORII COOPERAȚIEI DE 
CONSUM cu legitimă mindrie pa
triotică. cu deplină bucurie și dra
goste fierbinte — se arată Intr-o 
altă telegramă.

Urindu-vă din toată Inima noi șl 

importante succese în înalta mi
siune ce v-a fost încredințată, vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că, fiind membră a 
Frontului Unității Socialiste, coope
rația de consum vă acționa 
neabătut, strins unită In jurul 
partidului, al Comitetului său Cen
tral, in frunte cu dumneavoastră, 
pentru înfăptuirea sarcinilor ce-i 
revin din mărețul’program ai Parti
dului Comunist Român de edificare 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate pentru realizarea înainte 
de termen a cincinalului.

De pe meleagurile județului Bi
hor, ca de altfel din toate colțurile 
țării, se îndreaptă spre dumnea
voastră, cel mai iubit și apreciat 
fiu ai poporului, ginduri, sentimen
te și cuvinte de Înaltă prețuire — 
se relevă in telegrama COMITE
TULUI JUDEȚEAN BIHOR AL 
P.C.R. ȘI CONSILIULUI JUDE
ȚEAN AL FRONTULUI UNITĂȚII 
SOCIALISTE.

Alegerea dumneavoastră ca pre
ședinte al Frontului Unității So
cialiste, de către primul congres al 
acestui organism larg, reprezenta
tiv, care înmănunchează toate for
țele politice și sociale ale națiunii 
noastre socialiste, a fost primită 
cu o deosebită satisfacție de toți 
oamenii muncii din județul Bihor, 
români, maghiari și de alte națio
nalități, care văd in remarcabila 

dumneavoastră personalitate omul 
distins, experimentat și capabil să 
conducă și să canalizeze eforturile 
creatoare ale întregului nostru po
por spre realizarea programului 
partidului și statului nostru.

Din toată Inima, vă dorim, sti
mate si iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. multi ani fericiți, mul
tă sănătate și putere de muncă.

Comuniștii, toți oamenii muncii 
din județul Arad, români, ma
ghiari, germani și de alte naționa
lități — se soune in telegrama 
CO?4ITETULUI JUDEȚEAN ARAD 
AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI JU
DEȚEAN AL FRONTULUI UNI- 
TAȚII SOCIALISTE - isi expri- 
mă cu prilejul alegerii dumnea
voastră in funcția de președinte al 
Frontului Unității Socialiste sen
timentele de dragoste si stimă pen
tru pllduitoarea activitate pe care 
o desfășurat!, pentru fierbintele 
patriotism cu care participați la 
făurirea noii istorii a României. 
Sintem pe deplin conștienți. iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. de 
contribuția dumneavoastră remar
cabilă. de multilaterala activitate 
pe care o desfâșurați neobosit pen
tru progresul multilateral al pa
triei. sore binele și fericirea tutu
ror oamenilor muncii din România 
socialistă.

întreaga populație a județului 
Arad se angajează de a milita 
neabătut pentru traducerea în via
tă a hoțăririlor Congresului Fron
tului Unității Socialiste, a politicii 
generale a partidului, pentru înde
plinirea angajamentului asumat da 
a Înfăptui cincinalul înainte de 
termen, intimpinind cu noi 6i im
portante realizări in toate dome
niile de activitate cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei de 
sub jugul fascist și Congresul al 
XI-lea al P.C.R., evenimente cu 
rezonante istorice în conștiința 
noastră.

Cu profundă satisfacție și mindrie 
patriotică au primit MEMBRII SO
CIETĂȚII DE CRUCE ROȘIE ves
tea alegerii dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. In func
ția de președinte al Frontului U- 
nltății Socialiste — se spune intr-o 
altă telegramă.

Ca membră componentă a Fron
tului Unității Socialiste, Societatea 
de Cruce Roșie va milita neabătut 
pentru aplicarea hoțăririlor con
gresului, pentru îndeplinirea sarci
nilor ce ne revin in domeniul edu
cației sanitare a populației, al apă
rării sănătății harnicului nostru po
por.

Sportivii. tehnicienii, Întregul 
activ al mișcării sportive din patria 
noastră salută cu deosebită mindrie 
patriotică hotărirea particlpanților 
la primul Congres al Frontului U- 
nității Socialiste de a vă alege pe 
dumneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, cel mai iubit fiu 
al României socialiste, in Înalta 
funcție de președinte ai Fron
tului Unității Socialiste — se 
subliniază in telegrama adre
sată dn CONSILIUL NAȚIO
NAL PENTRU EDUCAȚIE FI
ZICA ȘI SPORT.

în această învestitură vedem ex
presia celei mai profunde stime. În
crederea deplină a întregii națiuni 
In modul strălucit cu care ne con
duceți pe drumul cuceririi celor 
mai îndrăznețe culmi ale progre
sului și civilizației in tara noastră. 
Mobilizați de continutuț programa
tic al cuvlntării dumneavoastră, ți
nem să vă asigurăm incă o dată, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea integrală a sarci
nilor ce ne revin in formarea și 

ereșîerea unui tineret sănătos, vi
guros, capabil să traducă in fapte 
cuvintul Înflăcărat al partidului de 
edificare a socialismului și comu
nismului pe pămintul patriei. Tot
odată, dind glas celor mai alese 
ginduri și sentimente de care nin- 
tem stâniniți. ne angajăm solemn 
că sportivii României vor face to
tul pentru ridicarea continuă a 
prestigiului international al patriei 
noastre dragi. Republica Socialistă 
România.

Cu inimile pline de bucurie si 
dragoste fierbinte, comuniștii, toți 
oamenii muncii de pe cuprinsul 
județului Bacău vă adresează, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde felici
tări și respectuoase urări de viață 
lungă, sănătate și putere de mun
că, exprimîndu-și deplina satis
facție și adeziune pentru Inves
tirea dumneavoastră in Înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Unității Socialiste — se arată in 
telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN BACĂU AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL JUDE
ȚEAN AL FRONTULUI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE.

Alegerea dumneavoastră In func
ția de președinte al Frontului U- 
nitătii Socialiste reprezintă un e- 
veniment de însemnătate istorică 
cu ample rezonante politice si so
ciale. prilejuind o nouă și con
vingătoare afirmare a unității po
porului in jurul partidului comu
nist. adeziunea deplină față de po
litica sa internă și internațională.

Folosim acest prilej pentru 
a afirma încă o dată hotă
rirea oamenilor muncii de pe me
leagurile băcăuane de a munci fără 
preget, de a întreține mereu vie 
flacăra întrecerii socialiste, pentru 
n intimpina cu succese deosebite 
cele două evenimente politice ale 
acestui an jubiliar, sub semnul an
gajamentului intregului popor de 
a realiza cincinalul înainte de ter
men.

într-o telegramă a CONSILIU
LUI JUDEȚEAN DÎMBOVIȚA AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE se arată : Ne alăturăm vo
tului unanim exprimat de marela 
forum al țării, care, dind glas do
rinței și voinței intregului popor, 
întruchipează recunoștința profun
dă. înalta stimă și considerație pen
tru tot ceea ce ati făcut spre binele 
și fericirea noastră, pentru ridica
rea României socialiste pe culmile 
cele mai luminoase ale progresului 
și civilizației comuniste.

Cu ocazia alegerii dumneavoastră 
ca președinte al Frontului Unității 
Socialiste, scriitorii patriei noastre 
vă adresează cele mai sincere și 
calde felicitări — se arată in tele
grama UNIUNII SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMANIA, Sufragiului unanim l 
se alătură vocile tuturor oamenilor 
scrisului, români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități, care 
s-au bucurat și se bucură, Împreu
nă cu ceilalți slujitori ai culturii, 
de grija și prețuirea pe care le a- 
cordați creației puse in slujba înal
telor idealuri ale socialismului.

Vă asigurăm că strălucita dum
neavoastră expunere prezentată la 
Congresul Frontului Unității So
cialiste, indicațiile pe care le-ați 
dat cu privire la sarcinile litera
turii in etapa actuală constituie 
pentru noi toți un Îndreptar și un 
stimulent viguros in eforturile 
noastre de a oglindi cit mai fidel 
liniile de forță ale dezvoltării so
cietății noastre socialiste.

în telegrama COMITETULUI 
NAȚIONAL PENTRU APARAREA 
PĂCII DIN REPUBLICA SOCIA
LISTA ROMANIA se spune : 
Alegerea dumneavoastră In frun
tea celui mai larg organism po
litic revoluționar și democratic 
ilustrează unanima considerație și 
știmă de care vă bucurați pentru 
meritele excepționale dovedite în 
Împlinirea nobilelor aspirații de 
prosperitate și pace ale poporului, 
pentru clarviziunea și înțelepciu
nea cu care călăuziți destinele 
României socialiste.

Exprimindu-ne și cu acest prilej 
adeziunea totală și deplinul spri
jin față de politica internă și ex
ternă a partidului și statului nos
tru, dorim să vă aducem, mult iu
bite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
respectuosul și cordialul nostru o- 
maglu pentru rolul decisiv pe care 
11 aveți in elaborarea și Înfăptuirea 
acestei politici, corespunzătoare in
tereselor supreme ale națiunii noas
tre, ii să vă asigurăm că. inspi- 
rlndu-ne permanent din strălucitul 
dumneavoastră exemplu de înflă
cărat patriot șl internaționalist mi
litant. ne vom aduce întreaga con
tribuție la triumful idealurilor pă
cii, prieteniei, Înțelegerii și cola
borării între popoare.

Animați de cele mai fierbinți sen
timente de dragoste și recunoștință. 
CADRELE DIDACTICE, STUDEN
ȚII ȘI CURSANȚII ACADEMIEI 
„ȘTEFAN GHEORGHIU" vă adre
sează cu ocazia alegerii dum
neavoastră In înalta funcție de 
președinte al Frontului Unită
ții Socialiste cele mai calde fe
licitări și vă urează, din adincul ini
mii, viață lungă, deplină sănătate 
•i putere de muncă pentru binele 
Întregului popor, pentru prosperi
tatea și fericirea națiunii române 
— se spune intr-o altă telegramă.

Exemplul strălucit, contribuția . 
creatoare pe care v-o aduceți la 
îmbogățirea teoriei și practicii re
voluționare marxist-leniniste con
stituie pentru noi, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, un neprețuit 
model a ceea ce Înseamnă stil de 
muncă și de viată comunist, un 
permanent Imbold pentru a studia 
cu întreaga noastră pasiune, pentru 
a transpune fără preget in practi
că politica profund creatoare a 
Partidului Comunist Român.

Vă asigurăm și cu acest prilel, 
mult stimate secretar general, că 
studenții, cursanțll. cadrele didac

tice din academia „Ștefan Gheor
ghiu" iși vor mobiliza întreaga lor 
ftâpacitate de muncă pentru a fi la 
înălțimea sarcinilor incredintate de 
partid, de dumneavoastră personal, 
pentru a intimpina cu noi succese 
cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român.

Alegerea dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
în Înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste ex
primă voința intregului popor, care 
este mindru că Încredințează con
ducerea destinelor țării aceluia 
ce reprezintă personalitatea cea 
mai remarcabilă a patriei noastre 
și de numele căruia sint legate 
succese deosebite in construcția so
cialismului in țara noastră și 
Înaltul prestigiu de care se bucură 
România pe toate meridianele 
lumii — se arată in telegrama 
COMITETULUI JUDEȚEAN IA
LOMIȚA AL PARTIDULUI CO
MUNIST ROMAN ȘI A CONSILIU
LUI JUDEȚEAN AL FRONTULUI 
UNITAȚII SOCIALISTE.

Vă asigurăm, mult iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, că vom 
depune toate eforturile pentru în
făptuirea politicii științifice a 
partidului și statului nastru, in 
scopul îndeplinirii in bune condiții 
a principalelor prevederi ale pla
nului pe acest an și realizării cin
cinalului Înainte de termen, cin
stind astfel prin noi fapte de 
muncă cele două evenimente re
marcabile ale anului 1974 — a 
XXX-a aniversare a eliberării pa
triei de sub jugul fascist și cel 
de-al XI-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român.

Dind glas sentimentelor de înalt 
patriotism, de stimă și prețuire pe 
care comuniștii, toți oamenii mun
cii de pe meleagurile mereu în
floritoare ale Mehedințiului le nu
tresc față de dumneavoastră per
sonal, mult iubite și stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, COMI
TETUL JUDEȚEAN DE PARTID 
MEHEDINȚI, CONSILIUL JUDE
ȚEAN AL FRONTULUI UNITĂ
ȚII SOCIALISTE iși exprimă 
bucuria și deplina satisfacție pen
tru alegerea dumneavoastră de 
către primul Congres al Frontului 
Unității Socialiste in funcția de 
președinte al celui mai larg și re
prezentativ organism din patria 
noastră.

•Votul unanim al reprezentanților 
poporului, care a consfințit această 
alegere istorică, are pentru noi toți, 
cei care trăim și muncim pe a- 
ceste meleaguri, o semnificație ma
joră, constituindu-se Intr-un nou 
prilej de exprimare a încrederii 
și dragostei nețărmurite fată de 
cel mai stimat și iubit fiu al po
porului român, eminent revoluțio
nar și conducător, strălucit expo
nent al virtuților națiunii noastre, 
care și-a închinat viața fericirii și 
prosperității patriei, creșterii pres
tigiului și demnității ei in lume.

Cu prilejul alegerii dumneavoas
tră de către primul Congres al 
Frontului Unității Socialisto in 
Înalta funcție de președinte al a- 
cestui organism politic permanent, 
revoluționar șl democratic, de cea 
mai Largă reprezentare — se spune 
In telegrama COMITETULUI 
EXECUTIV AL CONSILIULUI 
UNIUNII NAȚIONALE A COO
PERATIVELOR AGRICOLE DE 
PRODUCȚIE — vă adresăm, in 
numele milioanelor de țărani coo
peratori, cele mai calde felicitări 
și vâ urăm viață îndelungată, mul
tă sănătate și putere de muncă 
pentru îndeplinirea idealurilor de 
progres și prosperitate ale națiunii 
noastre socialiste, spre binele vi 
fericirea poporului român.

Vă asigurăm, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că sub con
ducerea dumneavoastră încercată, 
țărănimea va face totul pentru în
făptuirea. neabătută a politicii 
agrare a partidului, va munci fără 
preget pentru a da viață indica
țiilor prețioase pe care ni le-ați 
dat cu atitea prilejuri, fiind hotări- 
tă ca, în întimpinarea glorioasei 
aniversări a eliberării patriei și a 
Congresului al XI-lea al partidu
lui, să dea tării cele mai mari re
colte din istoria agriculturii 
noastre.

împreună cu clasa muncitoare, cu 
toți oamenii muncii, strins unită în 
Frontul Unității Socialiste, țărăni
mea cooperatistă iși va spori ne
contenit contribuția la progresul 
general al patriei noastre dragi, mi- 
litind cu fermitate pentru Înfăptui
rea programului Partidului Comu
nist Român, menit să dea noi stră
luciri națiunii noastre socialiste in 
rindul popoarelor lumii.

în telegrama CONSILIULUI PO
LITIC SUPERIOR, A TUTUROR 
COMUNIȘTILOR DIN ARMATĂ, 
se arată : Afirmlndu-se promo
tori ai nobilei activități de for
mare a omuluix nou, activiștii 
de partid, organele și organiza
țiile de partid din armată vor 
munci cu pasiune revoluționară 
pentru ca sarcinile ce, revin arma
tei din magistrala dumneavoastră 
expunere la Congresul Frontului 
Unității Socialiste să-și găsească 
deplină Împlinire. Ne exprimăm 
hotărirea ca, in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei de sub dominația fascistă 
și in întimpinarea celui de-al 
XI-lea Congres al partidului, să În
scriem in cronica armatei noastre 
populare noi și importante succese 
în întărirea capacității combative 
a unităților și marilor unități, in 
îndeplinirea tuturor sarcinilor ce ne 
revin.

Incredințlndu-vă că angajamentul 
nostru comunist va deveni faptă, 
vă dorim, mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, multă 6ănățate 
și putere de muncă. împliniri tot 
mai mari In activitatea neobosită 
Închinată dezvoltării libere și pros
pere a națiunii române, triumfului 
cauzei socialismului și păcii în 
lume.
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI

NICOLAECEAUSESCU ÎN JUDEȚUL CONSTANȚA
S 1 ----------- . ----------------------------------z-----------

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, a fă
cut în cursul zilei de marți o vi
zită de lucru la Șantierele navale 
Constanța.

Conducătorul partidului șl sta
tului a fost însoțit de tovarășii 
Emil Bodnaraș, Emil Drăgănescu, 
Manea Mănescu, Vasile Vilcu, Ion 
Ioniță, Gheorghe Oprea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
întllnit în mai multe rînduri cu 
constructorii navali constănțeni și, 
de fiecare dată, rezultatele au fost 
rodnice. Convorbirile la fața locu
lui cu specialiștii, cu muncitorii și 
tehnicienii au stat la baza alcă
tuirii unor planuri concrete de 
muncă menite ca, odată cu con
strucția noului port, să contribuie 
la dezvoltarea și a acestui șantier 
naval de la poarta maritimă a ță-
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rll. Recomandările, îndrumările 
date de secretarul general al par
tidului au însuflețit pe construc
torii și făuritorii de nave, le-au 
orientat eforturile spre direcțiile 
prioritare ale programului de dez
voltare a șantierelor.

La mai puțin de un an de Ia ul
tima vizită făcută aici, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a venit acum 
din nou în mijlocul acestui harnic 
colectiv. Și dacă în iulie anul tre
cut se mai discuta încă în fața 
unor schițe și planșe, acum totul 
are contururi bihe determinate; 
iar în primul doc uscat se află în 
curs de montaj, într-un stadiu a- 
vansat, primul mineralier româ
nesc de 55 000 tdw.

Bucuria și satisfacția Intîlnirii 
cu secretarul general al partidu
lui au generat pretutindeni, pe șan
tier, la toate locurile de muncă, o 
însuflețită manifestare de dragos-
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te, de încredere nețărmurită, de 
stimă și respect. Constructorii na
vali constănțeni au ținut să adre
seze cu acest prilej tovarășului 
Nicolae Ceaușescu calde felicitări 
pentru alegerea sa în înalta func
ție de președinte al Frontului Uni
tății Socialiste, să-și manifeste 
ferm hotărîrea de a-șl dărui în
treaga lor energie pentru îndepli
nirea programului stabilit de Con
gresul al X-lea și Conferința Na
țională ale partidului, pentru a 
realiza înainte de termen planul 
cincinaLși a întîmpina cu noi suc
cese cea de-a XXX-a aniversare 
a eliberării patriei și cel de-al XI- 
lea Congres al P.C.R.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răs
punde cu prietenie aclamațiilor.

In numele comuniștilor, al tu
turor oamenilor muncii din Con
stanța, tovarășul Petre Nicolae, 
prim-secretar al comitetului mu-
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nicipal de partid, adresează con
ducătorului partidului și statului 
un călduros bun venit.

Vizita începe în marea hală de 
construcții-corp. Deși nu toate uti
lajele au fost montate, munca se 
desfășoară din plin. Traducînd în 
viață indicațiile date de secretarul 
general al partidului cu prilejul 
vizitei anterioare, activitatea se 
desfășoară în paralel. Pe liniile 
gata montate se asamblează cor
puri de navă de sute de tone, iar 
alături montorii continuă insta
larea altor utilaje.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
apreciază buna organizare a mun
cii și recomandă ca, încă de pe 
acum, să se urmărească cu mult 
spirit gospodăresc folosirea spațiu
lui de producție, inclusiv cel al 
vechiului șantier.

în secția sablare-paserizare sau 
la depozitul de laminate, vizitate

E3 E3 B

L N A
apoi, sînt prezentate în funcțiune 
utilajele perfecționate de mare 
randament.

Și la cele două mari docuri us
cate, destinate asamblării corpuri
lor de nave de mare tonaj, lucră
rile sînt în stadiu avansat. Indica
ția secretarului general al parti
dului de a se lucra în paralel, atît 
la construcții, cît și la montaj, este 
tradusă în viață cu rezultate bune. 
Și aici, în docul — care în final va 
fi destinat reparațiilor de nave — 
unde lucrările mai continuă încă, 
se desfășoară în ritm intens și 
montarea bloc-secțiilor mineralie
rului de 55 000 tdw. Durata execu
ției a fost redusă, ceea ce a per
mis executarea în avans a unor 
importante lucrări. Constructorii 
navali sînt ferm hotărîți să-și 
îndeplinească angajamentul luat 
de a livra prima navă româ
nească de acest tip pînă la
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1 mai 1975, iar cea de-a doua 
pînă la 23 august, același an. Nava 
se conturează de pe acum. Secre
tarul general al partidului este in
format despre acțiunile ce se în
treprind pentru introducerea unor 
metode perfecționate de muncă, 
printre care și trecerea la sudura 
automată pe verticală, și a altor 
măsuri care vor permite scurtarea 
termenelor de construcție șl devan
sarea angajamentelor luate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși intră în cala va
sului, discută cu constructorii 
navalii Secretarul general ai 
partidului remarcă și aici buna 
calificare dobîndită de muncitori 
și tehnicieni.

— Navele construite pînă acum 
pe acest șantier au constituit o 
bună școală — subliniază secreta
rul general al partidului. Azi 
reușiți să faceți nave de 25 de ori 
mai mari ca în trecut.

B O ESI El Q D

Directorul general al șantierului, 
ing. Dumitru Fuiorea, care pre
zintă realizările obținute pe șan
tier, mulțumește tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru spriji
nul permanent ce îl acordă dez
voltării șantierului și arată că în
tregul colectiv de aici va face totul 
pentru a răspunde încrederii de • 
fi constructorul primelor nave ro
mânești de mare tonaj.

Vizita de lucru la Șantierul na
val Constanța se încheie Intr-o 
atmosferă entuziastă.

Răspunzînd aclamațiilor, . to
varășul Nicblae Ceaușescu adre
sează la plecare felicitări întregu
lui colectiv pentru realizările de 
pînă acum și, totodată, urări de 
noi succese și îndemnul de a lucra 
mereu mai bine pentru îndepli
nirea sarcinilor de înaltă răspun
dere ce îi revin.

(A ger preș)
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COVASNA—Suportul
avansului de 185 de zile

— Cu cit timp mal devreme se va 
îndeplini cincinalul în județul Co- 
vasna ?

La această Întrebare, adresată mal 
multor interlocutori din întreprinderi 
industriale și de pe șantiere de con- 
ftrucții-montaj din acest județ, am 
primit același răspuns concis :

— Cu 185 de zile înainte de termen.
Pe temelia acestui mobilizator an

gajament, colectivele din unități s-au 
departajat de pe acum intre ele, prin 
rezultatele ..la zi“ in îndeplinirea 
sarcinilor inițiale ale cincinalului și, 
de aceea, se poate aprecia ca, in fi
nal. ciștigul de timp amintit se va 
mări, că prevederile stabilite vor fi 
înfăptuite și mai repede. Ne înte
meiem părerea și pe baza bunelor 
realizări economico-financiare din 
primele patru luni a.c., a succeselor 
de ansamblu obținute in acest răstimp 
în județ și care constituie, totodată, 
un nou și convingător argument că 
oamenii din industria Covasnei vor 
Ieși învingători în competiția cu 
timpul. Ing. Petru Buda, vicepre
ședinte al consiliului județean de 
control muncitoresc al activității 
economice și sociale, preciza, de 
altfel :— In industria republicană planul 
producției globale pe patru luni a 
fost depășit cu aproape 25 milioane 
lei, iar cel al producției-marfă — 
cu 6.1 procente. Productivitatea mun
cii este mai mare decit cea stabilită. 
De asemenea, peste sarcinile de ex
port s-au livrat diferite produse a 
căror valoare este de circa 688 000 lei 
valută.

In cantități fizice reiese că In 

O noud secție a întreprinderii textile .Oltul" din Sf. Gheorghe

răstimp de patru luni colectivele In
dustriale din județ au produs supli
mentar mai mult de 2 800 tone căr
bune. mobilă in valoare de 1 443 000 
Ici, 98 000 mp țesături, 582 000 bucăți 
cărămizi și blocuri ceramice ș. a. La 
data documentării ni s-a precizat că 
pe ansamblul industriei din județ — 
In raport cu sarcinile inițiale ale 
planului cincinal — se lucra cu un 
avans de 82 zile. In efervescența in-

JUDEȚELE ȚĂRII ÎN MAREA
ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

trecerii socialiste pentru realizări 
prestigioase in cinstea celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării patriei 
și a celui de-al XI-lea Congres al 
P.C.R., colectivul de la întreprinderea 
textilă „Oltul" din Sf. Gheorghe 
avea, la acea dată, un avans de 85 
zile, iar cel de la I.P.L. Covasna — 
de 135 zile. Sugestivă ni s-a părut și 
evidența grafică „ținută la zi" in ho
lul de la intrarea in întreprinderea 
de confecții din Tg. Secuiesc. Citim 
aici: „Azi lucrăm in contul zilei de 
25 octombrie 1975“. Din calculele fă
cute reiese că sarcinile actualului 
cincinal vor fi realizate pină la 
23 August a. c. De altminteri, și alte 
colective de întreprinderi de pe plat
forma industrială de la Tg. Secuiesc 

au obținut rezultate elocvente în 
Întrecerea socialistă. La fabrica de 
amidon și glucoză, tehnicianul 
Nyiguly Francisc, secretar al comi
tetului de partid, ne-a spus :

— Colectivul nostru s-a angajat ca 
planul pe anul in curs să fie înde
plinit cu 28 de zile mai devreme. O 
sursă a succeselor noastre — inova
țiile. Iar inovatorii din fabrică au 
obținut — pentru rezultatele lor din 

anul trecut — locul întîi pe județ. 
Un singur exemplu. Inovația sem
nată de inginerii Alexandru Richter 
și Dezideriu Râcz, in curs de apli
care, va aduce unității, anul acesta, 
o reducere a cheltuielilor materiale 
de producție cu peste 520 000 lei.

Realizările de pină acum ? In patru 
luni beneficii peste plan 2,5 mili
oane lei, iar cheltuielile la 1 000 lei 
producție-marfă au fost diminuate cu 
16 lei sub nivelul planificat.

Prezentindu-ne multiple aspecte și 
rezultate care au fost obținute pină 
in prezent și care se vor înregistra 
în continuare — in intimpinarea 
celor două, mari evenimente din 
acest an — tovarășul Ferdinand Nagy, 
prim-secretar al comitetului jude

țean de partid, ne-a vorbit cu căl
dură despre eforturile deosebite ale 
comuniștilor, ale tuturor oamenilor 
muncii români și maghiari din județ, 
despre hotărîrea lor de a-și face da
toria pe deplin, pentru a infăptul in 
condiții cit mai bune sarcinile econo
mice ale cincinalului.

Această hotărire dinamizează pre
tutindeni in județ inițiativa și ca
pacitatea creatoare ale oamenilor. 
Bunăoară, constructorii noului obiec
tiv industrial — fabrica P.A.L. din 
cadrul I.P.L. Covasna — sprijiniți in 
stadiul actual și de șase echipe de 
montaj ale beneficiarului, cum ne 
spunea ing. Teodor Valeu, director 
la I.P.L. Covasna — lucrează susți
nut pentru ca, pină la 20 august (in 
loc de 30 noiembrie 1974), noua ca
pacitate să intre in funcțiune; încă 
în acest an aici se vor fabrica in plus 
mii de tone de P.A.L., urmind ca 
parametrii proiectați să fie atinși la 
30 mai, in loc de 30 august 1975: Sar
cinile pe patru luni din acest an și 
le-au onorat și constructorii de lo
cuințe din județ.

...In întreprinderile și pe șantierele 
din județ fiecare zi amplifică rezul
tatele, semn al destoiniciei, price- 

. perii și talentului oamenilor muncii 
înfrățiți în ginduri și .fapte. Și nu 
putem încheia aceste rindurl fără a 
vorbi de textiliștii de la binecunos
cuta fabrică „Oltul", in rindul cărora 
se află de mulți ani tehnicianul 
Ludovic Barabaș, distins recent cu 
„Ordinul Muncii" clasa I, sau munci
toarea Gyorgy Tereza, de asemenea 
decorată cu „Ordinul Muncii" clasa 
a IlI-a. Pentru rezultatele din anii 
1972 și 1973 fabrica a primit două di
plome de întreprindere evidențiată in 
întrecerea din ramura industriei 
ușoare. Demne de remarcat sint și 
realizările din primele patru luni ale 
acestui an. Colectivul întreprinderii 
a fabricat peste plan diferite pro
duse in valoare de circa 2,5 milioane 
lei, a obținut suplimentar economii 
la prețul de cost de peste 120 000 lei 
și beneficii de aproape 2 milioane 
lei. „Nu numai că ne vom îndeplini 
angajamentele asumate in acest an, 
dar vrem mai mult : vrem să cîști- 
găm in întrecerea din anul 1974 dra
pelul roșu de întreprindere fruntașă 
pe ramură" — ne-a spus, exprimînd 
năzuința întregului colectiv, tov. 
Sorin Rafirolu, director adjunct al 
întreprinderii.

Este cert, hotărîrea de a produce 
mai mult, mai bine și mal ieftin 
animă toate colectivele de muncitori, 
ingineri și tehnicieni din județ In 
marea întrecere pentru devansarea 
cincinalului.

Sever UTAN

[ LA COMBINATUL SIDERURGIC HUNEDOARA j
! ~~ ■ I
j Oțeluri cu
i caracteristici
j superioare
J Concomitent cu sporirea pro-
' ducției de metal, siderurgiștii

hunedoreni desfășoară o in- 1 tensă activitate privind diver-
’ sificarea gamei sortimentale, in
) concordanță cu necesitățile eco-
l nomiei naționale, orlentindu-se
? cu precădere spre oțeluri cu
? caracteristici superioare. • Este
■' semnificativ faptul că în pre-
J zent ponderea oțelurilor de ca-

litate superioară, 61ab aliate și 
i aliate, a ajuns la aproape 55 la
’ sută din producția totală de
| oțel a Combinatului siderurgic
i Hunedoara. In actualul cincinal
' au fost realizate circa 70 noi
) mărci de oțeluri — alte 8
i fiind in stadiu de pregătire —
i destinate in principal țevilor
’ pentru cazane și pentru indus-

tria petrolieră, industriei de au- 
4 toturisme, autocamioane, trac-
’ toare și altor sectoare ale con

Noi produse asimilate în fabricație
DROBETA TURNU-SEVERIN 

(Corespondentul „Scinteii", V. 
Tătaru). — In perioada care a 
trecut din acest an, in secțiile de 
producție ale întreprinderii ju
dețene de industrie locală Me
hedinți s-au obținut, lună de 
lună, însemnate sporuri de pro
ducție. Muncitorii și specialiștii 
de aici și-au propus să reali
zeze prevederile actualului cin
cinal in mai puțin de 4 ani și 
5 luni. Pină acum ci au cîști- 
gat un avans de anroape 4 luni, 
încă din primul trimestru s-a 
realizat peste 85 la sută din 
angajamentul anual asumat 
în întrecerea socialistă. Ac
celerarea, in continuare, a rit
murilor de producție și imbu-

j
I

I
I
I
I 
i

strucției de mașini. Din rindul 
noilor mărci puse in fabricație 
in acest an și livrate beneficia
rilor se impune atenției oțelul 
de tip „Cihcor", de concepție 
hunedoreană, care, datorită înal
tei rezistente pe care o prezintă 
la coroziunea agenților atmo
sferici, este folosit în special Ia 
construcția de linii electrice ae
riene. In aceeași clasă superi

nătățirea calității produselor 
constituie pentru colectivul În
treprinderii obiective perma
nente.

— In aceeași măsură ne pre
ocupă și modernizarea produc
ției — ne spune inginerul Victor 
Enache, directorul întreprinderii. 
Pentru a cunoaște care sint ce
rințele pieței am organizat con
sfătuiri de lucru, sondaje de o- 
pinii. Am stabilit produsele care 
trebuie să fie asimilate in fa
bricație, produse care să satis
facă, intr-o măsură tot mai 
mare, cerințele cumpărătorilor, 
ale pieței. S-a avut în vedere, 
bineînțeles, valorificarea cit 
mai eficientă a resurselor loca
le existente. In felul acesta s-a 

oară se înscrie și noua marcă 
de oțel refractar, inoxidabil — 
utilizabil pentru temperaturi 
pînă la 650 grade C. în medii 
oxidante — destinat confecțio
nării conductelor de abur de la 
cazanele de mare putere și pa
letelor de turbine cu abur.

Sabin IONESCU
corespondentul „Scînteli"
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trecut, din vreme, la omologa
rea noilor sortimente, din care 
o parte au și intrat in produc
ția de serie incă din primele zile 
ale acestui an. Ne-am propus, 
inițial, ca în tot cursul acestui 
an să realizăm 70 noi produse, 
sarcină care la ora actuală, deci 
chiar din primul semestru, este 
Îndeplinită. Un birou din furnir 
de nuc și o garnitură do biblio
tecă realizate în acest an au și 
fost solicitate la export. Pentru 
a veni. în sprijinul gospodinelor 
am realizat 22 de noi produse 
utile, intre care prăjitor de ca
fea, uscător reglabil pentru rufe, 
coșuri din nuiele pentru rufe. 
Pină la stîrș’tul anului vor mai 
fi asimilate 20 de produse noi.
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|FAPTUL~Î 
'DIVERȘI 
j în 53 !
de secunde

i 1 x r ; e 44» X 1» ; 1785 I
XX 2 170 \ 41 Sini patru ’

I înmulțiri. Dacâ Ic rezolvați in I
I numai 53 d? secunde, atunci II I
• put-.; provo .3 Ui intrt pe | 
Ilon Aiiuțoaieu originar din Sir-

ca-Ii$i, in virată de 31 de ani. I 
de mereri» tehnician, cu sțudil I 
|m°dd, la întreprinderea minieră 1

Bălan (Harghita). Sau. daeft I 
\ e mai la Indcmlnft. ridicați I 
n «mărul 7 la puterea a 9-a ori I 

i n «mărul 9 la puterea a 10-a. ■
I Fiecare in numai... 25 de Becun- I 
| de. Sint citeva din probele pe | 
Icere I. A. Ic-a trecut cu brio

ji cu cronometrai In mina „exa- I 
minatorilor". De multe ori. la I 
s r iciul contabilității. s-a luat ’ 

| la f-itrp'C'-e cu mașinile d^ cal- | 
I cui mecanice, și nu o data le-a I 
I biruit in... viteză. |I Cine-1 ajută 
| pe Marian ?

I Colonelul Cătălin Constantin, I 
de la Inspectoratul județean Pra- I 
hava cl Ministerului de Inter- | 
Ine. ne trimite o scrisoare prin

ca-e ne solicitd ajutorul in de- I 
pistarca „numitului Androne I 

ITratan, ndscut in 1941. in co- 1 
muna Gura Vadului, județul I 
Prahova, dat In urmărire pen- I 
tru infracțiunea de abandon de • 

I familie". De doi ani de zile, i
A. T. ți-a părăsit soția si copi- I 
Iul, Marian, in virstă de 3 ani. | 
Si tot de atunci. A. T. n-a mai 

I dat nici un semn de viață. Cine I 
I «l întilnețte este rugat să a- I 
I nunțe primul organ de miliție. ' 
■ De pe acum, micuțul Marian — l 
I care întreabă mereu de tdticu I 
I — rd mulțumește. |

I Căciula 
| la proces

I— E adevărat câ ți-am dat 
căciula ?

— E. dar ți-am dat-o înapoi.
— Ba nu mi-ai dat-o 1
— Ba ți-am dat-o !
Dialog (citește ceartă) Intre

A. I. si G. D.. doi constănțeni 
■ prieteni la cataramă. Prieteni 
I pină acum 4 ani, cind A. I. i-a 
I împrumutat lui G. D. o căciu

lă frumoasă de astrahan, ca să 
I se „fudulească** in concediu, in 
I fața rudelor. Duoă concediu, 
• G. D. susține morțiș că i-a ina- 
Ipoiat lui A. I. căciula, iar aces

ta — câ nu și nu I Au ajuns la 
comisia de judecată. De aici, 

Ila judecătorie. Apoi la tribu
nalul județean. D-- 4 ani — mar
tori purtați pe drumuri, timp 
pierdut si bani cheltuiți cit pe.n- 

| tru o duzină de căciuli. 

I Oile și-au
pierdut...

i ciobanii
I Scriam In faptul divers din

19 aprilie, cu titlul „Oaie con- 
Itra oaie", câ doi ciobani din

Lovnic — Brașov, pe nume Gh. 
Șoneru ți D. Trucmel. schimba
seră. contra cost, 33 de oi mari 

I ți frumoase, proprietatea co- 
I operativei agricole, cu altele 
I slabe si sterpe ale diverșilor 
I cetățeni. Mulțumind pentru se

sizarea făcută, președintele 
C.A.P., Octavian Boieru, re 
scrie : „Cazul a fost prelucrat 

Icu toți cooperatorii. Oile în
străinate au fost readuce in 
turmă. S-au luat imediat măsuri 

I de schimbare a celor doi cio- 
I bani ți de întocmire a actelor 
I de trimitere a lor in judecată".

Prea o făc.ireră de... oaie!

j Mină,
I birjar!...

I Autocamionul W—105—BV,
proaspăt iefit de pe banda de 
montaj a întreprinderii brașo- 

Ivene, rula in noapte de-i sfi- 
rilau... cauciucurile. I-a volan — 
Mitică L’icoiae. Lingă Mitică —

I amicul său, mecanicul Mihai 
Flori.-că. Amindoi — salar ia ți 
ai întreprinderii. Amindoi — a- 
matori de o plimbare nocturnă 
— s-au pomenit fredonind ve
chiul șlagăr „Mir.â. birjar !...** 
Iată că la postul de mili-

Iție i.'.i (Buzău), cintecul 11 
s-a întrerupt brusc :

- încotro ?
— Păi... In rodai.
— Vă rugăm.
— Stați fă vedeți...
Și s-a văzut că autocamionul 

I fusese sustras de cei doi. Ce-or
fi păzit... paznicii întreprinderii?Chef cu...
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OMUL- MUNCA - ETICA Șl ECHITATEA SOCIALISTĂ
Precizăm cft Interlocutorii 

n-au știut dc la început 
scopul investigației noas
tre :

..Unii tac mai ales 
cupe din aluminiu, cu pi
cior șl capac, gen pahare dc 
Mmpanle. O frumușel'’ I". 
(Teodor Ghîțuleasa. tehni
cian principal).

„Se mal fac rame șl su
porturi pentru fotografii... 
N-avem forjâ, că s-ar face 
și taclmuri'*. (Ilie Mihal, 
> ‘crctarul organizației de 
bară din atelierul de tlm- 
plftrie metalică).

..Ultima noutate este fin- 
lina țărănească din bronz 
(mirhetll). Foarte Intere
sante sint și veiozcle tip 
rachetă". (Alexandru Ful- 
ga, lăcătuș in atelierul, de 
timplărie metalică).

Potrivit celor de mal sus 
este firesc să te Întrebi : 
unde te afli ? într-o coope
rativă meșteșugărească ? 
Intr-o întreprindere profi
lat.’» pe obiecte d® artizanat 
sau de uz casnic ? Nu I 
Discuția am purtat-o la în
treprindere.» do prelucrare 
«i aluminiului din Slatina, 
binecunoscută tuturor pen
tru producția el de tlmplfi- 
ne metalică folosită In con
strucții. pentru cablurile 
din sirmă de aluminiu, 
pentru țevile de diferite di
mensiuni ș.a.m.d. Așadar, 
In rindurile unui colectiv 
recunoscut pentru hărnicia 
și capacitatea sa, cite unul 
sau altul, sfidind eforturile 
generale, execută la utila
jul pe care lucrează (cel 
mai adesea in timpul pro
gramului și folosindu-se de 
materialul întreprinderii) 
obiecte de uz personal — 
cupe, rame, veloze etc. — 
operație cunoscută sub nu
mele de „fușerai". In aceste 
circumstanțe reprobabile, a- 
vutul obștesc are de suferit. 
Pentru că, oriclt de „mici** 
sau „lipsite de importan
ță** ar fi In ochii unora ve- 
iozele, ..rachetele'* sau cu
pele, ele înseamnă consum 
de material, consum de 
timp, uzură fizică a utila

jului. adică pierderi d« 
noadmls in contul intre 
prinderii, al societății. -Cu 
atit mai mult astăzi, clnd 
In fiecare întreprindere, !>■ 
fiecare colectiv dc munc i 
se duce o luptă susținut.i 
pentru economii, clnd fle
care cheltuială materială d - 
producție se core riguros

ar trebui să primească re
plica directă a colectivului. 
•>fl fir prevenite de opinia 
muncita.o «scă. Nu de por
tari mai niulți si mai vigi- 
lențl. ori de garduri bine 
consolidate e nevoie pentru 
curmarea unor astfel dc 
apucături I Trebuie astfel 
acționat incit înseși faptele

AVUTUL 
OBȘTESC 

il apără obștea, nu 
doar... portarii vigilenți
cintăritft In grame șl se
cunde.

— Să știți că direcția este 
foarte severă In acest sens. 
Interzice categoric „fușera- 
iul" — ne asigură tovarășul 
Ilie Mihal, secretarul orga
nizației de bază din atelie
rul de timplărie metalică, 
secția metalurgică nr. 1. 
Acum vreo patru-cinci luni 
chiar a fost penalizat un 
muncitor prins la poartă cu 
o ramă. Dar vedeți. între
prinderea nu este îm
prejmuită cu gard, portarii 
nu-și pot face prea bine 
datoria.

Dar încă Înainte de a 
fi șancționate administra
tiv, asemenea manifestări

să nu se poată săvlrși, prin 
înlăturarea oricărei posibi
lități de producere a „o- 
biectelor personale** pe 
spezele Întreprinderii. Cei 
tentați s-o facă se vor izbi 
nu de vigilența unul por
tar, ci de vigilența și opro
briul întregului colectiv de 
muncă din care fac parte. 
Pe deplin posibil (și nece
sar !), de vreme cc, atunci 
cind cineva imobilizează 
un strung pentru una-două 
ore (timpul irosit, după 
cum ni s-a spus, pentru 
confecționarea unei veioze 
•sau „fintini țărănești"), el 
este văzut de colegii sâi de 
atelier, de șeful de echipă, 
de maistru, de secretarul

organizației dc bază, deci 
do tot atițla factori che
mați să pi i iolimpinc prac
tica păgubitoare. Cum se 
acționează pentru ma
nifestarea unui puternic 
curent de opinie pentru a- 
piîraroa avutului obștesc ?

— Chiar luna trecută (a- 
prilie — n. rod.) am ana
lizat activitatea politico- 
cducativă desfășurată de 
organizația noastră In ate
lierul de timplărie metali
că. precizează tovarășul 
Iile Mihal. Eu am prezen
tat și un referat...

Citim și noi referatul, 
pagină cu pagină. De-a 
lungul celor 0 file cu greu 
poate fi desprins vreun e- 
loment concret, specific ac
tivității din acest atelier, 
problemelor cu care este 
confruntat colectivul. „Con
știința socialistă se exprimă 
pregnant in sentimentul 
înaltei responsabilități so
ciale" se spune, intre alte
le ; „a cultiva stăruitor a- 
cost sentiment", „a deprin
de pe toți cetățenii, indife
rent de locul și munca ce 
o prestează, să judece fie
care act social prin prisma 
intereselor generale ale 
întregului popor", „a Înră
dăcina înțelegerea largă, 
unanimă a faptului că pri
matul interesului general 
este premisa progresului 
societății și condiția satis
facerii optime a înseși in
tereselor individuale ale 
fiecăruia" etc. Iată tot 
atlten deziderate ale mun
cii educative cum nu se 
poate mai juste, exprimate 
ca la carte, dar... foarte 
generale. Or, se știe, a a- 
naliza concret, la1 obiect o 
problemă, a spune lucruri
lor pe nume, în spirit cri
tic, combativ, este prima 
condiție pentru o dezbate
re fructuoasă, eficientă, 
pentru antrenarea Întregu
lui colectiv la realizarea 
practică a obiectivelor de 
care amintea referatul.

loan POPA

— Piese ștanțate, toți 
vreți piusc. înțelegcți-rnă, 
eu vreau același lucru : 
dar o presă este o presă, 
iar o matriță, o matriță. 
N-am cum. n-am șțanțe 
supr-act.ijate. Sint matrițe, 
pricepeți, nu blocuri cu e- 
taj. Și oamenii, ah, copiii 
ăștia...

Era tot co le putea spu
ne maistrul Nlcolae Comu
nici celorlalți șefi de ate
liere ale întreprinderii de 
autocamioane din Brașov 
la „operativele" zilnice. 
Asta in urmă cu un 
timp. O dată, surprins : 
șianțe supractajato ? I Am 
zis eu asta 7 De ce nu... 
Rezultat : maistrul Comă-, 
nici a procedat cum i-a 
trecut lui prin cap șl as
tăzi. aici, piesele se ®Lan- 
țoază supraetajat. A vrut 
să-și înregistreze Inovația. 
Făcuse număr rotund — 
110. L-au uimit cind i s-a 
comun.icsit că de astă 
dală... era Invenție I

Discut cu Eroul Muncii 
Socialiste Nlcolae Comu
nici, șeful atelierului de 
prese. întreb : Și copiii ? 
Răspunde : „Care copil, 
tovarășe, sint ditamai fa
miliștii. în ultimul an s-au 
însurat unsprezece băieți 
și unsprezece fete. Aici 
s-au cunoscut...

★
Aurel a venit detașat ca 

electrician de la mecanicul- 
șef. Electricianul, ca toți 
electricienii, cu ochii mai 
mult pe sus. A zărlt-o. Pe 
vremea aceea (acum trei 
ani) Jeni lucra ca maca- 
ragiță. „Cite nu se pot de
fecta pe o mașină de ridi
cat ? Și cine să repare 
dacă nu electricianul ? Azi 
o reparație, miine un film, 
eu «seralist», miine altă 
reparație, patruzeci de 
trepte in sus, la macara, 
pe o seară verticală, pa
truzeci in jos, lecții, în 
seara asta trec să te văd 
după ce ies de la ore, ar 
fi bine să te califici pre
statoare, bine că ți-au a- 
probat, mă dor picioarele

tot suind, au Început să 
vadă și alții că defecțiu
nile-» cusute cu ață albă, 
aha, ești geloasă, va să zică 
crezi câ nu exista dragoste 
fără gelozie. Iți fac eu o 
scenă dacă ai chef de Iu
bire dintr-asta, că m-a 
luat și malstnil Ciobanu 
să-mi amintească ce s-a-n- 
timplat do-am rămas cori
gent la matematică in ulti
mul trimestru tocmai eu,

— Mergi La un film ?
— Așa, ca viitori colegi. 

Dar să nu-ți închipui că...
„Eșfi din Pirscov ? Eu 

din Pâtlrlagele. Buzoienl I 
Mergi șl miine 7 Vin să te 
Iau, adică plecăm împreu
nă, vrei ? Și ce dacă n-ai 
zestre, deci ai o pătură și 
un ceas de masă, las’ că-i 
bine, sintem originali, ma
joritatea au plecat de la 
lingură, nu l-a trecut nici

40 de povești 
de dragoste 
adevărată

că Înainte de armată eram 
cel mai bun La științele 
exacte, și-am ajuns să cad 
din picioare tot conducin- 
du-te acasă noaptea tîr- 
ziu.„".

Luni, 15 aprilie 1974, 
Jeni și Aurel Vaida au zis 
„da" și au primit certifi
catul de căsătorie. Act 
greu. I-a ajutat să-1 ridice 
maistrul Ciobanu Toma...

★
„Clnd te întorci de la 

oaste primul lucru pe 
care-1 faci e să vii așa, ln- 
tr-o doară, să mai discuți 
una-alta ca să vadă lumea 
c-ai venit, treci pe la toți, 
ce dacă-i ții din treabă, 
vorba e că ești de-acum 
gata, om, și cine-i blonda 
că nu era cind am plecat, 
va să zică abia a terminat 
profesionala...".

unuia prin cap să-nceapă 
ca noi, așa zicea și nea 
Toma Ciobanu.,."

Se numesc Luminița și 
Nicoloe — familia Radu.

★
„Te trezești cu o absol

ventă de liceu. Le recu
noști ușor, știi, La început 
umblă cu nasul intr-un a- 
nume fel, da’ p-ormă vor 
să-nvețe mașina și apelea
ză la tine 7 Apelea
ză ! Azi îi arăți ceva, 
dar nu-i spui tot, mai lași 
ca să vină să te-ntrebe și 
miine sau o inviți La o co
fetărie, știi, ai aflat că-j 
plac cataifurile, e intere
sant, am opt ani vechime, 
pot să povestesc despre 
prese pină la ziuă, de aia 
m-au și avansat reglor, o 
mai ascult pe ea. o conso
lez, ce dacă ai picat la ad

mitere La facultate, geo
grafia-! grea și țe-ntreabă 
trei kilometri de Dunăre, 
cind o înveți din Pădurea 
Neagră pină la noi, In Del
tă, de unde dracu’ să-ți 
aduci aminte ce e cu Du
nărea intre kilometrul cu
tare șl cutare și i-am răs
puns ce-aș fi zis eu : -curg 
sloiuri», fala avea drep
tate, știi, Imi șl plăcea, dar 
al el au zis cum să se că
sătorească o fată absolven
tă de liceu cu un simplu 
muncitor, de unde dracu 
șl Ideile astea, că el e son
dor și ea casnică, dar cred 
că s-au Împăcat cu gindul. 
am făcut și ceva economii, 
pentru casă, diseară-i fa
cem o vizită nașului, mais
trului Toma Ciobanu...".

Familia 6e numește Grl- 
gorina și Toma Toarcea.

*
în atelier s-au cunoscut 

și Anica cu Toader Pricop, 
și Maria cu Vaslle Mihal, 
și Ioana cu Constantin 
Ncgoiță ș|„,

în secția prese a Uzinei 
de autocamioane din Bra
șov lucrează patruzeci de 
familii. Nu înțelegeam de 
ce — in multe dintre po
veștile de dragoste înfiri
pate acolo — revine nu
mele maistrului Toma Cio
banu. L-am căutat și n-am 
dat de el. Curiozitatea 
mi-a spulbcnat-o Ștefan 
Enaclie, secretarul comite
tului de partid din secție î

— Treaba-i așa : Cioba
nu Toma, maistrul și fami
lia lui, este „opera" lui 
Nlcolae Comănlci. Eu — 
de asemenea. Maistrul 
Costică Ungureanu — 
idem. Acum, fostul nostru 
maistru este La pensie. Pe 
hirtie. Din uzină n-a ple
cat, v-ați convins. Lucrea
ză că vrea el. Spune câ nu 
pleacă din familia noastră, 
deși are și o alta, acasă. 
La el, In vizită, ne-a che
mat nu o dată. Se pare că 
Ciobanu a prins bine lec
ția. Și cam asta-i tot.

Mircea BUNEA

Expectativa - fotoliul celui fără de opinie
într-o seară din iarna 

trecută, troleibuzul 84 se 
apropia de capătul liniei. 
Indignați de comportarea 
sfidătoare a unui grup du
bios, huliganic, pasagerii 
sperau să apară un om in 
uniformă. Omul in unifer- 
m i se afla la ultima sta
ție și s-a prezentat la ușa 
vehiculului. Oricit de ful
gerător s-au petrecut lu
crurile. pasagerii — pină 
mai adineauri vexați — nu 
se poate sâ nu fi văzut 
cum un individ repede un 
pumn, cum un al doilea 
fulgeră un cuțit și cum. 
apoi, întregul lor grup o 
rupe la fugă printre 
blocuri. Oricum, l-au vă
zut pe apărătorul ordinii, 
pe care ei il chemaseră, câ 
iși duce cu stăpinire de 
sine mina la piept, privește 
dezolat in urma răufăcăto
rilor pe care nu mai pu
tea să-i urmărească, mane
vrează cu o singură mină 
stația de radio, anunță so
bru evenimentul, cuplează 
sirena, dă drumul fulgere
lor albastre din cupola 
meșinii și, conducînd tot 
cu o mină, pornește in vi
teză spre primul spital, 
transportindu-și propriul 
trup rănit.

Fără aceste minute ciști- 
gate de milițianul devenit 
victimă, infracțiunea comi
să de Gheorghe Ion. zis 
Gabi, și Mircea Gheorghe. 
zis Doloman, s-ar fi numit 
omor. Dar, în eventualita
tea unui sfirșit fatal, ciți 
dintre numeroșii asistenți 
ar fi putut mărturisi pro
priei lor conștiințe indig
nate că au întreprins ceva? 
în cazul unor oameni, dru
mul de la bune intenții la 
acțiune trece prin comodi- 
tate. Firește, lumea nu e 
c impusă numai din eroi, 
dor fiecare poate și f da
tor să Întreprindă ceva ne 
măsura puterilor și anga
jării lui. Numai că <-i, soee- 
tatorii din seara de iarnă,

aveau o limită In atitudi
nea lor de mută indignare: 
participau fără să „se 
bage". Ca și cum pe el nu 
i-ar fi privit fărădelegea 
ce se săvirșea șub ochii lor 
— și. in sensul cel mai 
exact, împotriva lor.

Contemplarea pasivă a 
unui incident șocant, fără 
a te transpune in situația 
„părții" cu care te identi
fici moral, imoinge auto
mat La păreri arbitrare, la 
o sfătoșențe de chibiț, la 
un fel de a da cu banul in 
fața unor fapte cu implica
ții sociale.

Vă propunem să meditați 
la următoarea situație : un 
lucrător de miliție legiti
mează pe cineva. Veți ob
serva oameni serioși care, 
dacă este novoie, ii dau 
concursul. Veți observa 
alți oameni serioși care, 
nefiind nevoie dc contri
buția lor, iși văd de 
drum. Dar veți observa și 
cîțiva gură-cascâ ce se vor 
îmbulzi ou întrebările: 
„Ce-i aici ?“, „Ce-a fă
cut ?". ,.Ce-ai eu ol ?". Dacă 
procedura legală a durat 
puțin mai mult se vor auzi 
și astfel de voci :

— Iartă-1. frate. nu-l 
vezi cum arată ! — Tocmai 
pe-ăsta 11 vâzuși ! — Ce-al 
cu el. dom-le ?

Băgătorul de scamă una 
crede, alta vede. El accep
tă, teoretic, obligațiile e- 
tice, in parte le și respectă, 
chiai ■ i. în gu
mele lor dacă este perso- 
nlezat, dar uită toate a- 
cestea cind se află ca 
simplu spectator. I se pare 
că-i stă bine sâ fie tocmai 
atunci ciement și o fa
ce din eroarea de a cre
de că există legi șl legi. 
Cu subiectivitatea in bu’u- 
nar. nu-și bate prea mult 
capul sâ-și documenteze 
„verdictul".

Organul de ordine e or- 
gen de ordine, prin 
definiție corect, nici o

excepție eventuală nu 
poate avea altă valoare 
decit aceea de excepție, iar 
tu, cetățean, e firesc să ai 
încredere in el. iar dacă e 
cazul să-1 susții să-și ducă 
la bună îndeplinire misiu
nea pe care i-a tncredin- 
țat-o societatea.

Un Individ a traversat 
Bulevardul 1848 pe deasu
pra pasajului subteran, 
prin cea mai mare aglo
merație de mașini. Miliția
nul, un-subofițer in virstă. 
l-a fluierat : el a rupt-o 
la fugă. Intimplaroa a fă
cut ca pe trotuar să se af’.e 
un locotenent tinăr, îmbră
cat civil. Profesional, el 
știa mai bine decît toți cel 
din jurul lui că un tip care 
fuge de legitimare este 
in foarte multe cazuri un

ins periculos. (Și autorii 
faptei din troleibuzul 84, pe 
care o pomeneam la în
ceput. au riscat totul lo
vind și înjunghiind, tocmai 
pentru că erau infractori 
primejdioși, de mult cău- 
tați). Așa că locotenentul 
cel tinăr s-a lansat In 
cursă. Fugea tare contra
venientul, fugea tare și 
ofițerul. L-a ajuns tocmai 
la Căuzași. Cit al clipi din 
ochi s-a și strins un cerc 
de amatori.

— Lasă-1, dom-le ! Iar- 
tă-1.

Pină să le explice omul 
ordinii ceva, in Îmbulzeala 
creată, individul a șters-o. 
Chibiții au devenit din- 
tr-o dată curioși:

— Uite-al naibii c-a scă

pat. Dar ce făcuse, tova
rășe ? Spuneți-ne și nouă I 

Există, desigur, și sufi
ciente exemple contrarii. 
Ne-am oprit insă mai mult 
asupra celor de natură să 
aducă aminte unora care 
se complac in atitudini de 
felul celor înfățișate mai 
sus, că problemele ordinii 
și corectitudinii sint pro
blemele fiecărui cetățean 
demn de această calitate 
socială. De atitudinea con
știentă, activă a opiniei 
publice depinde in mare 
măsură securitatea valo
rilor morale și materiale 
scumpe fiecăruia dintre 
noi.

Dumneavoastră personal 
cum ați proceda ?

Sergiu ANDON

INVITAȚIE LA CABANA
„NEHOIU“

BUZ AU (Corespondentul 
..Scinteu" Mihai Bâzu) — Șo
seaua asfaltată, da’.ă in circu- 
k.iie recent, pe distanța Bu- 
zuu—Brașov deschide țui;s- 
mului unul din cele mai 
frumoase și inedite trasee mon
tane. DesDrinzindu-se din pla
toul fierbinte al Bărăganului 
buzoian, drumul intră imediat 
in relieful carpatic, însoțind 
a;Ja Buzăului pină aproape de 
izvoare.

Turiștilor care străbat acest

tras u le stau la dispoziție o 
serie de unități de alimentație 
publică ale cooperației de con
suni, care oferă o gamă varia
tă d<- preparate culinare cu 
specific local. De asemenea, un 
loc agreabil de popas il consti
tuie cabana „Nehoiu", din lo
calitatea cu același nume. Ca
bana dispune de 32 locuri de 
cazare in camere confortabile, 
precum și in căsuțe camping. 
Unitatea mai dispune de un 
restaurant, un bufet și un bâr.

Dialog cu cititorii
• SENSIBILITATE. Plin de 

sensibilitate, M. Poinariu, din 
Iași, ne povestește o ințirhplare 
dramatică, dar plină de tilc. S-a 
deplasat la doi bătrîni de la țară, 
bine cunoscuți ca oameni de ome
nie, cinstiți, harnici, rădăcini din 
care au răsărit un număr respec
tabil de urmași. Aflindu-i triști, 
corespondentul s-a interesat de 
pricina tristeții ; a pus-o în legă
tură cu o cicatrice decolorată de la 
mina mamei — prea roză pentru 
acele mîini muncite — și a dedus, 
preluind și aluziile discrete ale 
bătrinei, că fusese lovită de către 
unul din urmași. La plecare insă, 
cind a fost să facă’’ legăturicile și 
să-1 roage pe vizitator să treacă, 
ajungind in oraș, și pe la ai ei, 
maica cea nedemn tratată de co
pil n-a pregetat să-i trimită agre
sorului lipsit de suflet și rușine 
niscaiva bunătăți. Inimă de mamă
— veți spune I Am ad’ăuga : și o 
lecție mai usturătoare decit orice 
palmă sau nuia, dacă, bineînțeles, 
destinatarul pachetului mai are și 
un pic de obraz. Citind scrisoarea 
nu putem pierde două metafore 
care confirmă încă o dată dulcea 
inspirație moldovenească. Cores
pondentul descrie chipul acelei 
mame „sub streașină basmalei cer
nite", iar cuplul părintesc e definit, 
modest și triumfal in același timp
— „casa cu doi stilpi".

e SUPĂRAT, După ce a fost o 
vreme supărat pe noi, fidelul co
respondent Florin Anghel, din Pi
tești, reia firul contribuțiilor sale 
la dezbateri etice. De data aceasta 
ne relatează cu fină Ironie că fu
mătorii de-o viață sint gata să 
scape de meteahna lor din prici
na... puștanilor care ar goli tutun
geriile. Glumă, glumă, dar ce-i de 
făcut ? Pe lingă partea de educa
ție medicală noi căutăm substratul 
etic. Ne gindim la exemplul perso
nal : ciți dintre ei nu vor fi avind 
părinți sau profesori care, cu ți
gara In mină, le explică nocivita
tea tutunului !

• TINERI. Tot despre tineri șl 
despre educație ne scrie și solda
tul Pop Gavril. El judecă, de la

tribuna proprie-i tinereți, pe vino
vății principali în cazurile ce a- 
parțin delincvenței juvenile șl a- 
firmă în antiteză : „înțeleg foarte 
bine și ce e rău și ce e bine, pot 
să ma laud cu educația pe care 
am primit-o de la părinții mei, 
pentru care le mulțumesc foarte 
mult, educație pe care au dat-o și 
celor trei frați și surorii pe care 
o mai am". Rândurile înțelepte și 
pline de bun simț ale ostașului ne 
fac să ne gindim la scrisoarea mai 
sus citată a cititorului ieșean. 
„Casa cu doi stilpi**... Da, cind 
stilpii casei părintești slot drepți, 
din ea Je^ oameni, ca-printr-un arc 
de triumf.

• CITITORI. Iată-ne supuși, ia
răși, judecății cititorilor. De data 
aceasta, dintre materialele publi
cistice pe teme de etică a venit 
rindul „picăturilor de cerneală". 
Bucureșteanul Aurel Iliescu ni le 
inventariază pe aproape un an de 
zile, mai exact — un eșantion de 
o sută de asemenea cursive și face 
o răbdătoare și exigentă anajiză a 
tematicii lor : „30 s-au referit la 
eroismul in muncă, la prețuirea 
exemplului personal ; 9 la etică, e- 
chitate, modestie ; 6 la aspecte ne
gative in muncă și activitate ce
tățenească : 6 la promovarea nou
lui și la necesitatea de a învăța 
permanent"... Mai importantă decit 
statistica de mai sus este dovada 
de atenție cu care sintem urmă
riți : „Citind, uneori mă bucur sau 
mă întristez ; întotdeauna insă am 
de învățat. Unele articole le citesc 
cu soția, fetele și ginerii, ca să 
păstrăm în inimi utilul și frumo
sul, să respingem fapta rea, un
tul, nepăsarea".

• O SECUNDA I Ilie Cilțescu- 
Giurgiu : Notăm sugestiile privind 
întărirea rolului educativ al colec
tivelor de muncă și controlul ce 
trebuie exercitat mai ferm asupra 
aplicării legilor. Tănase Zaharia- 
București : Vom mai publica arti
cole pe tema despre care ne-ațl 
scris cu atita convingere împreună 
cu alți zece colegi de-ai dumnea
voastră.

IGheorghe Marin, din Ga’.ațI
(strada Tudor Vladimirescu nr. I 
326), s-a întors vesel acasă, cu I 
o surpriză : trei sticle de vin • 

I a'.b. împreună cu cei doi fii ai I 
I săi — Ion și Vaslla — și-au I 
I turnat cite un pahar. N-au apu- | 
Icat să bea insă dorit foarte pu

ți.-. deoarece „cheful** s-a trans
format intr-o tragedie. In sticle 
nu se afla vin alb, ci lichid...

Iantigel. Cum și de ur.de și l-a I 
procurat Gh. M. rămine să fie I 
lămurit de către organele de I 
|anche*ă. Cert este că tatăl și « 
unul din f i au decedat iar ce- I 
lălăit a suferit grave afecțiuni I 
ale nervului optic.

Rubrics redoclaiâ de
Petre POPA 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Scinteil"
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RETRIBUȚIE DUPĂ REZULTATE- 
DE LA DIRECTOR LA MUNCITOR

In activitatea Complexului Inter- 
cooperatist pentru creșterea porcilor 
de la Tomeștl-Iașl s-au făcut simțite, 
intr-o anumită perioadă, grave ne
ajunsuri de ordin economic și finan
ciar. în 1972, de exemplu, s-au înre
gistrat 9 milioane lei pierderi. Dar 
din 1973. lucrurile au intrat pe un fă
gaș bun : beneficiile realizate au 
ajuns la 2,6 milioane lei, Iar in pri
mele 4 luni din acest an s-au obținut 
3,6 milioane lei beneficii, față de 4,4 
milioane lei prevăzute pe Întregul an. 
Este de remarcat, de asemenea, câ 
producția globală pe un lucrător va 
atinge anul acesta 251 000 lei, iar 
producția-marfă vindută și încasată 
— 231 000 lei. Aceste rezultate au la 
bază măsurile energice Întreprinse 
pentru aplicarea tuturor elementelor 
tehnologiei de creștere a porcilor, 
pentru reducerea cheltuielilor de pro
ducție. Totodată, ele au fost și sint 
influențate favorabil de introducerea 
acordului global ca formă de retri
buire. Cișîlgul tuturor lucrătorilor — 
de la directorul complexului pină la 
ultimul îngrijitor — depinde de re
zultatele in producție și. de aceea, cu 
toții sint direct interesați să îndepli
nească planul, să obțină o eficiență 
economică ridicată.

Ce este demn de relevat din expe
riența dobindită in acest domeniu la 
complexul Tomești ? Mal intil, modul 
in care a fost organizată aplicarea 
acordului global. în acest sens au 
fost stabilite patru trepte de func
țiuni. Din treapta de bază — cea mal 
largă — fac parte toți Îngrijitorii de

animale. Ei sint retribuit! prin tarife 
diferențiate pe tona de spor in greu
tate, in funcție de rezultatele obți
nute la lotul de animale pe care 11 
are in primire fiecare. De exemplu, 
se acordă 130 lei pe tona de spor in 
greutate la ingrășătorie și 160 lei la 
crescătorie, iar pentru fiecare purcel 
înțărcat și predat sănătos, tariful este 
de 7 lei. Din treapta a doua fac par
te formațiunile de lucru din cadrul

contabilii, care formează treapta a 
patra — tariful este de 17,72 lei la 
mia de lei venit, tarif care, de ase
menea, se aplică in mod diferențiat 
și in fiecare trimestru se corelează 
cu beneficiile realizate.

Dar aplicarea acordului global nu 
s-a rezumat la stabilirea acestor ta
rife. Introducerea acordului global a 
fost Însoțită de precizarea sarcinilor 
pe fiecare om sau echipă de servire,

Din experiența Complexului intercooperatist Tomești-la;i 
în aplicarea acordului global

fermelor — echipele pentru efectua
rea montelor și insămințârllor artifi
ciale, pentru dezinfecție ori alte ope
rațiuni. Aceste echipe beneficiază de 
tarife diferențiate Pentru muncitorii 
din sectorul montă, de exemplu, ta
riful este de 16 lei de fiecare scroa
fă gest antă. Cei ce servesc procesul 
de producție și au răspundere pe În
treaga fermă — personalul tehnico- 
administrativ, mecanicii etc. .— sint 
încadrați in treapta a treia. Ei sint 
r.-tribuiți cu tarife la mia de lei pro
ducție sau la tona de spor in greu
tate. De pildă, se acordă 3,25 lei de 
flecare purcel, sumă care se atribuie 
in mod diferențiat, revenind 54 bani 
șefului de fermă, 45 bani economistu
lui de fermă. 25 bani electricianului 
etc. Cit privește retribuirea cadrelor 
cu atribuții de conducere pe întregul 
complex — directorul, tchnologul-|ef,

de permanentizarea și instruirea În
grijitorilor, de crearea unor condiții 
de muncă corespunzătoare. Multe alte 
măsuri au ca obiectiv reducerea chel
tuielilor de producție. Pentru a eco
nomisi furajele combinate, zilnic, in 
rația animalelor se adaugă circa 
7 000 litri de zer șl zară de la I.C.I.L. 
în același scop și pentru „vitamini- 
zarea" animalelor de prăsilă se folo
sește lucerna cultivată in spațiile din 
incinta complexului și pe cele 30 de 
ha cultivate, pe bază de cooperare, 
la cooperativa agricolă Tomești. O 
altă măsură — Înlocuirea a circa o 
jumătate de milion de saci de hirtie 
pe an, prin organizarea transportului 
furajelor combinate in vrac — per
mite să se economisească aproape 
1,5 milioane lei.

Odată cu aplicarea acordului global, 
conducerea complexului a studiat po

sibilitățile de a obține un număr su
plimentar de purcei de la mai puține 
scroafe-matcă și de a reduce pierde
rile, Cu sprijinul uteciștllor din uni
tăți industriale ieșene și de la S.M.A. 
Holboca s-au confecționat 100 de 
cuști pentru întreținerea purceilor 
slabi, pină cind aceștia ajung la 
greutatea normală. în acest mod sint 
salvați 700—800 de purcei pe an.

Cu consecvență se urmărește livra
rea porcilor la o greutate cit mai 
mare, in cadrul aceleiași perioade de 
240 zile cit se prevede in tehnologie. 
Anul acesta, greutatea medie la li
vrare a ajuns la 111 kg, in loc de 
100 kg cit era prevăzut, ceea ce a 
permis să se vindă statului impor
tante cantități de carne peste plan. 
„Resursele pentru mai mult, mai 
bine și mai eficient nu sint nici pe 
departe epuizate — qe spunea tov. 
Corneliu Moșneagu, contabilul-șef al 
complexului, cel care a inițiat cal
culele ce stau la baza aplicării acor
dului global. în flecare fermă ana
lizăm lunar cheltuielile șl luăm mă
suri pentru diminuarea lor la stric, 
tul necesar. Cit despre experiență 
noastră, am tnfățișat-o directorilor și 
economiștilor din complexele inter- 
cooperatiste din țară care ne-au vi
zitat. iar la rindul nostru aplicăm tot 
ce.-a ce găsim bun, urmărind un scop 
precis : complexul nostru să fie pri
mul Intre unitățile similare, care să 
dea peste plan 1 000 tone carne și cel 
puțin 5 milioane de lei beneficii**.

C. BORDEIANU

ur.de
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Excelenței Sale Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintei# Republicii Socialiste România

Cronica zilei
Am fost deosebii 

dumneavoastră mesa
le Impresionat, domnule președinte, de amabilul 
pentru care vA mulțumesc foarte mult.

Ca președinte al republicii, voi menține in mod cordial legăturile 
tradiționale de prietenie existente între România și Franța, atit de apro
pia e de mulți ani prin cultură si civilizație ; voi continua dezvoltarea 
cooperării politice, economice și tehnice, la care am contribuit personal, 
în cablate de președinte francez al Comisiei guvernamentale de coope
rare și ale cărei progrese le-am putut astfel aprecia din plin.

Cunoscînd interesul pe care dumneavoastră personal îl acordați 
reușitei acestei cooperări, sînt sigur că. datorita voinței noastre comune 

apropiere, relațiile dintre cele două țări ale noastre nu vor putea fi 
ît strinse în viitorii ani.
De asemenea. -- —M ....

trecut, cu mijloacele lor proprii, să facă să prevaleze 
Idealuri de pace, destindere, independență națională și 
ropeanâ și internaționala.

Mee

tie
l nu mă îndoiesc că țările noastre vor continua, ca și în 

'în lume aceleași 
de cooperare eu-

Tovarășul Mlron Coristantlnescu, 
v ' ...:.t el Comitetului

.«rutlv, secretar al C.C. al P.C.R., 
primit marți dimineața delegația 
activiști ai P.C. Bulgar, condusă 
tovarășul Iordan Borisov, adjunct 
?-’f de sorți® ta C.C al P.C. Bul

gar. care, ta invitația C C. al P.C.R., 
a făcut o vizită in «chimb de expe
riență în țara noastră.

La primire au participat Lucian 
Drăguț, vicepreședinte, și Nicolae 
Spînu. adjunct de ? f de secție la 
Consiliul Central do Control Munci
toresc nl Activității Economice și 
Sociale. ’

Cu acest prilej a nvuț loc* o con-

membru supleant
F\t •'
« I

vorbire, care *<-a desfășurat Intr-o 
atmosferă caldă, prietenească.

în timpul vizitei In tarn nonstrâ. 
delegația a avui convorbiri la C.C. 
al P.C.R., In comitetele județene Si
biu și Prahova, piccum șl ta Comi
telui municipal Pitești ale P.C.R.. ta 
conduccrrn unor ministere șl insti
tuții centrale.

Delegația a vizitat, de asemenea, 
n si rie de obiective economice și 
social-culturale din București șl din 
județele menționate.

în după-amlnzn aceleiași zile, oas
peții au părăsit Capitala, indreptin- 
du-se spre patrio.

Marți dimineața, tovarășul Mihnl 
Dnlea, președintei» Conciliului Cen
tral al U.G.S.R., a primit delegația 
Ctentralei creștine a metalurgiștilor 
din Belgia condusă de Jean Doyen, 
secretar general, car® la invitația 
Comitetului Uniunii sindicatelor din 
metalurgie și construcții do mașini 
efectuează o vizită de prietenie li 
studiu în țara noasiră.

La primire a participat tovarășul 
Nicolae Movaru, membru al Comite
tului Executiv al Consiliului Contrai 
al U.G.S.R., președintele Comitatu
lui Uniunii sindicatelor din metalur
gic și construcții de mașini.

Comuniștilor din Iugoslavia

VALERY GISCARD DESTAING

Domnului JACQUES CHIRAC
Prim-ministru al Guvernului Republicii Franceze

Numirea dumneavoastră în înalta funcție de prim-niinistini al Gu
vernului Republicii Franceze îmi oferă plăcutul prilej de a v.ă transmite 
vii felicitări. împreuna cu cele mai bune urări de sănătate și succese 
In îndeplinirea misiunii dumneavoastră de mare răspundere.

Folosesc această ocazie pentru a-mi exprima convingerea că rela
țiile tradiționale de prietenie dintre România și Franța se vor dezvolta 
continuu, pc multiple planuri, în interesul reciproc al țărilor și po
poarelor noastre.

Tovarășul Ștefan Andrei, secretar 
ol C.C. al P.C.R., a primit, la Co
mitetul Central al partidului, pe 
C. sare Bensl, subsecretar de stat in 
Ministerul Afacerilor Externe din 
Italia, membru al conducerii Parti
dului Socialist italian.

în cursul convorbirii au fost a-

bordate probleme ale dezvoltării In 
continuare a relațiilor dintre Româ
nia șl Italia, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Socialist 
Italian și s-a făcut un schimb de 
păreri asupra unor probleme interna
ționale contemporane.

M! nistrul afacerilor externe nl Re
publicii Socialiste Romftnta, George 
Macovescu, a adresat o telegramă de 
felicitare noului ministru de exter
ne francez Jean Sauvagnargues, cu 
ocazia numirii sale In această func
ție.

BELGRAD 28 — (Corespondență 
de la S. Morcovcscu). Lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia au con
tinuat, marți. In cadrul comisiilor. 
Au fost constituite cinci comisii : 
pentru dezvoltarea relațiilor soclal- 
ecdndmice socialiste și pentru pro
blemele dezvoltării economice șl so
ciale : dezvoltarea sistemului politic, 
relațiile interrepubllcane și dintre na
ționalități ; dezvoltarea Uniunii Co
muniștilor. pregătirea politică șl 
ideologică a cadrelor el probleme sta-

tutare ; educație. Invățămint ei cul
tură ; relațiile internaționale |1 poli
tica externă a Iugoslaviei.

Dezbaterile «e desfășoară pe baza 
expunerii prezentate In prima zi • 
lucrărilor de președintele Ioslp Broi 
Tito, precum |1 a Raportului Prezi
diului U.C.I. privind activitatea par
tidului intre cel» două congrese.

La încheierea lucrărilor, comisii!» 
vor prezenta apr» 
neri referitoare la 
cumente.

•probare propu- 
prolectele de do-

vremea
Teri tn (arA t Vremea a fost relativ 

călduroasă, cu cer variabil, mal mult 
senin dimineața. în sudul țârii. In 
cursul dupâ-amlezU, în zona dc mun
te ș: izolat In Transilvania, Moldova 
și nordul Munteniei s-au semnalat a- 
verse de ploaie sl frecvente descăr
cări electrice. Vîntul a suflat slab 
;.nâ la potrivit. Temperatura aerului 
la era 14 oscila Intre 16 grade la Man
galia și 26 de grade la BÂilești. Turnu- 
Mâgurele, Roșiorii de Vede si Giurgiu, 
în București : Vremea a fost în gene
ral frumoasă, cu cerul variabil, mal 
mult senin. Vîntul a suflat în general 
stab. Temperatura maximă a fost de 
26 dc grade.

Timpul probabil pentru zilele de 30, 
31 mal șl 1 iunie. în țară ; Vreme In 
general frumoasă in regiunile din su
dul țărti, unde cerul va fi variabil. In

Miting cu prilejul aniversării Organizației
Unității Africane și Zilei eliberării Africii

MANEA MÂNESCU
Prim-ministru al Guvernului 
Republicii Socialiste România

celelalte regiuni, cerul va fl mal mult 
noros. vor cădea plot de scurtă dura
ta Vint potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 6 și 16 gra
de. iar maximele vor ■oscila intre 18 
și 28 <1c grade, local mat ridicate. In 
București : Vreme In general frumoa
să. Cerul va fi variabil, favorabil a- 
versel de ploaie In cursul după-amiezll 
la începutul intervalului.

PRONOSPORT
ClȘTIGI RILE CONCURSULUI 

DIN 26 MAI 1974

Categoria I : (13 rezultate) — 13,80 
variante a 8 332 lei. Categoria a 
Il-a : (12 rezultate) = 391,15 varian
te a 353 lei. Categoria a IlI-a : (11 
rezultate) ■= 5 268,45 variante a 39 
lei.

Cea du-a Xl-a aniversare a Orga
nizației Unității Africane și a Zilei 
eliberării Africii a fost marcată in 
Capitală printr-un ' ____ ...
marți după-amiază la Casa de cul
tură a studenților, 
numeroși muncitori, elevi și studenți 
români, precum și studenți din țări 
africane care se pregătesc în insti
tute bucureștene de invățămint su
perior.

Mitingul a fost deschis de Ion 
Sasu. președinte al Uniunii Asocia
țiilor Studenților Comuniști din cen
trul universitar București.

A luat apoi cuvîntul Mihail Vâr- 
tosu, secretar al Consiliului Asocia
țiilor Studenților Comuniști din 
România, care a exprimat sentimen
tele de profundă prietenie și solida-? 
ritate ale tinerilor și studenților din 
patria noastră cu lupta popoarelor 
din țările Africii Împotriva imperia
lismului. colonialismului și neocolo- 
nialismulul, pentru eliberare națio
nală și realizarea idealurilor de li
bertate. pace și progres social. Vor
bitorul a subliniat importanța vizi
telor oficiale efectuate in mai multe 
țări africane de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu pentru dezvoltarea bune
lor relații de prietenie și colaborare 
dintre țara noastră și popoarele afri
cane. Tineretul din România, alături 
de întregul popor, a Încheiat vorbi-

miting organizat
Au luat parte

torul, iși exprimă și cu această oca
zie solidaritatea militantă cu mișcă
rile de eliberare din Angola. Mozam- 
bic. Guineea-Bissau, Namibia, in 
lupta lor justă pentru libertate și In
dependentă națională. Totodată, ti
neretul, poporul nostru condamnă 
politica de discriminare rasială si a- 
partheid dusă de regimurile rasiste 
din Africa de Sud și Rhodesia.

în numele tineretului din Capitală 
nu luat cuvîntul Ion Stancu, mun
citor la Industria Optică Română, și 
Tudor Mohora, student, care au afir
mat solidaritatea militantă a tinere
tului, alături de întregul popor ro
mân. cu lupta popoarelor africane 
pentru propășirea lor economică și 
socială, pentru lichidarea urmărilor 
dominației străine, pentru asigurarea 
dreptului la o existență liberă și in
dependentă. A vorbit, de asemenea. 
Mousa Traore, student, președintele 
Comitetului executiv al Uniunii stu
denților africani din România, care 
a adus mulțumiri Partidului Comu
nist Român, guvernului. întregului 
popor român pentru sprijinul acor
dat țârilor africane, pentru sentimen
tele de prietenie și solidaritate, pre
cum și pentru condițiile create tine
rilor din Africa de a se pregăti în 
institute de’ invățămint din România.

(Agerpres)

Marți dupâ-amiază. tovarășul Ma
tul Ghigiu, membru al C.C. al P.C.K., 
ministrul construcțiilor industriale, 
s-a întors in Capitală, venind de la 
Khartum, unde, la invitația C.C. al 
Uniunii Socialiste Sudaneze, a repre
zentat P.C.R. la festivitățile prilejuite 
de cea de-a V-a aniversare a Zilei 
Revoluției din Republica Democratică 
Sudan.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
erau de față tovarășul Gheorghe Ne- 
cula, membru al C.C. al P.C.R., ac
tiviști de partid.

A fost prezent, de asemenea, Ras
heed Khider, însărcinat ou afaceri 
ad-lnterim al R.D. Sudan la Bucu
rești.

Membrii delegației Congresului 
Național din Columbia, condusă de. 
Sergio de la Torre Gomez, vicepre
ședinte al Camerei Reprezentanților, 
care ne vizitează țara, au avut, 
marți, întrevederi cu. Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, petrolului și 
geologiei, și Ion Stoian, adjunct al 
ministrului comerțului exterior și 
cooperării economice internaționale. 
Au fost abordate, cu acest prilej, as
pecte referitoare la colaborarea și 
cooperarea româno-columbiană in do
meniile minier și petrolier, precum 
și la relațiile economice dintre 
România și Columbia.

în aceeași zi, parlamentarii colum- 
bieni au vizitat Muzeul de istorie al 
Republicii Socialiste România.
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FOTBAL : In cadrul campionatului balcanic ÎN C î T E V A RÎNDURI
AZI, IN CAPITALĂ

S.U.A. — 
masculină

ROMÂNIA - GRECIA
• Meciul se dispută în nocturnă, de Ia ora 20,00, șl va fi 
transmis în întregime la radio și la televiziune (pe progra
mul 1) • în deschidere de la ora IC, echipa de tineret a 

României întîlneșie formația braziliană F.C. Galicia
Un mult așteptat meci de fotbal, 

astă-seară. pe stadionul „23 August" 
din Capitală: România—Grecia, con
tend pentru campionatul balcanic. 
Este a] 13-lea meci direct al fotba- 
kștilor români și greci, .pină acum 
echipa noastră ciștigind de opt ori. 
de patru ori scorul fiind egal. Atit 
prin caracterul său oficial, cit și prin 
faptul că reprezentativa noastră a- 
pare pentru prima dată in acest se
zon in fața publicului propriu, me
ciul de astă-seară suscită ’ 
general, al spectatorilor și 
tivilor înșiși.

Oaspeții — cu o foarte 
performanță (0—0 la Rio de Janeiro 
cu campionii mondiali. fotbaliștii 
brazilieni) — prezintă un lot valoros, 
din rindul căruia se remarcă Anto- 
r.tacfis. zolgeter al campionatului 
elen. Domazos. căpitanul echipei, 
portarul, Economopoulos, extrema 
stingă Sarafis.

In echipa noastră, reunită luni 
pentru antrenamente in comun, an
trenorul Valentin Stânescu a anunțai 
citeva noutăți, una pentru fiecare 
compartiment — Dumitrache la îna
intare, Dumitru in linia de mijloc și 
Hajnal in linia de fundași. Astfel, 
„unsprezeceie" tricolor pentru astă- 
seară va anărea schimbat fată de cel 
aliniat in turneul sud-axnerican din 
primăvară. In poartă, cel puțin pen
tru prima repriză, a fost preferat a- 
rădeanul Iorgulescu; linia de fundași 
— Anghelini, Antonescu, Samcș, 
Hajnal ; mijlocași : Dumitru. Dinu și 
Iordănescu , iar la inaintare — Lu- 
cescu. Dumitrache și Kun. ..Vrem — 
spunea antrenorul — să facem un joc 
de bună calitate, cel puțin in măsura 
in care au reușit dinamoviștii dumi
nică, cu Steaua. Piesele lor princi
pale (Lucescu, Dinu și Dumitrache) 
vor fi din nou in teren... De altfel, 
dorința aceasta — de a juca fru
mos și, firește, de a ciștiga — este 
a tuturor celor 16 componenți ai lo
tului. Ceilalți cinci, care vor sta la 
început pe banca rezervelor, urmind 
ca in funcție de necesități să-i intro
duc in teren, sint Râducanu, Sandu 
Gabriel, Dudu Georgescu, Beideanu 
și Troi".

Dorința fotbaliștilor este, desigur, 
a tuturor spectatorilor care speră să

asiste la o partidă de înaltă 
spdrtivă și (de ce nu ?) la un 
românesc.

Meciul România — Grecia 
transmis in direct și în întregime de 
posturile noastre de radio și tele
viziune, pe programul I, odată cu 
fluierul de începere ce-1 va da arbi
trul turc Ziya Turdogean.

ținută 
succes

va fi

interesul 
al spor-

recentă

ACTUALITATEA
LA TENIS

ln primul tur al campionatelor 
internaționale de tenis ale Italiei, 
care au loc la Roma, pe terenurile 
de la „Fora Italico4'. Ilie Năstase l-a 
învins cu 6—4. 5-7. 6-2 pe austra
lianul Martin Mulligan. Alte rezul
tate : Borg (Suedia) — Dominguez 
(Franț-a) 6—2, 7—5 ; Jovanovic! (Iu
goslavia) — Fassbender (R.F.G.) 
7—5, 0—6, 6—4 ; Barazzutti (Italia) 
— K. Johansson (Suedia) 7—5, 6—3 ; 
Smith (S.U.A.) — Kuki (Japonia) 
7—5, 7—5 ; Kodes (Cehoslovacia) — 
N’Godrella (Franța) 6—1. 6—2: Gor
man (S.U.A.) — Salamon (S.U.A.) 
6_4, 3—6. 6—2 ; Orantes (Spania) — 
Goven (Franța) 6—0. 6—3 : Van 
Dillen (S.U.A.) - Korotkov
(L.R.S.S.) 7-6. 7-6.

I. D.

După multă vreme, am revăzut 
Stadionul „23 August" arhiplin in 
adevăratul inteles al cuvintului. Nu 
știu, nici măcar cu aproximație, ciți 
spectatori au fost de față la cuplaj, 
oricum cifra lor depășea considera
bil capacitatea numerotată, adică 
63 523 de locuri. O aglomerație a- 
proape de nedescris in toate punctele 
și in toate momentele — pe drumu
rile de acces spre stadion, in mij
loacele de transport și la casele de 
bilete, la intrare ca si la ieșire, in 
tribune — pe toată durata ambelor 
partide. După cum se vede, un in
teres de masă pentru fotbal, interes 
împins pină la limite. Dar si dincolo 
de limitele acceptabile, in citeva ca
zuri — acte de înstrăinare, de alie
nare de la comportamentul uman, 
civilizat. Cu glas de-a dreptul îndu
rerat imi povestea un coleg din altă 
redacție despre cele intîmplate tată
lui său. Faptele se petrecuseră la 
scurt timp după încheierea cuplaju
lui. in tramvaiul 27. în vagonul arhi- 
aglomerat, bătrinul abia iși făcuse 
loc pe platforma din față, cu gindul 
de a se da jos la stația următoare. 
Brusc, un grup de tineri care discu
tau aprins despre fotbal decide să 
coboare, cu orice preț. Călătorii de 
pe platformă sint proiectați pe cal- 
darim. omul, in virstă de 75 de ani, 
rămine pe pavaj, cu șoldul și cu pe- 
roneul fracturate, cu însăsi viata in 
pericol. Gălăgioși și inconștienți, ti
nerii forțează trecerea prin mulțime 
discutind despre valabilitatea golului 
marcat in minutul x. Putem accents 
o asemenea jertfă in numele fotbalu
lui ? Sau ne decidem, de îndată, să 
punem piciorul In prag cazurilor de

cinema
• De bună voie șl nesilit de ni
meni : SCALA — 9,15; 11.30; 13,45; 
16,15; 18,45; 21, FEROVIAR — 9;

/11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Plimbare In ploaia de primă
vară : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 5045) — 17,15; (5046) — 
29,15, CAPITOL — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,39; 20,45, la grădină — 20, 
FAVORIT — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
18,15; 20,30.
• Percheziție corporală : CASA 
FILMULUI — 15,45; 18; 20.15.
• La est de Java : PATRIA — 
fi.3o; 12.15; 15: 17.45; 20.30.
• Luptătorii din umbră 14.30, La 
Nord prin Nord-Vest — 16.30, Bă
tălia pentru apa grea — 18.45; 
20.45 : CINEMATECA (Sala Union).

Fata de pe Kosmaj : FESTI
VAL - 9; 11: 13; 15; 17; 19; 21, 
la grădină — 20.

Vizita delegației la uzinele
Zagreb

• Meciuri de baschet 
U.R.S.S. — Selecționata 
de baschet a S.U.A. și-a încheiat 
turneul in U.R.S.S., evoluind în ul
timul meci la Kiev in compania 
echipei R.S.S. Ucrainene. Baschetba- 
liștii americani au obtinut victoria 
cu scorul de 107—95 (52—44). Cel 
mai eficace jucător de pe teren a 
fost Aleksandr Salnikov, care a în
scris 48 de puncte. — Reprezentativa 
feminină de baschet a U.R.S.S. a ob
tinut cea de-a patra victorie conse
cutivă in cadrul turneului pe care-I 
întreprinde in S.U.A.: 79—41 (44—23) 
la Albuquerque, cu selecționata 
S.U.A.

• Semifinalele turneului candida
telor la titlul mondial de șah. La

. Kislovodsk, prima partidă dintre 
Kozlovskaia și Levitina s-a întrerupt 
într-o poziție avantajoasă pentru 
Kozlovskaia. La Riga, după șase 
partide, Aleksandria conduce cu 
4—2 in fata Martei Sul. (Partida a 
6-a a ciștigat-o la mutarea a 38-a).

alienare din motive fotbalistice ? 
Hotârirea e și in puterea dumitale, 
tinere — altfel, probabil, cumsecade 
și doritor de bine la locul de muncă 
sau de învățătură.

Alte fapte de neadmis. Nici nu 
începuse bine primul meci și, iată, 
zeci de felinare din partea superioară 
a tribunelor iși și schimbaseră desti-

nația. Un stilp de metal, cu 
brațe, pentru două banale lămpi, se 
transformase intr-un cocostîrc uriaș, 
cu cite un om pe flecare braț. O 
simplă fisură sau un gest greșit : 
„curajosul*4 ar fi putut să-și fringă 
citul pentru un șut tras la poartă. 
O singură mișcare greșită șl peste ca
petele celor de la baza stilpului ar fi 
putut să se prăbușească o greutate 
de citeva zeci de kilograme. Ce im
portanță ar mal fl avut pentru su
porterii schilozi faptul că echipa a 
ciștigat sau nu meciul ?

In îmbulzeală se dezlănțuie la cite 
unii violenta — fețe congestionate, 
guri care mitraliază Injurii, blcepși 
umflați șl pumni încleștați pentru 
lovire. Ca parașutat din cer cade pe 
o bancă din față un tip mătăhălos 
și coleric. Atac£ în dreapta, atacă in

• Program de desene animata : 
DOINA — 9,45; 11,15.
• Acțiunea „Focul" : 
12,45; 15; 17,30; 20.
• Doamna cu cățelul :
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; ____  ____
• Apașii : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30: 16; 18.30; 20,45, GRA
DINA DOINA — 20.
• Marinarul extraordinar : BUCU
REȘTI - 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, 
BUZEȘTI — 9; 11,15; 13,30; 18;
18,15; 20,30.
• Frații Jderi : ARTA — 12,30; 16: 
19,30. la grădină — 20, BUCEGI
— 16: 19,45, 1a grădină — 19,45,
VOLGA — 9.30; 12.30; 16; ""
a Lady Caroline : EXCELSIOR — 
9.15; 12; 15,30; 18; 20,30, MELODIA
— 8.45; 11; 13,30; 16; 18.30; 20,45, 
GLORIA — 8,45; 11.15; 13,30; 15,45; 
18,15 : 20.30.
• Afacerea „Prințul NegTu" : LI
RA — 15,30; 18; 20,15.
a Cat Ballou : AURORA — 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, la gră
dină — 20, FLACARA - 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,15, GRIVIȚA — 
9; 11.15; 13.30; 16; 18,15: 20.30.
• Luminile orașului : FLAMURA

DOINA —

CENTRAL 
18,15; 20/30.

19.15.

laFOTBAL. • „Cupa Suediei" 
fotbal a fost cîștigatâ. pentru a doua 
oară consecutiv, de echipa F.C. 
Malmd (in finală, 2—0 cu Oester). 
• învingătoare in sferturile de finală, 
echipele Benfica (1—0 cu Farense), 
Sporting Lisabona (2—0 cu Boavistajy 
Olhanense (4—2 cu Unio Tomar) și 
F.C. Porto (3—1 cu C.U.F.) s-au ca
lificat pentru semifinalele „Cupei 
Portugaliei".

• Campionul mondial de box Ia 
categoria cocoș, mexicanul Rafael 
Herrera, și-a păstrat cu succes cen
tura. în gala disputată la Ciudad de 
Mexico, el l-a Învins prin KO. in re
priza a 6-a, pe compatriotul său 
Romeo Anaya.

• Etapa a 12-a. a Turului ciclist 
al Italiei, disputață 
Marmi (40 km, contracronometru 
individual), a fost ciștigatâ de bel
gianul Eddy Merckx, care a acope
rit distanța in 49’31”. In clasamentul 
general, același lider — spaniolul 
Fuente. El este urmat la numai 18 
secunde de Eddy Merckx.

La Forte dei

stingă, caută punctul slab. îl găsește, 
suduie o‘femeie, o bruschează : „cu
coană, fă loc, ce te crezi la cinema ?**

Grobianul ins, fără să vrea și. de
sigur, fără să se gindească. deschi
sese drumul spre un fel de conclu
zie cu privire la starea de civiliza
ție in arenele de sport. Fusese o 
vreme cind părea că se încetățenise 
regula : un spectator — un bilet — 
un loc numerotat în tribună. Adică, 
la 63 523 de locuri numerotate, 63 523 
de bilete vindute — nici unul in plus. 
Pentru ce s-a renunțat la o asemenea 
regulă cu valabilitate generală nu 
știu, poate sint de vină comoditatea 
și lipsa de organizare sau poate do
rința nesăbuită de ciștig material a 
organizatorilor ? Oricum, spectacolul 
sportiv, in general — cel fotbalistic, 
în special — trebuie să reintre pe 
făgașul normal pe deplin ordonat și 
cu respect față de fiecare spectator 
care și-a plătit biletul de intrare. 
Cite locuri, atitea bilete vindute. Să 
nu ne mai jucăm cu cifrele. Pentru 
a pune neîntîrziat lucrurile la punct, 
se cer eforturi reunite ale gazdelor 
meciurilor, ale organelor de ordine 
publică, dar și ale factorilor locali 
de control financiar. Iar dacă în
călcările normelor de civilizație cu
rentă persistă — fie în București, 
Craiova 6au Reșița, fie oriunde se 
desfășoară meciuri de fotbal cu pu
blic — este de datoria federației de 
specialitate să se tină de cuvint și, 
conform unei hotărîri recente, să ri
dice temporar dreptul de organizare 
a partidelor pe stadioanele in culpă.

O delegație a Comitetului județean 
Constanța al Partidului Comunist 
Român, condusă de Gheorghe Crișo- 
vau, secretar al comitetului jude
țean, a plecat marți dimineața în 
Republica Arabă Egipt, unde, la in
vitația Comitetului guvernoratului 
Uniunii Socialiste Arabe din Alexan
dria, va face o vizită pentru schimb 
de experiență.

★
La București a sosit, marți după- 

amiază, Malcolm Richard Booker, 
noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Australiei in Repu
blica Socialistă România.

★
La Muzeul Satului a fost des

chisă, marți, o expoziție de etnogra
fie ungară, Sint prezentate peste 700 
de piese, care fac parte din patrimo
niul Muzeului de etnografie din 
Budapesta. Exponatele — obiecte din 
lemn', argilă, fier, țesături din lină, 
cinepă și bumbac — constituie o 
elocventă expresie a modului de 
viață și a însușirilor artistice ale po
porului ungar.

La vernisaj au luat parte loan 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de artă, un 
numeros public.

Au fo-n prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, șefi de misiuni diplomatice 
acreditați in țara noastră, alți mem
bri ai corpului diplomatic.

Directorul Muzeului Satului, Gheor
ghe Focșa, și Kodolany Janos, direc
tor adjunct al Muzeului de etnogra
fie din Budapesta, au rostit, cu 
această ocazie, scurte cuvintărL

★
Ansamblul artistic Rapsodia româ

nă a prezentat marți 8eara în pre
mieră spectacolul omagial „Flacăra 
lui August", dedicat celei de-a 
XXX-a aniversări a eliberării pa
triei și Congresului al XI-lea al 
P.C.R. Sint evocate pagini din is
toria glorioasă a patriei, a Partidu
lui Comunist Român, a luptelor de 
eliberare a țării de sub jugul fas
cist, momente semnificative din 
lupta și munca întregului popor pen
tru edificarea socialismului pe 
pămîntul României. Finalul specta
colului constituie un vibrant omagiu 
adus glorioasei aniversări și apro
piatului congres al partidului.

(Agefpres)

BELGRAD 28 (Corespondență de la 
trimisul special Al. Cimpeanu). — In 
cursul zilei de marți, delegația 
P.C.R., condusă de tovarășul Ilie 
Verdeț, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., care 
participă la lucrările celui dc-al 
X-lea Congres al U.C.I., a avut o în- 
tîlnlre cu colectivul oamenilor mun
cii de la uzinele „Rade Koncear" din 
Zagreb, unul dintre marile centre 
economice și culturale ale Iugosla
viei.

în incinta întreprinderii, delegația 
a fost salutată de Remenar Nikola, 
secretar al regiunii de partid Zagreb, 
81 do cadre de conducere ale uzine
lor „Rade Koncear".

întreprinderea „Rade Koncear", la 
care lucrează 14 000 de salariat i, are 
22 de unități productive profilate pe 
produse electrotehnice, industriale și 
de larg consum.

în hala fabricii de locomotive a 
avut loc un iȚiare miting în cinstea 
prieteniei ce leagă partidele, țările 
și popoarele noastre.

Secretarul comitetului de partid al 
întreprinderii, Sugnetici Marijan, a 
adresat un salut călduros delegației, 
subliniind că întîlnirea prilejuită de 
vizita delegației este o mărturie a 
sentimentelor de prietenie trainică pe 
care comuniștii, oamenii muncii din 
Iugoslavia le nutresc față de comu
niștii, față de clasa muncitoare, în
tregul popor român.

După ce a adresat comuniștilor, 
întregului colectiv al uzinelor „Rade 
Koncear" un cordial salut tovără
șesc din partea comuniștilor români, 
a oamenilor muncii din țara noas
tră, conducătorul delegației P.C.R., 
tovarășul Ilie Verdeț, a 
Documentele congresului,
tarea tovarășului Iosip Broz Tito

evidență marile succe
de popoarele îugosla- 

; pe calea industrializă-

Valerlu MIRONESCU

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30,
GRADINA TOMIS — î" ,e
• Bani de buzunar :
— 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
MODERN — 9; 11.13;
18,15; 20,30.

Ce drum să alegi :
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
FLOREASCA — 15,30; 
CIULEȘTI — 15.30: 18;
• Omul din înalta 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 
VIITORUL — 16; 18; 20.
• Cidui : DACIA — 9; 12,30; 16;
19,30.
• Porțile albastre alo orașului : 
VITAN — 13,30; 18; 20,15, la gră
dină — 20.
• Arbuștii : FERENTARI 15,30. 
a Le Mans: FERENTARI' — 18; 
20,15.
• Valea prafului de pușcă :
POPULAR — 13.30; 18; 20,13, CO- 
TROCENI — 10; 12; 14; 16; 18.
• Hoțul de. piersici : COTROCENI
— 20.
a Rlo Lobo : UNIREA — 15.80; 
17,45; 20, la grădină — 20.
• Iama fierbinte : ÎNFRĂȚIREA

20.15.
VICTORIA 

; 18,30; 20,45, 
13,30; 16;

LUMINA 
18.30; 20,45. 
18; 20,15,
20,15. 
■octetate : 

9; 18; 20,15,

arătat : 
cuvin-

au scos în i 
se obținute • 
vioi prietene ---------------
rii rapide, a dezvoltări! și moderni
zării economiei naționale, creșterii 
bunăstării materiale și spirituale, 
asigurării unui viitor luminos șl 
prosper tuturor națiunilor și națio
nalităților R. S. F. Iugoslavia.

Pe baza unor vechi tradiții d® 
luptă comună pentru libertate, inde
pendentă națională și progres so
cial. a continuat vorbitorul, între 
P.C.R. și U.C.I., intre țările și po
poarele noastre s-au statornicit In 
anii socialismului relații de strlnsă 
colaborare și conlucrare in cele mai 
diverse domenii și sint condiții tot 
mai bune ca, pe baza succeselor ob
ținute in dezvoltarea economiilor 
noastre, aceste legături să fie extin
se 'și adîncite.

Intilnirile frecvente, contactele 
tradiționale, convorbirile rodnice șl 
prietenia personală dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușeseu și Iosip Broz 
Tito au un rol hotăritor in amplifi
carea și diversificarea permanentă a 
relațiilor româno-iugoslave.

Conducătorul delegației P.C.R. • 
arătat apoi că dezvoltarea mereu 
ascendentă ’ a legăturilor frățește 
multilaterale, româno-iugoslave est» 
dovada cea mai grăitoare a viabili
tății pe care o au în relațiile inter
naționale respectul și încrederea re
ciprocă, conlucrarea comună și sin
ceră pe baza deplinei egalități In 
drepturi, respectarea principiilor in
dependenței și suveranității națio
nale. neamestecul in treburile in
terne și avantajul reciproc,

în încheiere, conducătorul delega
ției P.C.R. a urat oamenilor muncii 
din uzină succes deplin în Înfăp
tuirea sarcinilor trasate da Congre
sul al X-lea al U.C.L

3»

„PER SPIEGEL"

Vîntul libertății se resimte
in întreaga Peninsulă Iberică

Funeraliile tovarășei
Eugenia Rădăceanu
Marțl, au avut loc funeraliile to

varășei Eugenia Rădăceanu, veche 
militantă a mișcării muncitorești Și 
revoluționare din țara noastră.

Prin fața catafalcului au trecut și 
au făcut de gardă vechi militanți ai 
partidului, foști luptători antifas
ciști.

La adunarea de ’ doliu de la Cre
matoriul „Cenușa" au luat cuvîntul 
tovarășii Ion Sâvulescu, activist al 
C.C, al P.C.R., Elena Horia, din 
partea Consiliului Național al Fe
meilor, și Vaslle Ionescu, membru 
de partid din ilegalitate. Vorbitorii 
au evocat viața și activitatea revo
luționară a defunctei.

în acordurile „Internaționalei" a 
avut loc apoi incinerarea.

(Agerpres)

Ecoul evenimentelor din Portugalia 
s-a făcut simțit in întreaga Peninsulă 
Iberică — scrie revista vest-germană 
„DER SPIEGEL" intr-o amplă cores
pondență din 
producem :

întotdeauna 
politica unuia 
s-a repercutat 
totuși, la Madrid nu s-a înregistrat 
vreodată o zguduire psihologică simi
lară celei pe care au generat-o re
centele evenimente din Portugalia, 
prăbușirea jalnică a salazarismului.

Presa oficioasă s-a grăbit să 
atragă atenția asupra condițiilor di
ferite din cele două țări. Se subli
niază, înainte de toate, faptul că Spa
nia nu poartă războaie coloniale și 
este mai avansată din punct de ve
dere economic decit vecina sa. Ba 
chiar și din findul adversarilor re
gimului ș-au ridicat voci' in acest 
sens, ca un fel de scuză.că nu Spa
nia, ci mica Portugalle a fost aceea 
care și-a răsturnat intii dictatura. „E 
ca și cind «-Benfica Lisabona» ar 
ciștlga in fața lui «Atletico Madrid» 
cu 11—0“ — scria un ziarist spaniol, 
„în aceste zile, comunicarea dintre 
spanioli și portughezi atinge culmi 
neintilnite pină acum" — anunța La 
Lisabona ziarul „PUEBLO". în ge
neral, presa spaniolă a sărbătorit cu 
euforie „libertatea portugheză" (zia
rul „TRIUMFE"), descriind „explozia 
bucuriei populare" din țara vecină 
(ziarul „LA VANGUARDIA").

Opoziția spaniolă resimte deodată 
un climat al speranței și un Îndemn 
la mal mare unitate. Multi dintre 
spanioli se duc în pelerinaj La Lisa
bona pentru a respira, pentru prima 
dată de decenii, „aerul libertății". De 
1 Mai au demonstrat pe străzile Li
sabonei, alături de portughezi, și so
cialiști spanioli, iar un celebru cintec 
popular portughez este fredonat da

Madrid, din care re-

in decursul istoriei 
dintre statele iberice 
asupra celuilalt. Și

spanioli cu textul „Ah, Portugalia, 
cit te invidiez !“.

în cursul unei demonstrații de pro
test a studenților madrileni, aceștia 
i-au întimpinat pe polițiștii de la 
„Brigada Social y Politica" scan- 
dind : „Nu uitați Portugalia !**. In vi
trinele librăriilor din cartierele stu
dențești ale Madridului poate fl vă
zută cartea generalului, Spinola, de 
care a fost legată efervescența po
litică premergătoare evenimentelor 
de la 25 aprilie.

Exemplul Portugaliei â avut darul 
să accentueze confruntările politice 
din Spania, care, și așa, după uci
derea, in decembrie trecut, a primu
lui ministru Carrero Blanco, au de
venit deosebit de acute.

După căderea dictaturii In Portu
galia, guvernul de la Madrid se a- 
rată interesat intr-o deschidere poli
tică — o „apertura". Astfel, deputa
tul Ramiro Cercâs a cerut admiterea 
unei opoziții, iar ministrul pentru 
sindicatele de stat, Fernandez Sordo, 
a anunțat că „în viitor greva va pu
tea purta numele de grevă" — deji 
dreptul la grevă este inexistent...

Singura „apertura" concretă făcută 
pină acum este o oarecare liberali
zare a presei.x Ziarele spaniole au 
posibilitatea să analizeze Învățămin
tele revoluției portugheze. „Lecția 
Portugaliei — notează ziarul liberal 
„INFORMACIONES" — constă în a- 
ceea că rigiditatea unui sistem și 
Incapacitatea sa de a se adapta duc 
la sclerozare, devenind imperioasă o 
modificare radicală și, în cele din 
urmă, ștergerea ultimelor vestigii ale 
acelui sistem". în sensul acelui sfir-i 
șit, pe care comentatorul ziarului 
madrilen „ABC" îl prezicea nu de
mult salazarismului ; „Deschiderea 
criptei portugheze și pătrunderea 
aerului proaspăt înseamnă dezagre
garea mumiei"...

INTRE POPOARE — 11,30; 18;
20,15.
• Un comisar acuză : PACEA — 
15,30; 17,45; 20, COSMOS — 15,30; 
18; 20,15,
• Păcală l MUNCA — 10; 16; 19, 
RAHOVA — 10; 16; 19, GRADINA 
MODERN — 20.
• Trei scrisori secrete : PRO
GRESUL — 16; 18; 20, GRADINA 
MOȘILOR — 20.
• Marele vals : CRINGAȘI — 
15,30; 18,45.

B Teatrul Național (sala mare) : 
n fluture pc lampă — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din atr. Alex. Sahia): 
Ellsabeta I — 19,30.
• Teatrul Mic : Viața e ea 
vagon ? — 19,30.
• Teatrul Gluleștl : Omul 
a văzut moartea — 19,30.

t
un

care PROGRAMUL I

«Teatrul „Ion Creangă" : Bcu- 
ța cu trei iezi — 8,30, Moștenl-

teatre
• Filarmonica de Stat „George 
Enescu" („Ateneul RomAn”) : Ci
clul SCHUBERT-BRAHMS. Maeș
tri ai muzicii camerale. Recital : 
Dan Grlgore, Eduardo Ricci „In
tegrala lucrărilor la. patru milni 
de Schubert**. Programul IV — 
19,30.

torli — 18,00.
• Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasllescu" : O fată imposibilă 
- 19,30.
• Teatrul „C, ----------
voy) : „Pardon... acuzați... 
soar 1" — 19,30.
• Teatrul Țăndărică (sala 
str. Academiei) : Un băiat 
și un rege nătăfleț — 17.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" ; Flacăra iul August — 
17.
• Circul „București" : Specta
col susținut de Circul Mare din 
Moscova — 19,30.

TAnase** (sala Sa- 
bon-

din
Isteț

9,00 Teleșcoală.
10,00 Curs de limba engleză.
10.30 Curs de limba rusă,
11,00 Viratele peliculei — magazin 

de cultură cinematografică.
11.55 Legile țârii — legile noastre. 
12,05 Biblioteca pentru toți : ion

Mlnulescu.
18,00 Curs de limba germană. 
16,30-17,00 Curs de limba franceză.
17.30 Telex, „
17,35 Micii meșteri mari.
17.55 Muzica — emisiune de ac

tualitate muzicala.
18.30 La volan — emisiune pen

tru conducătorii auto.
18,45 Film serial pentru copil : 

„George".
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19,20 1001 de seri : Cățelușul as

tronaut.

19,30 Telejurnal • La cotele anu
lui XXX.

20,00 Fotbal : România — Grecia. 
Transmisiune directa de la 
stadionul „23 August".

21,50 In premiera TV : Cea mai 
recenta Înregistrare a unul 
spectacol cu surorile Kessler.

22,15 24 de ore.

PROGRAMUL II
20,00 Telecinemateca. Antologie de 

comedie cinematografică. 
„Bufonul regelui". Premieră 
TV. o comedie muzicală al 
cărei protagonist — Danny 
Kaye — folosește din plin 
atit mijloacele parodiei, cit 
șl talentul său de cintâreț 
și dansator. In alte roluri : 
Glynls Johns, Basil Rathbo
ne. Angela Lansbury, John 
Carradlne, Cecil Parker. Re
gia : Norman Panama șl Mel
vin Frank.

21,30 Telex.
21,35 „Call" — reportaj filmat de 

Pompiliu Gilmeanu.
21,50 Dialog.. Civilizația imaginii.

/
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U GENEVA, CONFERINȚA

formule general 
problemele răr 

ma săptftmină 
t dc acord a 
metrii mane- 

■ergură ce vor 
conform prevederi- 

n mod unanim in tex-' 
Ic subcomisie. Discuțiile 
resitatea dc a se stabili, 
coordonatele respective, 
itul, reprezentantul ro
ws N’eagu. a prezcnlat 
ecx’entă a tării noastre 
i, in ultimă instanță, 
la manevrele militare 
apropierea frontierelor 

avînd in vedere că ase- 
uni militare sînt de na- 
■ă la suspiciune, neincre- 

tensiune. Prin textele 
â in prezent la confe- 
participante au prevă- 

Ș de la demonstrațiile 
l-au asumat obligația de 
ăsuri de încredere. Pen- 

•vederi să-și poată 
ectivă este obli ga - 
condițiile necesare 

rea manevrelor la fron- 
le țâri și punerea de

ITAL|A Puternice proteste 
împotriva atentatului 

neofascist de la Brescia
ROMA 28 (Corespondentă de la 

Radu Bogdan). Marți dimineața, 
in jurul orei 10,30 (ora Italiei), in 
timp ce in principala piață din 
orașul Brescia se desfășura o ma
nifestație cu 
s-a produs o 
șase morji $i 
răniți, dintre _ . _ .. ......... ..........
foarte gravă. Bomba cu explozie in- 
tirziatâ a explodat chiar in momen
tul in care primul vorbitor urma să 
ia cuvintul.

La locul exploziei 3 fost organizat 
de urgență primul ajutor. Șeful po
litiei locale a fost însărcinat de mi
nistrul afacerilor interne. Paolo E- 
milio Taviani, să ancheteze situația. 
Ulterior, s-a anunțat că 22 de per
soane. aparținind unor organizații 
de extremă dreaptă, au fost arestate 
pentru trafic cu substanțe explo
zive și arme.

Federația unitară e celor trei mari 
centrale sindicale a anuntat, pentru 
miercuri dimineață, o grevă gene
ral.! do patru ore. in. semn de pro- 
lest împotriva atentatului neofascist.

Giovanni Leone, președintele Re
publicii Italiene, a condamnat, 
termeni severi, intr-o declarație 

crimele grave comise

■d a unor parametri care sft facă 
angajamentul asumat dc a sc 

1 manevrele militare de an- 
i. Numai in acest fel se poate 

za obiectivul important de intâ- 
a Încrederii și creștere a stabi

lii. In același sens s-au pronunțat 
și alți vorbitori.

Reprezentantul Iugoslaviei a re
levat necesitatea ca, in documentele 
finale, să se înscrie in mod expres 
prevederea de notificare a manevre
lor militare de anvergură care vor 
acea loc pe teritoriul statelor parti
cipante, In Europa sau in mările și 
spațiul aerian adiacent continentului, 
inclusiv Mediterana. Reprezentantul 
Austriei a sprijinit Idcea ca para
metrii privind regiunea geografică 
și nivelul manevrelor supuse notifi
cării să fie examinate avindu-se In 
vedere legătura care există intre ele. 
pentru a da un conținut concret și 
efectiv obligației de notificare a ma
nevrelor militare de anvergură.

Cu toate eforturile depuse, deși s-a 
realizat o anumită apropiere dc 0- 
pir.il și o mai bună Înțelegere a po
zițiilor pe care se situează unele 
state participante, nu s-au putut ela
bora formulări acceptabile tuturor. 
Ca urmare.s-a stabilit ca negocierile 
asuDra acestor probleme să fie re
luate după ce vor fi trecute in re
vistă chestiunile legate de conside
rentele care trebuie să stea la baza 
tratativelor viitoare in domeniul de
zarmării pe continent și aspectele de 
perspectivă ale acestor negocieri.

în legătură cu aceasta, in rindul 
delegațiilor sc subliniaz.â necesitatea 
ca nartieipantii să manifeste mai 
multă voință politica și mai mult 
spirit de iniclcgcrc pentru realizarea 
întocmai a mandatului trasat din 
partea miniștrilor de externe, in pri
ma fază a conferinței, de a examina 
și elabora măsuri de încredere și sta
bilitate. precum și alte prevederi 
care să contribuie la întărirea păcii 
și securității in lume.

LONDRA Negocierile dintre delegațiile
Portugaliei și P.A.I.G.C

LONDRA 28 (Agerpres). — Nego
cierile începute simbfttfi, la Londra, 
intre delegațiile Portugaliei șl Pnrti- 
dulul African al Independenței din 
Guineea-BIssau șl Insulele Capului 
Verde au Înregistrat, marți, noi pro
grese — apreciază agenția France 
Ptesse. referindu-se la declarațiile 
unor membri nl celor două dele
gații.

La încheierea celei de-a cincca 
ședințe — cea mai lungă de la înce
perea negocierilor — ministrul por
tughez al coordonării interteritorialc, 
Antonio de Almeida Santos, a arătat 
că este avută In vedere încheierea

unui ncord, care ar putea inlervenl 
in următoarele 24 de ore.

La rindul său, purtătorul de 
cuvlnt nl delegației P.A.I.G.C., Jil 
Fernandes, a apreciat că, pentru a- 
Jungerca la un acord, vor mai fi ne
cesare cltcva zile de tratative.

In cursul serii de mart! a avut loc 
a șasea ședință a negocierilor, la care 
delegația portugheză a fost condusă 
de Antonio de Almeida, cn urmare 
a plecării la Lisabona n lui Mario 
Soares. Un purtător dc cuvint al de
legației portugheze n apreciat că, 
după ce ministrul dc externe va in
forma guvernul nsupra desfășurării 
tratativelor, el se va reîntoarce 
capitala britanică.

beirut întrevederi ale delegației U. T. C.

BEIRUT 28 (Corespondență de la 
Crăciun Ionescu). Delegația Uniu
nii Tineretului Comunist, compusă 
din Ion Traian Ștefănescu, prim-se- 
cretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tinerelului, Zoe 
Elena Ceaușescu, membru supleant 
al Biroului C.C. al U.T.C., Victoria 
Blstriceanu, prim-secrctar al Comi
tetului județean Dolj al U.T.C., Ale
xandru Papilian, secretar al Organi
zației U.T.C. de la Uniunea Scriitori-

in

lor, care se află in capitala libaneză, 
s-a intilnit cu conducerile Uniunii 
Tineretului Democrat șl Tineretului 
Partidului Socialist Progresist din Li
ban. In cadrul discuțiilor, s-a reali
zat un schimb de păreri privind dez
voltarea relațiilor bilaterale, precum 
și In legătură cu problemele actuale 
ale mișcării internaționale de tineret 
și studenți. întrevederile s-au desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, priete
nească.

ORIENTUL APROPIAT
TEL AVIV 28 (Agerpres). — După 

reuniunea de marți dimineața a ca
binetului israelian, secretarul de stat 
american, Henry Kissinger, a avut o 
nouă rundă de convorbiri cu pre
mierul Golda Meir și cu echipa de 
negociatori de la Tel Aviv consa-

caracter antifascist, 
explozie, soldată cu 
cu aproximativ 50 de 

care unii in stare

in 
de 
la

într-un comunicat al Direcțiunii 
P.C.I. se condamnă cu tărie noua 
crimă a bandelor fasciste si se cere 
autorităților să întreprindă acțiuni 
ferme de pedepsire a vinovaților. de 
apărare a democrației. P.C.I. iși ex
primă deplina adeziune față de gre
va anunțată de sindicate.

SESIUNEA O.N.U.D.I.

COMPONENȚA CABINETULUI FRANCEZ
PARIS 28 (Agerpres). — Noul pre

mier francez, Jacques Chirac, a pre
zentat. marți, președintelui Valdry 
Giscnrd d’Estaing lista noului guvern 
francez.

Principalele portofolii guvernamen
tale au fost repartizate astfel : Mi
nisterul Afacerilor Externe a revenit 
fostului nmbnsadof francez la Bonn, 
Je.in Sauvagnnrgucs, in timp ce Mi
nisterul Apărării va fi condus de

Jacques Soufflot, iar cel de Interne 
de către Michel Ponlatowski. Rețin 
atenția, de asemenea, numirea lui 
Jean Lccanuet in fruntea Ministeru
lui de Justiție, cea a lui Jean-Jacques 
Servan Schreiber in fruntea Ministe
rului Reformelor, a lui Jcan-Pierre 
Fourcade la Ministerul Economiei și 
Finanțelor șl a lui Pierre AbelLn la 
Ministerul Cooperării.

Noul guvern al R. F. G. va asigura
continuitatea politicii fostului cabinet

BONN 28 (Agerpres). — Lulnd 
cuvintul la un miting organizat in 
orașul Hanovra, cancelarul R.F. Ger
mania, Helmut Schmidt, a subliniat 
că noul guvern vest-german va asi
gura continuitatea cursului politic nl 
fostului cabinet condus de Willy 
Brandt

La rindul său, Willy Brandt a de-

clarat, la același miting, că „datorită 
politicii de destindere și înțelegere, 
pacea lumii «-a intărlt. Noi vom ac
ționa — a adăugat el — pentru con
tinuarea acestei politici**,
cancelar al R.F.G. a subliniat că In
tenționează să participe, in 
nuare, activ la viața politică.

Fostul

ALEGERILE DIN LUXEMBURG

conți-

Pondere sporită a partidelor de stingă

PROGRAMUL POLITIC DE CONSTRUCȚIE 
A UNUI LAOS PAȘNIC, INDEPENDENT

LUANG PRABANG 28 (Agerpres). 
— La încheierea primei sale sesiuni, 
desfășurate la Luang Prabang. Con
siliul Politic de Coaliție Naționala 
din Laos a adoplaf in unanimitate 
proiectul programului politic de con
strucție 3 unui Laos pașnic, inde
pendent, neutru, democratic, unit și 
prosper.

Propus de prințul Sufanuvong, 
președintele Consiliului Politic de 
Coaliție Națională, președintele C.C. 
al Frontului Patriotic Laoțian, acest 
proiect de program stabilește sarci
nile concrete in domeniul politicii 
interne și a celei externe. Pe plan 
intern se au in vedere consolidarea 
înțelegerii naționale, democratizarea 
aparatului administrativ, dezvoltarea 
accelerată a economiei naționale în 
scopul ridicării nivelului de trai, 
măsuri in direcția afirmării indepen
denței economice și politice.

Pe plan extern se prevăd promo
varea independenței și a neutralității 
țării, întărirea relațiilor reciproc a- 
vantajoase cu toate statele, indiferent 
de orinduirea lor social-politică, cu 
condiția ca acestea să respecte suve
ranitatea și independența Laosului, 
renunțarea la participarea la grupări 
și blocuri militare. Totodată, este 
subliniată necesitatea respectării fer-

me de către alte țâri a prevederilor 
Acordului de restabilire a păcii și 
înțelegere națională in Laos.

Proiectul de program adoptat de 
Consiliul Politic de Coaliție Națio-, 
nală urmează să fie examinat și 
aprobat de Guvernul Provizoriu de 
Uniune Națională al Laosului, format 
în aprilie a.c., pe baze paritare, din 
reprezentanți ai Frontului Patriotic 
Laoțian și al părții de la Vientiane.

erate, ca șl in zilele precedente, 
examinării problemelor legate de 
realizarea unui eventual acord de 
dezangajare militară pe frontul de 
pe înălțimile Golan. Henry Kissin
ger *a făcut cunoscută interlocutorilor 
săi poziția Siriei față de acordul de 
separare a forțelor, care s-a desprins 
din convorbirile pe oare le-a avut Ia 
Damasc cu președintele Siriei, Hafez 
Al Assad.

La încheierea convorbirilor, la Tel 
Aviv a fost dat publicității un co
municat oficial al delegației ameri
cane care il însoțește pe secretarul 
de stat al S.U.A. in actualul turneu 
în Orientul Apropiat și in care se a- 
rată că,' după convorbirile de marți 
cu oficialitățile israeliene, in pro
gramul anunțat al lui Henry Kissin
ger au intervenit unele modificări, el 
urmind să plece din nou la Damasc 
— într-un ultim efort de a se ajunge 
la realizarea unui acord de separare 
a forțelor — și nu la Washington, asa 
cum fusese anunțat anterior. A.F.P. 
relatează că, marți, secretarul de stat 
american a sosit ’la Damasc pentru o 
nouă rundă de convorbiri.

în Luxemburg au avut loc, du
minică. alegeri parlamentare. Ceva 
mai mult de 200 000 de alegători 
au desemnat un număr de 59 depu
tați, cu trei mai mult decit in ve
chea legislatură.

Consemnind evenimentul, presa 
luxemburgheză a încadrat alegerile 
din marele ducat in peisajul poli
tic occidental, în general agitat in 
ultima vreme.

Scrutinul s-a desfășurat pe 
fundalul unor probleme sociale des
tul de acute. Masa muncitorilor — 
atit autohtoni, cit și străini (dintr-o 
populație totală de 350 000 locui
tori. circa 80 000 sînt străini) — 
militează pentru dreptul de codeci- 
zie in conducerea întreprinderilor, 
pentru Îmbunătățirea condițiilor de 
locuit, reforma sistemului sani
tar etc.

Tinind cont de pulsul opiniei pu
blice, pronosticurile indicau schim
bări în configurația parlamentului, 
ceea ce, în urma scrutinului, s-a 
adeverit. Partidul social-creștin, pi
lonul formației guvernamentale 
preelectorale și, timp de o jumă
tate de veac, nelipsit participant 
în toate combinațiile guvernamen
tale, a pierdut trei mandate, dis- 
punînd în prezent de numai 18 
locuri. în schimb, socialiștii și-au 
păstrat pozițiile — 17 mandate,

partidul social-democrat, nou creat, 
a întrunit 5 locuri, iar comuniștii 
tot 5 ; in fine partidul democrat 
(de centru) dispune de 14 locuri. 
Aceste rezultate conferă stîngii o 
pondere politică sporită, observa
torii apreciind că Vezultatele votu
lui oglindesc aspirația populației 
luxemburgheze pentru o nouă for
mulă de guvernare.

C.C. al P.C. din Luxemburg a 
examinat, în cadrul unei ședințe, 
rezultatele alegerilor parlamentare. 
„Alegerile — se arată intr-o decla
rație dată publicității la încheierea 
ședinței — au demonstrat voința 
alegătorilor de a se instaura în țară 
un nou curs politic. Alegerea in 
parlament a unui număr de cinci 
deputați comuniști constituie o do
vadă evidentă a faptului că Parti
dul Comunist din Luxemburg își 
păstrează pozițiile sale și legăturile 
cu masele populare". In declarație 
se subliniază că P.C. din Luxem
burg va continua să lupte in ca
drul și în afara parlamentului pen
tru realizarea obiectivelor incluse - 
in programul său electoral, va ac
ționa pentru unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare și a tuturor for
țelor progresiste ale țării.

N. Popescu BOGDĂNEȘTI

agențiile de presă transmit
PENTRU PROBLEME

„Cooperarea internațională 
in sprijinul industrializării

0 comisie de stat ”entru 
problemele coordonării activităților 
in domeniul politicii demografice a 
fost înființată in Polonia. Printre 
sarcinile acestei comisii se află apre
cierea situației demografice a Polo
niei și a perspectivelor pe planul na
talității. considerate in lumina con
secințelor acestui fenomen asupra 
dezvoltării social-economice a țării. 
După cum relatează agenția P.A.P., 
comisia va avea, totodată, sarcina de 
a pregăti participarea Poloniei la 
Conferința mondială a populației, 
care urmează să se desfășoare la 
București in luna august a acestui 
an.

Intr-un mesaj adresat de 
președintele Senegalului, L. S, Sen- 
ghor, președintelui R.A. Egipt, An
war Sadat, sînt cuprinse o serie de 
propuneri vizind dezvoltarea coope
rării dintre statele arabe și cele a- 
fricane, in special in domeniul 
nomic.

eco-

rin-

tuturor țărilor'1

Guyana și R.P.D. Co- 
rCCdnă au conven^ sa Stabilească 
relații diplomatice — informează un 
comunicat comun semnat de repre
zentanții celor două părți și dat 
blicității la Georgetown.

pu-

companiei britanice „Leyland" — a 
fost declanșată luni. O parte din 
participant au ocupat uzina. Gre
viștii reclamă îmbunătățirea condi
țiilor de muncă și viață și reluarea 
imediată a negocierilor pentru în
cheierea noului contract de muncă.

VALUTAR-FINANCIARE

Excluderea B.S.H.din 
dul Uniunii Poștale Universale 
genție specializată a O.N.U.) a 
hotărită luni de delegații la cel de-al 
17-lea Congres al uniunii. Totodată, 
s-a hotărit invitarea cu statut de 
observator a Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.). •

(a- 
fost

Guvernele R. P. Albania 
Sî LîhC^l^Ul au botărit stabilirea 
d^ relații diplomatice intre cele două 
țări la nivel de ambasadă.

Ld CdfrO, Pre?edlntele Nigeriei, 
Yakubu Gowon, sosit, marți, intr-o 
scurtă vizită in Egipt, a avut con
vorbiri cu președintele Anwar Sadat 
— anunță agenția M.E.N. Schimbul 
de vederi dintre cei doi șefi de stat 
a fost consacrat examinării evolu
ției. relațiilor bilaterale, situației din 
Orientul Apropiat în lumina ultime
lor evenimente, stadiului și perspec
tivelor mișcărilor de eliberare națio
nală de pe continentul african.

a

Recenta sesiune de 
la Viena a Consiliu
lui Organizației Na
țiunilor Unite pentru 
Dezvoltare Industrială 
(O.N.U.D.I.) a fost 
asemuită unei vaste 
camere de rezonanță a 
opiniilor — tot mai 
numeroase și tot mai 
puternic exprimate la 
scară mondială — in 
favoarea unei reconsi
derări a relațiilor eco
nomice internaționale, 
a așezării lor pe baze 
noi, echitabile, care 
să ofere condiții pro
pice procesului de in
dustrializare a statelor 
și in primul rind a 
celor in curs de dez
voltare.

Reuniunea din capi
tala Austriei — a opta 
de la întemeierea 
O.N.U.D.I. — a reținut 
cu deosebire atenția 
observatorilor, ea sur- 
venind la puțin timp 
după sesiunea extraor
dinară a Adunării Ge
nerale a O.N.U. consa
crată problemelor 
energiei, materiilor 
prime și dezvoltării. 
Detaliind aceste pre
ocupări arzătoare ale 
statelor lumii,
O.N.U.D.I. a luat in 
considerație in primul 
rind cauzele care au 
dus la adincirea dispa- 
rităților dintre țările 
industriale și cele in 
curs de dezvoltare. 
Pornind de la adevă
rul fundamental că 
industrializarea este 
cheia de boltă a dez
voltării, participanții 
au analizat deopotrivă 
realizările în acest 
domeniu pe plan mon
dial, ca și ceea ce tre
buie făcut in conti
nuare pentru depă
șirea greutăților exis
tente, pentru înlătu
rarea piedicilor aflate 
in calea unei largi 
cooperări internațio
nale in vederea in
dustrializării, pentru 
accelerarea procesului 
de dezvoltare econo-

mică și socială a tu
turor statelor lumii, 
asigurarea intr-o mă
sură tot mai mare a 
accesului țârilor in 
curs de dezvoltare la 
știința și tehnologia 
modernă.

De cea mai mare 
importanță este dez
voltarea cooperării in
tre state prin stator
nicirea unor noi relații 
economice, ’ 
principiile 
egalități, 
reciproc și ... 
cului in treburile 
terne. In aceșt 
vorbitorii au

bazate pe 
deplinei 

avantajului 
neameste- 

in- 
sens, 

pledat

CORESPONDENȚA 
DIN GENEVA

pentru întronarea unei 
„noi ere de cooperare" 
intre țările industriali
zate și țările in curs 
de dezvoltare. Pornind 
de aici, numeroși dele
gați au relevat rolul 
important ce revine 
O.N.U.D.I., ca și altor 
organisme ale Națiu
nilor Unite, pentru în
curajarea cooperării și 
pentru eliminarea tu
turor piedicilor exis
tente. Subliniind că 
„O.N.U.D.I. trebuie 
orientat spre acțiune", 
președintele consiliului 
organizației, Jorge 
Pablo Fernandini. a 
evidențiat că „unul 
din obiectivele princi
pale trebuie să constea 
în a contribui la asigu
rarea cel puțin a unul 
nivel minim de in
dustrializare in întrea
ga lume".

în vederea împlini
rii acestui țel, delega
ția României, ca și 
delegațiile a numeroa
se alte țări, a formu
lat idei și propuneri 
concrete menite să 
sporească și să facă 
tot mai eficientă con
tribuția organizației la 
realizarea obiectivelor

de progres economic și 
social al țârilor in 
curs de dezvoltare, la 
reducerea decalajelor 
ce le desparte de sta
tele puternic industria
lizate.

In această perspec
tivă au fost abordate 
și problemele' legate 
de pregătirea celei 
de-a doua conferințe a 
Națiunilor Unite pen
tru Dezvoltarea In
dustrială, programată 
pentru martie 1975 la 
Lima, al cărei obiectiv 
este de a examina 
„starea industrializării" 
și de a defini o strate
gie pe termen lung in 
acest domeniu. In le
gătură cu aceasta, 
delegația României a 
subliniat că viitoarea 
conferință trebuie să 
consacre un nou con
cept al dezvoltării, să 
reafirme rolul funda
mental al industriali
zării in progresul na
țiunilor, să elaboreze 
— in spiritul colaboră
rii tuturor statelor și 
pe baza consensului 
lor — măsuri concrete 
vizind întărirea rolului 
și eficienței O.N.U.D.I. 
in industrializarea ță
rilor in curs de dez
voltare.

Ca o apreciere de 
ansamblu se poate 
afirma că sesiunea 
Consiliului O.N.U.D.I. 
de la Viena a exem
plificat, o dată mai 
mult, tendința tot mai 
viguroasă de abordare 
responsabilă a uneia 
din marile probleme 
ale lumii contempo
rane — problema dez
voltării, in lumina 
noului curs care se 
afirmă in viața inter
națională, de așezare 
a relațiilor dintre state 
pe baze echitabile, 
vederea realizării 
pirațiilot de 
economic și 
tuturor 
lumii.

Corneliu

ho-Guvernul canadian a 
tărit să preia controlul asupra 
melor constructoare de avioane 
„De Havilland Aircraft of Canada 
Ltd.“ și „Canadair Ltd.". Prima apar
ține grupului britanic „Hawker- 
Siddeley", iar cealaltă — corporației 
americane „General Dynamics**. Mă
sura se datorează faptului că dez
voltarea celor două companii a fost 
continuu afectată, in ultimii ani, de 
apartenența lor la capitalul străin.

A încetat din viață Zoltan 
Komocsin, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.M.S.U. — 
anunță agenția M.T.I.

0 cjrcvă care Participă a- 
proximativ 4 500 muncitori de la 
uzina de automobile „Authi", din 
Pamplona (Spania) — subsidiară a

J3

in 
as- 

progres 
social ale 
națiunilor

VLAD

Parlamentul japonez 
dat guvernului împuternicirea să 
dere la Tratatul de la Montreal 
privire la combaterea acțiunilor te
roriste îndreptate împotriva avioane
lor de pasageri.

a- 
cu

Producția de automobile 
s-a redus in luna aprilie 1974 , in 
Anglia cu 18 la sută, in comparație 
cu producția medie lupară realizată 
In 1973.

VARȘOVIA 28 (Agerpres). — La 
Poznan, in R.P. Polonă, a avut loc 
cea de-a 26-a ședință a Comisiei per
manente a C.A.E.R. pentru probleme 
valutar-financiare.

La ședință au participat delegații 
ale țărilor membre ale C.A.E.R. : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, R. D. 
Germană, Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și Uniunea Sovietică.

In conformitate cu acordul dintre 
C.A.E.R. și guvernul Iugoslaviei cu 
privire la participarea R.S.F.I. la lu
crările organelor C.A.E.R., la ședința 
comisiei au luat parte reprezentanți 
ai Iugoslaviei.

Au fost prezenți, de-esemenea, re
prezentanți ai Băncii Internaționale 
de Colaborare Economică și ai Băncii 
Internaționale de Investiții.

Comisia a examinat probleme în 
legătură cu realizarea Programului 
complex al adincirii și perfecționării 
în continuare a colaborării și dez
voltării integrării economice socia
liste a țărilor membre ale C.A.E.R. 
in partea referitoare la activitatea 
comisiei și a examinat alte probleme 
de interes reciproc.

Ședința s-a desfășurat intr-o at
mosferă de lucru, tovărășească, in
tr-un spirit de deplină înțelegere re
ciprocă și prietenie frățească.

ACTUL AL DOILEA AL INDEPENDENTEI"
ln Complexul expozițional din 

Parcul Sokolniki, din Moscova, 
s-a deschis expoziția internațio
nală „Ocrotirea sănătății — ’74".

România participă cu un pa
vilion in care Ministerul Sănă
tății prezintă — prin panouri 
și grafice — realizări ale asis
tenței medicale din țara noas
tră, iar Centrala industrială de 
medicamente și intreprinderea 
„Tehnoimportexport" expun me
dicamente, aparate și instrumen
te medicale. In ziua deschiderii 
expoziției, pavilionul românesc 
a fost vizitat de ministrul sănă
tății din Uniunea Sovietică, 
acad. B. V. Petrovski.

Represiuni
în Coreea de sud

SEUL 28 (Agerpres). — In ultimele 
zile, regimul de la Seul a continuat 
să intensifice represiunile din Co
reea de sud. 54 de persoane au fost 
învinuite de „complot" împotriva re
gimului, acuzații fiind pasibili de pe
depse variind între întemnițarea pe 
termen îndelungat și condamnarea 
la moarte.

Grupul celor 54 de acuzați face 
parte din cele 1 024 de persoane* ares
tate de organele represive de la Seul 
în cursul demonstrațiilor de protest 
studențești din ultimele luni, toți 
arestații fiind învinuiți de participa
rea la acțiunile organizate de Fede
rația națională a tineretului demo
crat și a studenților, scoasă in afara 
legii.

„Venezuela trăiește un moment 
crucial in istoria sa**. Cu aceste 
cuvinte a anunțat președintele 
Carlos Andres Perez adoptarea 
unor măsuri de deosebită impor
tanță pentru dezvoltarea economică 
și • socială a țării, in primul -rind 
naționalizarea .industriei petroliere, 
întreaga opinie publică vcnezuclea- 
nă a salutat cu satisfacție măsu
rile anunțate, care vizează atit re
cuperarea resurselor naturale, cit 
și rcorientarea proceselor din sfera 
dezvoltării economice și sociale a 
țării — prezentată de șeful sta
tului ca „o nouă doctrină a dez
voltării", „un nou concept de creș
tere economică și socială".

După cum se. știe, încă de mal 
multă vreme a fost pornită o largă 
acțiune pentru recuperarea petro
lului. principala bogăție a țării 
(locul al cincilea pe plan mondial 
și locul intii in America Latină), pe 
seama căreia se realizează nu mai 
puțin de 92 la sută din exporturile 
țării, reprezentind o pătrime din 
totalul produsului național brut. 
Această bogăție se află insă 
in proporție de 95 la sută 
in miinile monopolurilor străine, 
ale căror beneficii au depășit de 
trei ori investițiile făcute in ultimul 
deceniu, dividendele obținute fiind 
cele mal înalte pe plan mondial. 
Tocmai pentru a se pune capăt a- 
cestei' stări de lucruri cu consecințe 
profund negative, pentru a valori
fica avuția petrolieră in interesul 
propriei dezvoltări, al diversifică
rii peisajului economic și li
chidării monoproducției, incă in 
1970 fusese adoptată „legea rever- 
siunii*'. care prevedea preluarea 
treptată de către co/npaniile na
ționale a operațiunilor de exploa
tare, prelucrare și comercializare a 
petrolului pină in 1983, clnd cea

mai mare parte a concesiunilor pe
troliere urmează să expire. Or, in 
perspectiva acestui eveniment, fir
mele străine au început să se dedea 
la o exploatare cu totul nera
țională a petrolului și, totodată, să 
transfere in afara țării unele insta
lații tehnice — situație care a de
terminat noul guvern venezuelean 
să treacă la scurtarea termenului 
inițial de recuperare a „aurului 
negru". Se apreciază că operațiuni
le de preluare a controlului a-

CORESPONDENTA 
DIN CARACAS

supra bunurilor companiilor străine 
ar putea începe incă in cursul 
acestui an. firmele respective ur
mind să primească indemnizații ce 
vor fi calculate de o comisie spe
cială ; totodată, in decurs de trei 
ani, 80 la sută din acțiunile aflate 
in prezent in miini străine vor 
trebui vindute unor firme vene- 
zuelene. Revenirea petrolului in 
patrimoniul venezuelean va fi, după 
cum se exprima președintele An
dres Perez, „un act tot atit de 
glorios ca și dobindirca indepen
denței".

în aceeași 
alte proiecte 
asumarea de
Iul asupra tuturor rezervelor de 
minereu de fier, a doua bogăție a 
țării — zăcămintele din Guyana 
fiind apreciate la trei miliarde de 
tone — ca și asupra infrastructurii 
industriale existente in țară în

direcție se înscriu și 
de anvergură, vizind 
către stat a controlu-

prezent. Aceasta presupune na
ționalizarea filialei venezuelene a 
societății nord-americane „Orinoco 
Mining Company" — fără să se 
mai aștepte anul 2000, cind expiră 
concesiunea acordată acestei com
panii — și, totodată, crearea unui 
sector siderurgic național. „Vrem să 
vindem oțel și pentru aceasta vom 
intra cu îndrăzneală în epoca in
dustriei grele", sublinia șeful sta
tului venezuelean.

In fine, potrivit unui decret pre
zidențial promulgat de curind pri
vind reglementarea investițiilor 
străine, și alte societăți, intre altele 
din domeniul producerii și comer
cializării energiei electrice, trans
porturi, comerț, servicii, asigurări 
etc., trebuie să se transforme în 
întreprinderi naționale intr-un ter
men nu mai mare de trei ani, 
participarea venezuel'eană fiind o- 
bligatorie in proporție de optzeci 
la sută.

In conformitate cu noile orientări 
in strategia dezvoltării se. au in 
vedere crearea unei petrochimii 
dezvoltate și in general depășirea 
fazei de asamblaj (cum este cazul 
marii majorități a întreprinderilor 
venezuelene) și trecerea spre pro
ducția de mașini-unelte ' 
mente,

Conturînd un cadru 
proiectare a economței 
orbita unei dezvoltări 
noile măsuri se bucură 
rea păturilor celor mai largi ale 
populației, exprimind pregnant 
transformările înnoitoare care se 
produc pe continentul latino-ame- 
rican, forța afirmării dreptului 
inalienabil al popoarelor >de a dis
pune de bogățiile naționale in in
teresul propriu.

și echipa-

amplu de 
țării pe 

accelerate, i 
de aproba-

V. PAUNESCU

D[ PRETUTINDENI
• O SERIE FILATE- 

LI CĂ tormatâ dln lrcl timbre' 
consacrată cdlui de-al X-Iea 
Congres al Uniunii Comuniști- 
lor din Iugoslavia^ ale cărui lu
crări au Început la 27 mal la 
Belgrad, a fost emisă de poșta 
Iugoslavă. Desenul timbrelor 
reprezintă o stea roșie, emble
ma seceri! șl ciocanului și stea
gul iugoslav, mărcile avind in 
partea inferioară inscripția „Al 
X-loa Congres al U.C.I.". Tira
jul seriei este de 200 000 exem
plare, Iar desenul n fost exe
cutat de pictorul M. Nedelko- 
vlcl.

• 20 000 MC AER PU
RIFICAT INTR-O ORĂ. 
Un grup de ingineri suedezi au 
elaborat o instalație de acro- 
purificare, de dimensiuni mult 
mai mici in raport cu cele e- 
xistente pină acum, dar de 50 
de ori mai eficientă. Astfel, in
tr-o oră aparatul purifică 20 000 
metri cubi de aer poluat cu 
fum provenit din fabrici. Prin
cipiul de funcționare este foar
te simplu : acrul poluat, fumul, 
gazele sint absorbite de un ci
lindru care se rotește. și in 
centrul căruia se află un pol 
electric cu o tensiune de 100 000 
de volțl. Datorită dimensiunilor 
sale, precum și a prețului con
venabil, aparatul are o largă 
aplicabilitate.

• EDIȚIA A DOUA A... 
BAROCULUI HAMBUR- 
GHEZ. Bătrinul oraș hansea
tic Hamburg a păstrat prea pu
ține clădiri care să-i ateste ve
chimea și tradiția. In ultimul 
timp se manifestă tot mal mul
tă grijă pentru refacerea ves
tigiilor trecutului, prin reame- 
najarea celor ce au mai rămas
— majoritatea in pragul ruinei
— sau prin reclădirea, cărămi
dă cu cărămidă, după vechi 
planuri, a unor grupuri de clă
diri, in vethiul stil hambur- 
ghez baroc al secolelor XVII și 
XVIII. Dintre proiectele existen
te in acest sens atrage in spe
cial atenția prin insolitul său 
acela care prevede reconstrui
rea în decurs de doi ani a 
șapte clădiri stil baroc, distruse 
in timpul războiului. Neobiș
nuit la acest proiect este fap
tul că aceste clădiri... nu exis
taseră pe locul respectiv, ci in 
puncte diferite ale orașului — 
autorii săi pornind de la teza 
mai puțin „ortodoxă" după care 
valoarea artistică a unei clă
diri rezidă in concepția sa 
arhitectonică și nu in respec
tarea amplasamentului original.

• PRACTIC Șl ELE
GANT. Se știe că bijuteriile j 
sînt obiecte cu destinație orna
mentală. Iată însă că un biju
tier norvegian a realizat un 
inel elegant menit să folosească 
atit ca podoabă, cit și pentru... 
destuparea sticlelor cu bere.

• UN NOU TIP DE 
SONDĂ MOBILĂ “ fosl 
realizat de o firmă franceză 
pentru prospectarea rezervelor 
de ape subterane și forarea de 
puțuri. Sonda poate acționa 
prin vibrație, perforare sau ro
tație, fie combinind cele trei 
metode. Sfărimăturile de rocă 
sint aduse la suprafață cu aju
torul aerului comprimat, și nu 
prin noroiul de sondă. Aceste 
sonde vor fi folosite în zonele 
secetoase dim țările de ia sud 
de Sahara.

• PEȘTI DIN CER. 
trlnul Arthur Porter din orașul 
australian Lismor'a fost mar
torul unui spectacol neașteptat, 
petrecut în timpul unui ciclon : 
imediat ce intensitatea furtunii 
a’mai slăbit, a observat pe a- , 
coperiș precum și în jurul ca‘C- 
peste 150 de pești oceanici, 11A 
teralmente căzuți din cer.

Avînd in vedere că de la în
ceputul secolului s-au mai pe
trecut fenomene asemănătoare, 
ihtiologul australian John Pak- 
ston a afirmat că acestea au loc 
in cazul furtunilor extrem de 
puternice, cind norii iau cu ei 
coloane de apă cu pește cu tot, 
transportindu-le la distanțe a- 
preciabile.

• IN. CĂUTAREA LUI 
„NESSIE". O expediție ja
poneză care a cercetat, cu sub
mersibile speciale, timp de mai 
multe săptămini, lacul scoțian 
de mare adîncime Loch Ness, 
in căutarea faimosului „mon
stru" în jurul căruia s-a făcut 
atita zarvă, a comunicat că ar 
fi descoperit șase specii de rep
tile; dispărute de pe Pămint 
încă cu milioane de ani în 
urmă. Deși „Nessie" — cum 
este denumit legendarul mon
stru — nu a putut fi descoperit, 
cercetătorii jaoonezi nu s-au 
descurajat, afirmînd că au de 
gind să-și continue investiga
țiile.

• DE CE SĂ MĂ A- 
MESTEC ? Pentru a sonda 
comportamentul concetățenilor, 
doi studenți din San Francisco 
au legat pe una dintre colegele 
lor de un stilp, situat pe o 
stradă periferică, după care 
s-au ascuns? Sute de automo
bile au trecut pe lingă „victi
mă" fără ca șoferii respectivi 
să oprească. Studenții și-au 
mutat atunci cîmpul de obser
vație in plin centrul orașului, 
colega lor fiind legată tot de un 
stilp, lingă un trotuar. în 16 
minute, 65 de persoane au tre
cut pe lingă „victimă" fără a-i 
acorda vreo atenție. Studenții 
au supus atunci pe trecători 
unui chestionar. Răspunsurile 
au fost de-a dreptul surprinză
toare. Unul dintre cei investi- 
gați a spus : „De ce să mă 
amestec, dacă victima n-a cerut 
ajutor?". Altul a declarat cu 
sinceritate : „Credeam că vic
tima e o momeală. Dacă aș fi 
dezlegat-o, aș fl căzut in cursă, 
pentru bă in acest timp -prie
tenii- ei m-ar fi jefuit".
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