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Mereu în mijlocul 
oamenilor rnuncih 
exemplu înalt de 
conducere concreta:

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU A FĂCUT IERIi

0 VIZITA DE LUCRU ÎN JUDEȚUL DOLJ

Imagine din timpul vizitei la întreprinderea de reparații auto din Craiova

„La Congresul partidului, craievenii, oamenii Doljuiui 
să raporteze o conMie sporită la depășirea ci^cinalului!,,
Cuvântarea tovarășului Nicolae Ceaușescu 

la marea adunare populară din municipiul Craiova

© Entuziastă primire la Craiova © Analize 
cuprinzătoare cu specialiști, cadre de condu
cere și muncitori din importante unități eco
nomice ® Adunarea populară, întilnirea cu activul 
de partid — manifestări impunătoare ale unității 
de gindire și acțiune a comuniștilor și tuturor 
oamenilor muncii in jurul conducerii partidului, 

al secretarului general al P. C. R.

PLECAREA DIN CAPITALĂ
Miercuri dimineață. tovarășul 

I Nicolae Ceaușescu. secretar gene- 
Iral al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste 
România, a plecat intr-o vizită de 

l lucru in județul Dolj.
| Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 

însoțit de tovarășii Manea Mă
ri eseu. membru al Comitetului

i Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 

ministru al guvernului. Cornel 
Burtică, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Oprea, vice- 
prim-ministru al guvernului.

La plecare, pe aeroportul Bă-

In paginile II—III reportajul vizitei

neasa erau prezenți tovarășii Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Miron Con- 
stantinescu, Ion Pătan, Ștefan An
drei.

Dragi tovarăși și prieteni,
Doresc să încep prin a vă adre

sa dumneavoastră, tuturor locuito
rilor municipiului Craiova și celor 
din județul Dolj salutul călduros 
al Comitetului Central al partidu
lui. al Consiliului de Stat, al gu
vernului, precum și al meu per
sonal. (Aplauze, se scandează : 
,,Ccaușcscu-P.C.R.“).

Ne aflăm în municipiul și jude
țul dumneavoastră într-o vizită de 
lucru. Am vizitat cîteva întreprin
deri, un complex de irigații și am 
avut o ședință cu activul de par
tid, Desigur, mi-ar fi greu,să redau 
impresiile multiple pe care le am 
în urma celor ce am constatat 
astăzi. Trebuie să declar însă că 
întreprinderile pe care le-am vi
zitat — combinatul chimic, uzinele 
„Electroputere", „7 Noiembrie", 
întreprinderea de reparații auto și 
marea fabrică de confecții — 
mi-au produs o bună impresie. Am 
constatat la multe din aceste în
treprinderi rezultate bune în acti
vitatea lor, toate au obținut suc
cese în dezvoltarea producției, în 
perfecționarea activității economi
ce. în ridicarea nivelului tehnic 
și in creșterea nivelului de cunoș
tințe al oamenilor muncii. Tocmai 
ca rezultat al tuturor acestor suc
cese s-au putut obține o serie de 
rezultate pozitive în realizarea 
planului pe primele 5 luni ale a- 
cestui an.

Mă bucură faptul că pe primii 
3 ani ai cincinalului oamenii mun
cii din județul Dolj și din muni
cipiul Craiova au rezultate bune, 
reușind să dea peste plan o anu
mită cantitate de produse. Din 
păcate insă — și vreau să vă spun 
deschis aceasta — pe primele 5 
luni, pe total, Doljul nu a reali
zat planul de producție. Sînt unele 
râmîneri în urmă. Sînt, desigur, 
întreprinderi cu rezultate foarte 
bune, dar și unele cu rămîneri 
mari în urmă. Aș dori însă, pentru 
rezultatele obținute pe total pînă 
acum, să adresez cele mai calde 
felicitări tuturor oamenilor muncii 

ș! să-ml exprim convingerea că 
vor acționa cu toată hotărîrea 
pentru a lichida rămînerile în 
urmă și a întîmpina a XXX-a a- 
niversare a eliberării țării și Con
gresul al XI-lea al partidului cu 
planul îndeplinit în toate sectoa
rele de activitate. (Aplauze, se 
scandează : ,.Ceaușescu-P.C.R.“).

Am discutat mai pe larg, în ca
drul activului de partid, toate a- 
ceste probleme. Le veți cunoaște 
de altfel și dumneavoastră, pentru 
că vor fi publicate în presă. To
varășii de la județ vor avea grijă 
să prelucreze cu toți oamenii mun
cii problemele care se pun în ve
derea lichidării neajunsurilor, a 
îmbunătățirii activității în toate 
domeniile.

Știu că se găsesc aici mulți oa
meni ai muncii de la „Electropu- 
tere", una din marile întreprinderi 
în acest domeniu din România. 
Tocmai în această uzină sînt unele 
neajunsuri mai importante. Doresc 
să mă adresez direct, în cadrul a- 
cestei adunări, oamenilor muncii 
de la „Electroputere", in frunte cu 
comuniștii, pentru a lua toate mă
surile spre a folosi în mod cores
punzător mijloacele cu care sînt 
dotați și a face ca acest minunat 
colectiv, de 11 000 de oameni ai 
muncii, să lichideze rapid lipsurile 
care s-au manifestat și să se nu
mere printre întreprinderile frun
tașe, nu numai din Craiova, dar 
din întreaga țară. (Aplauze pu
ternice, prelungite).

Cunosc bine acest colectiv șl 
sînt convins că toți oamenii mun
cii, toți membrii de partid, condu
cerea întreprinderii, împreună cu 

Interviul acordat de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
televiziunii elvețiene
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comitetul municipal și comitetul 
județean de partid, vor face totul 
pentru ca, în întîmpinarea celei 
de-a XXX-a aniversări a eliberă
rii patriei și a Congresului al 
XI-lea, uzinele „Electroputere" să 
se înfățișeze cu fruntea sus, cu re
zultate demne de un asemenea co
lectiv renumit. (Aplauze puternice).

Desigur, sînt necesare măsuri 
în toate întreprinderile pentru a 
folosi mai bine capacitățile de pro
ducție și pentru reducerea cheltu
ielilor materiale — care pe total 
județ sînt mari — pentru creș
terea productivității muncii, ridi
carea calității producției, a nive
lului tehnic al întregii noastre ac
tivități. Să facem în așa fel îneît 
la realizările pe care le obțin oa
menii muncii din patria noastră 
— care în cele cinci luni din 
acest an au realizat planul cu 
un ritm de creștere de 15,5 
la sută față de perioada co
respunzătoare de acum un an — 
să vă aduceți și dumneavoastră 
contribuția corespunzătoare, pentru 
a putea, în strînsă unitate cu toți 
cei ce muncesc din patria noastră, 
să asigurăm progresul tot mai 
rapid al României socialiste pe 
calea bunăstării și fericirii între
gului nostru popor. (Aplauze, urale. 
Se scandează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Trebuie să avem permanent în 
vedere că înfăptuirea programu
lui de creștere a bunăstării mate
riale și spirituale este condiționată 
nemijlocit de realizarea planului 
de dezvoltare a economiei noastre 
naționale în toate domeniile, că 
industria reprezintă un factor de
terminant al progresului nostru 

general. Cunoașteți prevederile cu 
privire la creșterea nivelului de 
trai ; începînd de la 1 august vom 
trece la aplicarea majorării veni
turilor oamenilor munch, a retri
buției, în conformitate cu prevede
rile planului cincinal și cu cele 
stabilite de Plenara Comitetului 
Central de la sfîrșitul anului 1973. 
Se va realiza o majorare mal 
substanțială a veniturilor mici, de 
care vor beneficia în primul rînd 
femeile și tineretul. (Aplauze pu
ternice ; se scandează : „Ceaușescu 
—P.C.R.").

în ce privește agricultura, am 
constatat cu multă satisfacție că 
țărănimea cooperatistă, toți oame
nii muncii din agricultură au 
lucrat și lucrează în condiții bune 
întreaga suprafață pe care o de
țin. Mi-au produs o plăcută im
presie lucrările de irigații realiza
te în condiții moderne, pe 80 000 
de hectare. Dar, așa cum am spus 
și la activul de partid, am 
făcut o lucrare bună, am cheltuit 
pe fiecare hectar circa 20 000 de 
lei ; acum urmează ca pe această 
suprafață — de altfel, pe întrea
ga suprafață a județului, dar mă 
refer acum la cea irigată — să 
facem totul pentru a obține pro
ducțiile pe care le-am avut în 
vedere atunci cînd am început lu
crările de irigat. Ținînd seama că 
prevederile nu sînt prea mari, 
cred că putem ca, în cîțiva ani, 
8ă le depășim. Stă în puterea ță
rănimii cooperatiste și a lucrăto
rilor din agricultura de stat, a 
tehnicienilor și inginerilor agri
coli de a obține — la fel ca șl

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Murea adunare populară de la Craiova
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL DOLJ

ituitâ din 
, —.----  _. m____>r patrio

tice și ai detașamentelor de pregă
tire a tineretului pentru apărarea 

11, prezintă onorul comandnn- 
•uprem al forțelor noastre ar

area. plosca cu vin, ofe-
etele dc flori și îmbrățișarea 
ionantâ a pionierilor, uralele și 
ils mulțimii vin să sublinieze 
o dată marea bucurie a celor 

ce trăiesc și muncesc pe cuprinsul 
județului Dolj de a se reintilni cu 
conducătorul partidului și statului 
pe care l-au avut de atitea ori in 
mijlocul lor. Fiecare vizită de lu
cru a tovarășului Ceaușescu pe me
leagurile doljene. ca de altfel în 
toate județele țării, a prilejuit un 
amplu dialog cu oamenii muncii, a 
dat noi impulsuri creatoare activită
ții închinate înfăptuirii sarcinilor 
mobilizatoare puse de partid, ates- 
tind unitatea de monolit a întregu
lui popor in jurul partidului, a se
cretarului general, participarea di
rectă, nemijlocită a maselor la ela-

Popas în inima 
cimpiei oltene, la sistemul 
de irigații Sadova-Corabia

pe

Elicopterul survolează zona sudi
că a județului. Prin ferestrele apa
ratului se distinge clar o rețea den
să de canale ce străbat terenurile 
pină nu demult slab productive sau 
chiar improprii pentru agricultură. 
Datorită vastului program inițiat de 
partid, investițiilor statului, hărnici
ei oamenilor, sistemul de irigații de 
aici este cel mai intins din țara 
noastră, pe soluri nisipoase, terenu
rile din stingă Jiului transformin- 
du-se intr-una din cele mai mănoa
se regiuni ale cimpiei oltene.

Curind, elicopterul aterizează 
un teren unde s-a adunat o mul
țime de țărani cooperatori și con
structori, care aclamă cu mare în
suflețire, ovaționează pe secretarul 
general al partidului.

Pentru început, s-a vizitat o ex
poziție cuprinzind primele produse 
obținute de pe terenurile nisipoase 
după intrarea in funcțiune a sis
temului de irigații. Inginerul Petre 
Baniță, directorul Stațiunii centrale 
pentru ameliorarea terenurilor nisi
poase Bechet, informează că prin 
irigare s-a reușit să se introducă in 
cultură, pentru prima oară, rapițâ, 
coia și diferite plante leguminoase 
— la cartofi timpurii prima recoltă 
dind o producție de 12 500 kg la 
hectar.

Ministrul agriculturii, industriei a- 
limentare și apelor. Angelo Micu- 
lescu. alți conducători ai mint1 
lui și specialiști au înfățișat apoi 
concepția sistemului de irigații și 
realizările obținute, posibilitățile ce 
se deschid in continuare valorifică
rii acestor terenuri, au înfățișat 
preocupările privind structura vii
toare a agriculturii în această zonă.

Din cele 79 500 hectare prevăzute 
în proiectele sistemului, au fost date 
In exploatare pină acum 72 500 de 
hectare. Beneficiarii săi sint 25 de 
cooperative agricole de producție, 3 
întreprinderi de stat și o stațiune ex
perimentală.

prezidențial aterizează 
combinatului chimic

Țoranli cooperatori și constructorii sistemuiui de irigații Sadova-Corabia au venit in număr mare sa-l 6alule pe secretarul general al partidului La Combinatul chimic craiovean

Secretarul general al partidului face recomandări cu privire la punerea deplind în valoare a suprafețelor Irigate din sistemul Sadova-Corabia

borarea și înfăptuirea politicii parti
dului și statului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu ceilalți conducători de 
partid și de stat părăsesc aeropor
tul din Craiova, îndreptindu-se cu 
un elicopter special spre primul 
obiectiv al vizitei de lucru — siste
mul de Irigații Sadova-Corabia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu atra
ge atenția ca pe aceste terenuri să 
nu se introducă în cultură o varie
tate prea mare de soiuri. „Sâ ne 
oprim numai la acelea care asigură 
o mare productivitate și valorifică 
cel mai bine condițiile specifice te
renului și climei". Apreciind. tot
odată. realizarea conductelor din po- 
liclorură de vinii, secretarul general 
al partidului indică extinderea fo
losirii lor, asigurindu-se astfel o 
mai mare eficiență economică. Reți- 
nind faptul că datorită automa
tizării unei serii întregi de operații, 
prețul de cost al irigării unui hectar 
a scăzut simțitor, creindu-se posibili
tatea recuperării investițiilor in 
numai 9 ani, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a indicat să se acționeze 
ferm in această direcție, urmărin- 
du-se prin plan îndeplinirea acestei 
sarcini. Totodată, a subliniat că in 
centrul atenției specialiștilor tiebuie 
să se afle in continuare reducerea 
cheltuielilor de producție prin meca
nizarea lucrărilor cu mașini și echi
pamente de mare randament, adap-

In mijlocul chimiștilor
crasovem

Eli copierul, 
în preajma 
craiovean. Secretarul general al par
tidului este intimpinat de Mihail 
Florescu. ministrul industriei chi
mice. Matei Ghigiu, ministrul con
strucțiilor industriale, de ing. Iustin 
Rogoz, directorul Centralei industriale 
de îngrășăminte chimice, de colecti
vul de conducere al combinatului, 
de membrii comitetului de partid, ai 
comitetelor sindicatului și U.T.C. 
Numeroși muncitori din combinat a- 
plaudâ. ovaționează pentru partid. 

tate condițiilor locale. Fiind informat 
despre producțiile ce se prevăd in 
perspectiva anului 1980, secretarul 
general al partidului a apreciat că 
potențialul este mult mai mare in 
condițiile utilizării eficiente a între
gului sistem de irigații, dind specia
liștilor indicații în acest sens.

In sfera discuțiilor de lucru s-a 
aflat și problema structurii .organiza
torice a unităților din zonă. In a- 
ceastă privință, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a avertizat impotriva fă- 
rimițării in prea multe ferme de pro
ducție, ceea ce nu corespunde nece
sității comasării terenurilor și creș
terii corespunzătoare a productivită
ții. Au fost date indicații și orientări 
privind crearea unui număr restrins 
de ferme, in condițiile unei mecani
zări complexe.

La bordul unei mașini de teren, 
secretarul general al partidului a 
străbătut un itinerar de-a lungul 
unor mari canale și terenuri irigate. 
Un prim popas s-a făcut la centrul 
de producție unde se realizează țevilo 
metalice pentru extinderea sistemu
lui de irigații. Aici, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a remarcat că producția 
de țevi trebuie să se organizeze acolo 
unde este nevoie de ele. și nu la 
distanțe mari, care impun costuri de 
transport sporite. Un alt popas s-a 
făcut apoi pe malul unui canal, cu o 
lățime de 20 m, al cărui debit de 
ană pe secundă este egal cu cel al 
Oltului. In discuția cu specialiștii, 
tovarășul Ceaușescu a dat indicația 
de a se amenaja aceste canale și 
pentru transportul pe apă al produ
selor agricole și al altor mărfuri, 
orientare care este valabilă oriunde 
dimensiunile canalelor permit acest 
lucru.

Luîndu-și rămas bun d? la gazde, 
secretarul general le-a adresat ura
rea de noi succese in activitatea lor.

adresează urări de bun venit tovară
șului Nicolae Ceaușescu.

In sediul centralei este prezentat, 
prin intermediul unei machete, pro
filul actual al întreprinderii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cer
cetează cu interes sortimentele noi 
de îngrășăminte lichide omologate in 
combinat și unele dintre ele in
trate in producție din anul trecut 
— fiind, totodată, informat că ac
tualei platforme chimice craiovene 
i se adaugă o unitate de îngrășă
minte complexe pe bază de azot, fos
for și potasiu, care, după intrarea sa 

in funcțiune In anul 1975, va dubla 
producția de astfel de îngrășăminte 
a combinatului.

Secretarul general al partidului se 
interesează cind a Început construc
ția noii unități, dacă sint respectate 
stadiile de execuție. Se discută tot
odată despre posibilitatea dezvoltării 
gării de la Ișalndța, care apare ne
cesară în condițiile marii producții 
de îngrășăminte ce va fi expediată 
in viitor de acest combinat. In tim
pul dialogului de lucru a fost abor
dată si problema utilizării în viitor, 
la parametrii superiori, a unor gaze 
reziduale produse in combinat, dato
rită unui procedeu prin care aceste 
gaze vor fi transformate in metanol 
la un preț de cost redus.

Vizita continuă in fabrica de amo
niac. La camera de comandă, ingi- 
nerul-șef loan Nlca prezinți proce
sul tehnologic și rezultatele din ulti
mii trei ani. Cercetind tablourile de 
comandă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
indică să se asigure in țară piesele 
de schimb pentru elementele de au
tomatizare.

Ultima parte a vizitei în combina
tul chimic este consacrată șantierului 
noii platforme de producție a îngră
șămintelor complexe pe bază de azot, 
fesfor și potasiu. Ing. Emil Țugui, 
directorul general al Trustului de 

Examinarea exigenta.
critică a activității 
colectivului de la 
„ Electroputerees

Vizita la întreprinderea ..Electro
putere" a avut drept scop exami
narea, la fața locului, a unor lipsuri 
manifestate in realizarea indicatorilor 
economici, în folosirea capacității in
dustriale, in diversificarea producției 
și adaptarea rapidă a acesteia la ce
rințele beneficiarilor. Au fost studia
te, totodată, posibilitățile și măsurile 
ce se impun pentru recuperarea ră- 
minerilor in urmă, pentru îndepli
nirea prevederilor de plan pe anul 
1974 și pe întregul cincinal, pentru 
ridicarea activității acestei impor
tante unităti industriale la un nivel 
mai înalt. Ca urmare, in centrul a- 
nalizel s-au situat — cum era și fi
resc — probleme privind mai buna 
organizare și creșterea eficienței pro
ducției, folosirea mai deplină a po
tențialului tehnic și uman, a utilaje
lor și spațiilor existente.

Aprecierile critice, indicațiile «e-

construcții industriale, prezintă sta
diul lucrărilor de construcție, ampla
sarea diverselor unități, insistind in 
mod deosebit pe tehnologia aplicată 
la turnurile de granulare înalte de 
circa 100 m. Observind mijloacele cu 
care se lucrează, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu indică să se asigure in 
țară fabricația macaralelor-turn de 
100 m, apreciind totodată faptul că 
constructorii au reușit să obțină in 
acest an depășiri ale planului de pro
ducție.

Dialogul de lucru se încheie prin 
recomandarea. reținută de factorii 
responsabili, de a se asigura con
strucția și punerea in funcțiune a 
noii platforme la termenul planificat, 
dotarea sa la timp și in cele mai 
bune condiții cu utilajele necesare, 
d<? Către unitățile .producătoare din 
țară.

Coloana' de mașini se îndreaptă 
aooi spre zona industrială din estul 
Craiovei, străbătind principalele ar
tere ale orașului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ia loc într-o mașină des
chisă. împreună cu tovarășul Manea 
Măneseu. Zeci de mii de cetățeni 
se aflau pe străzi, salutîndu-1 pe to
varășul Nicolae Ceaușescu cu entu
ziasm, cu urale și ovații, fluturind 
stegulețe, seandind „Ceaușescu- 
P.C.R.", „Ceaușescu-România".

cretarului general al partidului con
stituie un adevărat program de lu
cru pentru conducerea ministerului 
de resort, a centralei și unității, 
pentru colectivul întreprinderii, care 

«-au angajat nă-șl mobilizeze ener
giile. capacllaiea de muncA In ve
derea transpunerii lut nelnltrziate 
In viată, realizării integrale a sarci
nilor ce le revin, a îndeplinirii cin
cinalului înainte de termen.

La acest dialog constructiv, cu Im
plicații largi in planul ridicării acti
vității întreprinderii „Electroputere" 
la cote calitativ superioare, sint de 
față Virgil Actarian, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașinl- 
unelte și electrotehnicii, membri ai 
conducerii Centralei Industriale de 
mașini electrice și aparataj și al 
unității craiovene.

Subliniind insuficienta preocupare 
pentru diversificarea și modernizarea 
producției, pentru creșterea compe
titivității produselor pe piața ex
ternă. ing. Livlu Tănăsescu, directo
rul întreprinderii, a arătat că, re
cent, a fost stabilit un program de 
măsuri care vizează, in principal, 
crearea unei noi familii de locomotive 
Dlesel-electrice, a unor noi tipuri de 
mașini și aparate electrice.

Discuția are loc la început în sec
ția de transformatoare mari, unde 
este prezentat tovarășului Nicolae 
Ceaușesc'u transformatorul de 400 
MV A, cel mai mare produs electro
tehnic realizat pină acum in tara 
noastră. Destinat echipării termo
centralei de la Rovinari-Rogojelu, 
acesta Încheie seria transformatoare
lor de foarte mare putere inaugurată 
cu cele de 190 MVA, care funcțio
nează astăzi in condiții bune la 
hidrocentralele Porțile de Fier și 
Clunget-Lotru.

Are loc, apoi, un scurt popas la 
laboratorul de înaltă tensiune, unde 
gazdele Informează că prin darea 
sa in exploatare, acum un an, s-au 
creat posibilități pentru realizarea 
sarcinii trasate de secretarul general 
al partidului privind asigurarea unui 
program de probe complexe fiecărui 
produs.

Agriculturii 
noastre socialiste —

utilaje tot mai perfecționate
Aceeași bucurie nemărginită de a 

se reintilni cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu domnește In rindul mun
citorilor de la Întreprinderea de ma
șini agricole „7 Noiembrie", care, prin 
hărnicia lor. contribuie la mecaniza

rea agriculturii noastre socialiste.
In mod semnificativ, vizita are loc 

la „fabrica nouă“, cum o numesc 
constructorii de mașini agricole 
craioveni. ridicată recent în partea 
de est a orașului. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu este invitat să viziteze o 
sugestivă expoziție organizată ad-hoc 
pe platforma din fața uzinei, unde 
sînt prezentate principalele mașini 
și unelte agricole produse de unitatea 
cfaioveană. Rezultat al acțiunilor în- 
treprjnse de către specialiștii uzinei 
pentru continua diversificare și ridi-*.  
caro a calității, fabricației.- produsele 
expuse 'se remarcă printr-o. mare 
tehnicitate, printr-o calitate Înaltă, 
contribuind, practic, la mecanizarea 
completă a numeroase lucrări agri
cole.

In fața unei machete, gazdele in
formează despre perspectivele uzinei, 
remarcind și unele neajunsuri pe 
care le intimpină, ca urmare a mo
dificării programului de fabricație, 
utilizării neraționale a unor supra
fețe de producție.

In acest context, directorul gene
ral al centralei prezintă planurile 
de profilare a întreprinderilor din 
centrală pe producția de tractoare și 
mașini agricole, de specializare pe 
ansamble șl subansamble. Tova
rășul Nicolae Ceaușescu — în cadrul 
discuției avute cu Cornel Pinzaru, 
adjunct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini grele, Vasile 
Sechel, directorul general al Centra
lei industriale de tractoare și ma
șini agricole. Nicolae Căplescu, direc
torul întreprinderii — cere să se ela
boreze un program amănunțit de spe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu este 
Invitat să asiste la efectuarea probe
lor unor aparate cu ajutorul ten- 
•lunilor foarte înalte.

Secretarul general al partidului 
Insistă asupra necesității Intensifică
rii acțiunii de diversificare a pro
ducției, de asimilare a unor noi 
produse și tehnologii, precum și • 
calificării muncitorilor In mai multa 
meserii înrudite, astfel incit ci să 
poată lucra la mai multe mașini, 
fapt ce ar contribui la mai buna fo
losire a utilajelor șl la creșterea 
productivității muncii.

Este urmărit, in continuare, proce
sul de fabricație a locomotivelor 
electrice șl Dlesel-electrice, dup A 
care se trece prin hal»le fabricilor 
de mașini electrice rotative și de 
aparataj.

Pretutindeni, muncitorii de la 
„Electroputere" au făcut o entuziast! 
primire tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, mulțl dintre ei apropiin- 
du-se cu dragoste de secretarul ge
neral al partidului spre a-i oferi 
flori, spre a-i strlnge cu căldură mi
na și a-i ura din inimă multă să
nătate și putere de muncă, spre bi
nele și înflorirea patriei, spre fe
ricirea poporului.

In finalul vizitei. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat din 
nou că trebuie să se analizeze cu 
toată răspunderea problema rămâne
rii In urmă a întreprinderii ..Elec
troputere" față de prevederile planu
lui. Secretarul general al partiduluj 
a trasat ca sarcină factorilor de răs
pundere din ministerul de resort, co
mitetelor județean și municipal de 
partid, conducerii centralei și uni
tății să ia de urgență măsurile care 
se impun pentru recuperarea rapidă 
a acestor răminerl In urmă, pentru 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
de producție pe 1974, pe Întregul 
cincinal, și a angajamentelor asu
mate In Întrecerea socialistă.

cializare și diversificare în continua
re a producției de tractoare, urmînd 
ca unele tipuri să fie fabricate aici 
la Craiova. „Brașovul, a subliniat 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, va tre
bui să dezvolte producția de motoare 
și de ansamble sau subansamble» de 
bază*'.  Legat de aceasta, gazdele ara
tă că au posibilitatea asimilării unei 
asemenea producții, mai ales că se 
preconizează construirea la Strehaia 
a unei turnătorii moderne. „De ce 
la Strehaia șl nu aici, se interesează 
secretarul general al partidului. Aici 
nu aveți specialiști ?“ Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu dă indicația ca 
acest nou obiectiv să fie realizat la 
uzinele „7 Noiembrie", deoarece be
neficiază- de condiții de producția 
optime — și pentru aceasta să se 
treacă la .Întocmirea proiectului. Tot
odată, cere să se elaboreze un plan 
pentru profilarea uzinei pe produc
ția de anumite tipuri de tractoare. 
„Va trebui ca in viitor să produceți 
aici între 15 000—20 000 tractoare 
"pentru a satisface atit nevoile cel# 
"mei .diverse ale agriculturii, cit *1  
solicitările la export” — spune se
cretarul general al partidului.

Se vizitează apoi hala monobloc. 
Aici, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
remarcă în mod critic că spațiile da 
producție nu sînt folosite judicios, 
iar amplasamentul mașinilor nu este 
eficient, indlcind să se la măsurile 
necesare în vederea folosirii științi
fice a spațiilor și a bazei tehnice 
existente. Secretarul general critică, 
de asemenea, faptul că proiectanții 
nu au prevăzut soluția unor lumina
toare la această hală imensă, precum ț 
și faptul că pe largi spații sint depo-, 
zitate produse finite, în loc ca aceste 
spații să fie folosite în scopuri pro
ductive.
(Continuare in pag. a IlI-a)
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VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU IN JUDEȚUL DOLJ
Marea adunare populară din municipiul Craiova

Cu vin ta rea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

(Urmare din par. T)

na men i muncii din industrie — 
producții tot mai mari. aducindu-$i 
astfel contribuția la dezvolta*  
rea continuă a patriei noastre so- 
ci . stc (Aplauze puternice).

De la această tribună, doresc să 
adresez cele mai calde felicitări 
oamenilor muncii din agricultură 
pentru felul in care au executat 
lucrările pină acum, să le urez 
sa obțină recolte bogate, să lupte 
pentru a ocupa locul întii pe țară 
in aces: an. (Urale. aplauze pre
lungite, se scandează : ..Ceaușescu- 
P.C.R.').

Aș dori, de asemenea, să mă 
adresez intelectualității din Craio
va și din județ. Avem aici unități 
de învățămint superior, avem cen
tre de cercetare, avem un tnvăță- 
mînt dezvoltat. Avem un număr 
mare de ingineri, de specialiști în 
toate domeniile de activitate — o 
uriașă forță care trebuie să acțio
neze cu tot mai multă fermitate 
pentru a asigura legarea mai 
strînsă a învâțâmîntului cu prac
tica. cu producția, pentru a educa 
studenții și tineretul în spiritul 
dragostei de muncă, pentru înflo
rirea României, pentru apărarea 
și dezvoltarea pe noi trepte a cu

Locuitorii Crolovei solutâ cu deosebitâ câldurâ pe conducătorul iubit

ceririlor 
noastră. 
Ic : sc 
P.C.R.").

socialismului în patria 
(Aplauze puternice, ura- 
scandcază : „Ceaușcscu-

Dragi tovarăși.

In acest an vom sărbători a 
XXX-a aniversare a eliberării ță
rii. vom avea Congresul partidu
lui. Cunoașteți că întregul nostru 
popor intîmpină aceste evenimente 
istorice din viața națiunii noastre 
cu remarcabile realizări în toate 
domeniile de activitate. Sînt con
vins că și craiovenii, toți oamenii 
muncii din Dolj vor face totul 
pentru a-și aduce contribuția la 
realizările noastre generale, pen
tru a putea spune la congres că 
și Doljul — care se numără și as
tăzi printre județele fruntașe din 
punct de vedere al producției in
dustriale și care va avea în anul 
viitor o producție de 18 miliarde 
de lei — își aduce contribuția sa 
însemnată la tot ceea ce se înfăp
tuiește, că la depășirea cincinalu
lui și Doljul a fost prezent. (Urale 
puternice, aplauze prelungite).

Trebuie să avem permanent în 
vedere că tot ceea ce facem noi 
pe calea dezvoltării socialiste a 
României răspunde pe deplin in

tereselor vitale ale întregului nos
tru popor. Totodată, realizările 
noastre sînt o măreață contribuție 
la cauza socialismului, la creșterea 
forței și influenței țărilor socia
liste in lume, la întărirea forțelor 
antiimperialiste, anticolonialiste ; 
ele sînt o mare contribuție la po
litica de colaborare internațională, 
de pace in lume. (Aplauze puter
nice. Sc scandează : „Ceaușescu- 
r.C.R,").

în încheiere, doresc să exprim 
încă o dată convingerea mea, a 
conducerii partidului, că oamenii 
muncii din municipiul Craiova și 
din județul Dolj — din industrie, 
agricultură și din celelalte dome
nii de activitate — vor face totul 
pentru a îndeplini în cele mai 
bune condiții marile sarcini pe 
care le au, că vor obține succese 
tot mai mari și vor realiza și ei 
cincinalul înainte de termen. (A- 
plauzc puternice, urale. se scan
dează : „Ceaușescu-P.C.R.").

Vă doresc dumneavoastră și tu
turor locuitorilor din municipiul 
Craiova și județul Dolj succese 
tot mai mari în întreaga activita
te, multă sănătate și multă fericire. 
(Aplauze puternice, urale îndelun
gate, se scandează minute In șir : 
„Ceaușescu-P.C.R.").

După întllnlrea cu activul de 
partid a avut loc o mare adu
nare populară desfășurată in 
Piața Teatrului Național. în 
fața modernului edificiu s-au a- 
dunat acum, spre seară, peste 
30 000 de locuitori ai orașului. 
Pe străzile care dau in piață, un 
adevărat fluviu viu — peste 
100 000 de oameni'așteaptă in- 
tllnirea cu secretarul general — 
nclamă îndelung, scandează nu
mele președintelui.

Momentul aoariției tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la balconul 
teatrului este salutat cu înde
lungi ovații, cu aplauze nesfir- 
șite. cu aclamații care nu mai 
contenesc.

Deschizind adunarea, tovară
șul Gheorghe Petrescu a spus :

Avem astăzi marea fericire ca 
in iudețul nostru să se afle in
tr-o vizită de lucru cel mai iu
bit fiu al poporului nostru, se
cretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Vă rog să-mi permiteți ca. în 
numele dumneavoastră, al tutu
ror oamenilor muncii din jude
țul nostru, să adresez cel mai 
cald salut iubitului nostru con
ducător și să-i dorim viață lun
gă pentru viitorul fericit al pa
triei noastre.

Intimpinat cu puternice a- 
plauze, cu urale nesfârșite, ia 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. Cuvintarea se
cretarului general al partidului 
a găsit un puternic ecou in rin- 
durile maselor, fiind subliniată, 
in repetate rinduri, de aplauze, 
de îndelungi ovații. Se ilustra, 
in această înflăcărată manifesta
re, voința unanimă a locuitori
lor Doljului de a răspunde prin 
fapte chemării adresate de to
varășul Nicolae Ceaușescu, dă- 
ruindu-și întreaga energie crea
toare, toate eforturile transpu
nerii in viață a sarcinilor date 
de partid, a indicațiilor și orien
tărilor formulate de secretarul 
general al partidului, pentru 
sporirea rapidă a contribuției 
Doljului la marea operă de pro
pășire socialistă a patriei.

în această atmosferă de pu
ternică însuflețire, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu iși ia rămas 
bun de la locuitorii orașului. 
Un cor intonează in aceste ciipe 
înălțătoare un cintec închinai' 
partidului, patriei noastre so
cialiste.

Intr-o mașină deschisă, pre
ședintele țării străbate din nou 
artera principală a orașului. 
Drumul este luminat de sute de 
torțe aprinse, purtate de tinere
tul Craiovei.

Sint momente de neuitat ale 
unei zile de neuitat. Ele vor 
râmine in conștiința oamenilor 
acestor meleaguri, torțe mereu 
vii ale entuziasmului, ale încre
derii nețărmurite in partid, ale 
dragostei fierbinți fața de cel ce 
conduce, cu fermitate și înțe
lepciune, România socialistă 
spre împlinirea destinului său 
comunist.

Reportaj de : Adrian 
IONESCU, Nicolae VAM- 
VU, Stelian CONSTANTl- 
NESCU, Iosif SOCAC1U, 
Marin COANDĂ, Alfred 
NEAGU.

Foto : Petre Dumitrescu, Radu 
Cristescu. Armand Rosenthal.

La „Electroputere", analizâ amânunțitâ a perspectivelor de perfecționare a activitâții uzinei

Întîlnirea cu activul de partid 
al judefului Dolj

în cursul după-amiezii, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a intilnit cu ac
tivul de partid al județului Dolj, 
prilej de examinare critică a stadiu
lui actual al dezvoltării economico- 
sociale a județului, de reliefare a 
realizărilor obținute, ca și a aspec
telor negative din activitatea unor 
unități, a organelor și organizațiilor 
de partid. Intilnirea a avut loc in 
noua clădire a Teatrului Național 
din Craiova.

înainte de începerea adunării, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a cer
cetat cu viu interes noul lăcaș de 
artă, foaierele sale, terasele, decora- 
țiunile interioare, interesindu-se de 
soluțiile adoptate de constructori și 
proiectanți.

Adunarea a fost deschisă de to

varășul Gheorghe Petrescu, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R.. care a trecut in re
vistă principalele aspecte ale activi
tății economice din județ, ale muncii 
și stilului de muncă al organizației 
județene de partid.

La adunare au luat cuvintul to
varășii Iustin Rogoz, director general 
al Centralei industriale de îngrășă
minte chimice Craiova, Ion Stăncu- 
lete, secretar al Comitetului munici
pal P.C.R. Craiova, Florea Golescu, 
muncitor la întreprinderea „Electro- 
putere", Cristina Popescu, secretară a 
comitetului de partid al întreprinde
rii de confecții. Alexandru Săninoiu, 
secretarul comitetului comuhal de 
partid și primar al comunei Daneți, 
Liviu Tănâsescu, directorul întreprin

derii „Electroputere", Emil Țugui, 
director general al Trustului de 
construcții industriale, și Neculca 
Popescu, profesor universitar.

In încheierea adunării a luat 
cuvintul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvintarea secretarului general al 
P.C.R., președintele României so
cialiste, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a fost urmărită cu cea mai mare 
atenție de toți cei prezenți, trasind 
căi sigure activității de viitor pentru 
înlăturarea carențelor existente și 
asigurarea îndeplinirii exemplare a 
sarcinilor ce revin județului din 
amplul program elaborat de partid 
pentru dezvoltarea multilaterală și 
înflorirea patriei noastre socialiste.

(Urmare din pag. a IT-a)
Luindu-ș: rămas bun de la gazde, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu atrage 
încă o dată atenția conducerii mi
nisterului și centralei asupra necesi-

Roadele orientării spre 
autodotare

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi, printr-un adevărat „culoar 
viu" de oameni, spre întreprinderea 
de reparații auto (I.R.A.), una din 
marile unități de acest profil din 
țară.

La intrarea în întreprindere, o 
companie alcătuită djn membri ai 
gărzilor muncitorești și ai formațiu- 
niior de pregătire a tineretului pen
tru apărarea patriei prezintă onorul, 
in timp ce tineri muncitori inmi- 
nează tovarășului Nicolae Ceaușescu 
buchete de flori

Prezen’ind profilul întreprinderii, 
directorul unității, Virgil Petcu, ține 
să releve faptul că in acest an. pe 
lingă reoarațiile capitale de autouti
litare TV și autoturisme de teren, s-a 
trecut la reparațiile capitale de auto
camioane — sarcină complexă, care 
implică dotări speciale, precum și o 
tehnologie nouă. In acest context, 
traducând in viață indicațiile con
ducerii partidului, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, întreprinderea 
șl-a asumat responsabilitatea — dună 
cum a subliniat ministrul transpor
tul-..or fi telecomunicațiilor. Traian 
Dudaș — creăr.i cu propriile sale 
forțe a tuturor utilajelor de care are 
nevoie, urmind să realizeze, prin 
autodotare. dispozitive speciale și 
standuri de probă, atit pentru nece
sitățile proprii, cit și pentru alte în
treprinderi din țară. In acest mod, 
volumul pe acest an al lucrărilor va 
spori la 6 300 autovehicule reparate 
ji 2 200 motoare. Deosebit de impor
tante pentru economia națională sint 
fabricarea pieselor de schimb (insu- 
mlnd o producție de 66 milioane lei 
anual), carosarea autovehiculelor, 
precum |i fabricarea unor unicate sau 

tații de a elabora urgent planurile 
de reprofilare a uzinei, de speciali
zare a producției la nivelul unități
lor centralei, pentru a face tot mai 
eficientă producția de tractoare și 
mașini agricole.

de serie mică necesare unor sec
toare ale economiei țării.

Secretarul general se interesează 
de eficienta economică a activității 
intreDrinderii. de productivitatea 
muncii. Conflrmind rezultatele bune 
din anii trecuți. care au adus în
treprinderii ciștigarea. de patru ori, 
a drapelului de unitate fruntașă pe 
ramură, colectivul de aici a reali
zat si depășit toți indicatorii pe pri
mele 4 luni din 1974. înscriind un 
beneficiu de 20 000 000 lei. In cadrul 
acelorași preocupări, un important 
loc il deține grija pentru folosirea 
rațională a metalului, a resurselor 
de energie. Un larg program de mă
suri pe întregul cincinal care vi-

„Produceți confecții 
mai moderne, 

de mai bună calitate
Ultimul obiectiv vizitat este între

prinderea de confecții.
In fata întreprinderii prezintă 

onorul o gardă alcătuită din membre 
ale gărzilor patriotice și tinere din 
detașamentul de pregătire pentru a- 
Dărarea patriei — femei și fete in 
uniformă, subliniind proporția mare, 
de peste 80 la sută, pe care o de
țin muncitoarele în structura forței 
de muncă a unitățiL 

zează recuperarea pieselor casate 
pentru recondiționare, extinderea 
reconditionării pieselor, precum și 
recondiționarea blocurilor motor prin 
sudură la rece — metodă care a fost 
preluată pe întreaga centrală — a 
fost pus in aplicare, rezultatele sale 
pe primele 4 luni fiind edificatoa
re : 3 326 000 lei economii la prețul 
de cost, din care 3 142 000 lei la chel
tuielile materiale.

Pe parcursul vizitei, in hala de 
montaj general T.M. și hala de re
parații și montaj agregate, după ce 
apreciază indicele de folosire a 
utilaielor — tovarășul Nicolae 
Ceaușescu atrage atentia asupra unor 
gituiri și „locuri Înguste'*  in pro
cesul de producție, subliniind nece
sitatea eliminării lor și organizării 
mai bune a muncii.

In ce privește calitatea reparații
lor, se relevă că, potrivit recoman
dărilor secretarului general al parti
dului. există un exigent control la 
standurile de probă, uzina livrind 
chiar asemenea standuri altor uni
tăți din tară.

Luindu-și rămas bun. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu felicită colectivul 
pentru rezultatele, bune obținute, 
urindu-i noi succese in muncă.

Ministrul industriei ușoare. Gheor
ghe Cazan, și directorul întreprin
derii de confecții. Constantin Ni- 
colăescu. informează că au existat 
in permanentă preocupări pentru în
deplinirea exemplară a sarcinilor de 
plan, reu'șindu-se ca. prin eforturile 
Întregului colectiv, sâ se recupereze 
pină in prezent răminerile in urmă 
din primele două luni ale acestui 
an. îmbunătățirea si diversificarea 

producției au permis unității să tri
mită pieței externe in medie 75 ia 
sută din producția sa și să depășeas
că sarcinile de export. Ținindu-se 
seama de indicațiile și recomandările 
secretarului general al partidului de 
a se folosi mai eficient spațiile și 
capacitățile de producție, Întreprin
derea împreună cu centrala de re
sort au finalizat un studiu de orga
nizare optimizată a fluxurilor de pro
ducție, montindu-se pe aceeași su
prafață un număr sporit de utilaje, 
ceea ce a avut ca rezultat depășirea 
indicatorilor de plan, creindu-se 
premise pentru realizarea cincinalu
lui in numai patru ani și trei luni 
și obținerea unei producții supli
mentare de circa 1,2 miliarde lei.

Secretarul general al partidului 
se interesează îndeaproape de dina
mica dezvoltării întreprinderii, re- 
comandind ca sporirea producției să 
se facă pe baza creșterii productivi
tății muncii, a eficienței acesteia, a 
ridicării calificării cadrelor — și nu 
numai prin creșterea numerică a 
personalului.

In fața liniilor de fabricație, în 
expoziția organizată cu acest prilej 
sint înfățișate produse reflectind 
preocupările pentru lărgirea gamei 
de produse destinate copiilor, pen
tru folosirea unor noi materiale de 
calitate superioară.

Examinind cu atenție produsele 
realizate in secțiile unității, tovarășul 
Nicolae Ceaușascu analizează, îm
preună cu cadrele din conducerea 
ministerului și întreprinderii, renta
bilitatea produselor, arâtind că este 
necesar să se creeze modele noi, 
moderne, de bună calitate, cerute 
atit pe piața internă, cit și pe cea 
externă.

In încheierea vizitei, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a felicitat Întregul 
colectiv de muncă al întreprinderii 
pentru succesele obținute și a sub
liniat că unitatea iși poate spori și 
pe mai departe aportul la bunul 
renume al industriei ușoare româ
nești. Discuții cu specialiștii pentru valorificarea cit mai bunâ a agriculturii Olteniei
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Grînele dau în spic și amintesc:

SE APROPIE SECERIȘUL
• Reparațiile tuturor utilajelor trebuie încheiate pînă la 10 iunie
O Calitatea să garanteze funcționarea perfectă a fiecărui tractor

și combină

Grînele au început sft dea In 
epic, semn că cel mult peste o 
lună va începe secerișul. Desfășu
rarea In bune condiții a campaniei 
de \arfc, astfel incit recolta să a- 
juncă in timpul cel mai scurt in 
magazii, presupune un ansamblu 
de măsuri organizatorice și tchmce 
— incepind cu repararea utilajelor 
care vor lucra in cimp și pină la 
pregătirea cu grijă n spațiilor de 
depozitare a produselor.

Experiența celorlalți ani a de
monstrat cu prisosință că scurtarea 
perioadei de recoltare — unul din 
elementele care determină Înlătu
rarea pierderilor d? boabe prin 
scuturare — este hotăritâ, în cea 
mai mare măsură, de buna func
ționare a combinelor, preselor de 
balotat paie șt a celorlalte utilaje 
agricole. Iată de ce este momen
tul să se pună întrebarea : care 
este stadiul reparării mașinilor ce 
vor lucra in campania de recolta
re ? Potrivit ultimelor date centra
lizate la Ministerul Agriculturii, 
Industriei Alimentare și Apelor, 
Io stafiunile pentru mecanizarea 
agriculturii, combinele au fost 
reparate in proporție de "2 la sută, 
presele de balotat paie — 75 la 
sută. Iar mașinile de recoltat fu
raje — 90 la sută. De asemenea, in 
întreprinderile agricole de stat au 
fost reparate 65 la sută din numă
rul combinelor șl 76 la sută din 
ccl al preselor de balotat paie. Nu
meroase stațiuni pentru mecani
zarea agriculturii au încheiat repa
rarea combinelor. In județul Ilfov, 
de exemplu, concomitent cu lucră
rile de ir.sămintări și de întreținere 
a culturilor, s-a desfășurat și con
tinuă să sc desfășoare o muncă in
tensă in vederea reparării și ctan- 
șeizării combinelor. Pentru efectua
rea unor reparații dc bună calitate 
și cu cheltuieli mai reduse au fost 
organizate ateliere specializate, care 
au fost dotate cu dispozitive și a- 
parate de măsură și control.

Nu peste tot insă lucrările de

SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT Plecarea unei delegații Cronica
FOTBAL: în campionatul balcanic

ROMÂNIA-
Am putut urmări aseară — din tri

bunele stadionului bucureștean „23 
August" sau in fața micilor ecrane 
— un antrenant joc de fotbal și o vic
torie românească : selecționata noas
tră reprezentativă a intrecut cu 3—1 
(2—1) echipa națională a Greciei, in 
primul lor meci direct contind pentru 
campionatul balcanic. Chiar din pa
sele de debut, jucătorii români au 
creat o fază periculoasă la poarta 
formației elene — și un gol surprin
zător pentru toată lumea. La o cen
trare clasică, de pe extrema dreaptă, 
a lui Lucescu (pasa avind parcă o 
precizie matematică !), mingea l-a 
găsit bine plasat, chiar în fața porții, 
la numai 4—5 metri, pe Iordănescu. 
Intervenția acestuia cu capul a fost 
simplă, insa imparabilă. Experimen
tatul Ikonomopoulos nu a avut ce 
face, decit să scoată mingea din pla
să. Fotbaliștii greci nu și-au pierdut 
prea lesne cumpătul și, deși sint 
forțați să se apere. încearcă să con
traatace prin acțiuni repezi și pase 
cu adresă. „Uriașul" Antoniadis este 
căutat cu insistență, avantajat fiind 
de poziția lui avansată și de forța-i 
de șut recunoscută. In minutul 12 
oaspeții egalează. Faza e la fel de 
simplă, ca la golul echipei noastre ; 
cel ce șutează imparabil este Sarafis. 
Iorgulescu nu are nici el altceva de 
făcut decit să trimită mingea spre 
centru, spre a fi repusă in joc. Au 
urmat minute in șir de dominare 
spre ‘poarta adversă, iar dacă pînă 
la pauză nu s-a mai înscris decit o 
singură dată (Iordănescu, in min. 31, 
din același loc și în același mod ca 
duminică, in partida echipei sale de 
club) — aceasta n-a însemnat că 
spectatorii nu au avut ce aprecia și 
aplauda. La o poartă și la alta, evi
dent mai mult la poarta lui Ikono- 
mopoulos, se șutează puternic și pe
riculos. Golurile sint evitate in ex
tremis de portari sau fundași, iar de 
două ori — Ia șuturile lui Dumitru 
(min. 20) șl Dinu (min. 33) — inter
vine... bara 1

Repriza secundă începe la fel de 
furtunos. Avem din nou ocazii mari, 
dar le ratăm in serie. La două șuturi 
foarte precise și extrem de puterni
ca (expediate de Dumitru și Iordă
nescu). portarul oaspeților intervine 
salvator. Echipa Greciei forțează ega- 
larea. Jocul devine nervos. Domazos 
este eliminat pentru lovirea intențio
nată a lui Dumitru. Buni fotbaliști, 
oaspeții sint insă prea nervoși șiA 

IN
• Club sportiv Ia Alba Iulia. 
Zilele trecute s-a înființat primul 
club sportiv din județul Alba : 
„Unirea"-Alba Iulia. Noul club iși 
propune să desfășoare o activitate 
sistematică pentru depistarea și 
pregătirea sportivilor de perfor
mantă la atletism, fotbal, haltere 
gi radioamatorism.
• Automobil Clubul Român, pre

ocupat de dezvoltarea turismului 
auto, a editat (și difuzează prin fi
lialele sale județene) o nouă hartă 
automobilistică a României. Harta — 
intr-o reușită prezentare grafică — 
cuprinde întreaga rețea de trasee că
tre oricare dintre punctele de interes 
turistic, cu menționarea locurilor de 
popas, a campingurilor și moteluri
lor.

• La Roma au continuat campio
natele internaționale de tenis ale 
Italiei. Iată ci te va rezultate din pro
ba de simplu feminin : Helga Mast- 
hoff (R.F.G.) — Mariana Simionescu 
(România) 6—2. 6—3 : Olga Morozo
va (U.R.S.S.) — Judith Dibar Gohn 
(România) 6—4. 6—2 :

Ieri, la simplu masculin Ilie Năstase 
l-a Învins cu 6—2. 3—6, 7—5 pe in
dianul Vihaj Amritraj. La feminin, 
Miroslava Kozeluhova (Cehoslovacia) 

reparații ale utilajelor ce vor fi 
folosite in campania agricolă de 
vară se desfășoară in mod cores
punzător. Bunăoară, in stațiunile 
pentru mecanizarea agriculturii din 
județul Vilcca au fost reparate 
numai 6.3 la sută din combinele 
C 1—C 3 și 56 la sută din presele 
de balotat paie. Rămincri in urmă 
în ce privește reparațiile se consta
tă si in stațiunile pentru mecanizn- 
rea agriculturii din județele Galați 
si Inși, precum și in întreprinderile 
agricole de stat din județul Bu
zău. Persistă deficiențe in or
ganizarea muncii in ateliere, 
in secții sau ferme ; in nu 
puține cazuri, intirzierea reparații
lor este determinată și de lipsa u- 
nor oiese de schimb absolut ne
cesare. Unele întreprinderi — 
..Neptun“-Cimpina, I.M.U.-Medgi
dia. „Tehnomctal“-Timișoara — 
nu și-au respectat obligațiile con
tractuale la o serie de repere des
tinate combinelor și preselor de 
balotat oaie. In urma măsurilor 
luate de organele centrale au fost 
întocmite grafice riguroase de li
vrare a pieselor de schimb. Zilnic, 
întreprinderile industriale comuni
că ce piese au produs, iar direc
ția de aprovizionare din Ministe
rul Agriculturii indică unde să fie 
livrate. In programul de măsuri 
Întocmit de minister pentru pre
gătirea și executarea lucrărilor a- 
cricole de vară se prevede ca re
pararea tractoarelor si a celorlalte 
utilaje să se încheie pînă la 10 iu
nie. Organele județene de partid 
și de stat, direcțiile agricole nu 
trebuie să admită nici o abatere 
de la acest termen.

Paralel cu accelerarea lucrări
lor de reparare a combinelor și a 
celorlalte utilaje, o atenție deose
bita trebuie acordată calitătlj aces
tor lucrări, care trebuie să urmă
rească două obiective precise : 
buna lor funcționare pe parcursul 
întregii campanii și prevenirea 
pierderilor de boabe. In mod 

GRECIA 3-1
recalcitranți la deciziile arbitrului. 
Din păcate, și unii dintre jucătorii 
noștri abuzează de incorectitudini.

în min. 85, echipa noastră majo
rează scorul. O combinație Tr.oi— 
Dinu—Lucescu și ultimul trage ne
cruțător : 3—1 pentru România.
Imediat putea fi chiar 4—1, dar șutul 
lui Dumitru este deviat in corner.

Echipa României a aliniat in prima 
repriză următorul „unsprezece" : 
Iorgulescu — Anghelini, Sameș, An
tonescu. Hajnal — Dumitru, Dinu, 
Iordănescu — Lucescu, Dumitrache, 
Kun. In cea de-a doua repriză, in 
poartă a intrat Răducanu. iar in 
locul lui Dumitrache — Troi. Dintre 
toți, s-au remarcat : Iordănescu, Lu
cescu, Dinu, Dumitru. De la oaspeți : 
Sarafis, Antoniadis. Domazos.

In deschidere, selecționata de ti
neret a țării noastre (alcătuită din 
jucători sub 23 de ani) a învins cu 
scorul de 3—0 (0—0) echipa brazilia
nă F.C. Galicia. Cele trei puncte au 
fost realizate de Mărculescu, Mul- 
țescu și Atodircsei.

I. D.

„CUPA BALCANICĂ"

S. C. Bacău 2
Bolu Spor 0
BACAU. (Corespondentul „Scînteii", 

Gh. Baltă). — Ieri a avut loc me
ciul retur dintre echipele Sport 
Club Bacău și Bolu Spor din Tur
cia. ia cadrul „Cupei Balcanice". 
Oaspeții au o frumoasă carte de vi
zită — anul acesta au ocupat locul 
trei In campionatul Turciei. Meciul 
s-a disputat in viteză, cu multe faze 
de poartă, fiind aplaudat de public 
Victoria a revenit fotbaliștilor bă
căuani care, de altfel, au controlat 
jocul aproape de-a lungul întregii 
partide. Ei au înscris cite un gol 
în. fiecare repriză, prin Pană și Dem- 
brovschi. Dar p°ntru băcăuani, a- 
ceastă victorie constituie o simnlă 
consolare, pentru că, în finala „Cu
pei Balcanice", s-a calificat echioa 
bulgară Akademik Sofia, ciștigătoa- 
rea grupei.

CÎTEVA RÎNDURI
a dispus cu 7—6, 6—3 de Virginia 
Ruzici (România).

• Pe stadionul Republicii, în ca
drul Campionatului republican pe 
echipe, miercuri au fost înregistrate 
citeva rezultate deosebite : masculin: 
1 500 m plat — Gh. Ghipu 3’46"5/10 ; 
înălțime — Șerban loan 2,12 m ; 
triplusalt — Carol Corbu 16.23 m ; 
feminin : 100 m plat — Valeria $le- 
fănescu 11"9 10 ; lungime — Valeria 
Ștefânescu 6.25 m ; 400 m plat — 
Liliana Leau 54**8.40.

• Ieri, in etapa a 19-a a campio
natului național de rugbi : Steaua— 
Politehnica Ieși 48—15 ; Rulmentul 
Birlad—Grivița Roșie 0—0 ; Gloria— 
Agronomia Cluj 18—6 ; Farul—Vul
can 30—13 : Știința Petroșani—Chimia 
Năvodari 67—0 ; Dinamo București— 
Universitatea Timișoara 7—9.

o In meci amical, ieri la Szekes- 
fehervar. echipa de fotbal a Unga
riei a invins cu scorul de 3—2 (0—2) 
echipa Iugoslaviei.

• în turneul internațional de polo 
pe apă de la Neapole : U.R.S.S.— 
Iugoslavia 3—1, Italia—România 7—4.

• Echipa olandeză Feyenoord a 
cis iEat „Cupa U.E.F.A.". in urma 
victoriei cu 2—0 (1—0), obținute a- 
searâ la Rotterdam, in meci retur, 
asupra formației engleze Tottenham 

deosebit se cere ca toate combi
nele să fie perfect etanseizate 
pentru a evita orice pierderi. In 
programul ministerului se prevede 
că, pînă la 20 iunie, specialiștii din 
cadrul trusturilor S.M.A. și l.A.S. 
vor face verificarea calității repa
rațiilor. • vor consemna cele con
statate in registrul d<- îndrumare 
și control și vor stabili termene 
și responsabilități precise pentru 
înlăturarea defecțiunilor constata
te. Este o muncă de mare răspun
dere ; comisiile dc recepție vor 
trebui să garanteze, alături dc ccl 
care au executat reparațiile, că u- 
tilajclc vor funcționa perfect pc 
toată durata campaniei de recol
tare.

încă de pe acum trebuie create 
și alte condiții pentru buna des
fășurare a campaniei agricole de 
vară : asigurarea stocurilor nece
sare dc carburanți și lubrifianți, 
a pieselor de schimb care se uzea
ză mai repede ș.a. Măsurile pri
vind reducerea consumului de com
bustibil trebuie să se aplice și la 
lucrările de seceriș. Dar nu tre
buie procedat mecanic, aȘa cum a 
făcut nină acum centrala PECO, 
care a dispus livrarea cu 10 la sută 
mai puține produse petroliere. Nici 
risină. dar nici economie greșit în
țeleasă. Trebuie procedat gospodă
rește, respectindu-se strict norme
le de consum stabilite.

întreaga activitate pentru repa
rarea, revizuirea și recepția utila
jelor, ca și celelalte pregătiri pen
tru campania de recoltare a cerea
lelor păioase trebuie să se desfă
șoare sub îndrumarea și controlul 
direct al organelor județene de 
partid, al organizațiilor de partid 
din stațiunile pentru mecanizarea 
agriculturii și întreprinderile agri
cole de stat, în așa fel incit din 
producția de cereale păioase a a- 
cestui an să nu se piardă nici un 
bob.

/a /not și tenis
e Ștrandul tineretului se

deschide de Ia 1 iunie • în
cep înscrierile pentru primele 
serii ale cursurilor de înot • 
Centrul de tenis (pentru co
pii și adul(i) funcționează 
zilnic o Bazinele acoperite 
,,Horească'' și ,,23 August" 
— la dispoziția tuturor ama
torilor de înot.

Una din cunoscutele baze sportive 
bucurcștene. a cărei activitate se des
fășoară din plin in timpul verii, este 
Ștrandul tineretului. De fapt, numele 
de „ștrand" este impropriu, deoarece, 
pe lingă bazinele pentru înot, polo 
și sărituri, aici există și alte nu
meroase terenuri sau amenajări pen
tru diverse sporturi. Responsabilul 
bazei, tovarășul Mugur Nicolau. ne 
prezenta astfel activitățile ce se vor 
desfășura in acest sezon : „Amatorii 
de natație au la dispoziție tot ceea 
ce le este necesar, fiecare pentru 
specialitatea preferată — înot, polo 
pe apă. sărituri de la platformă sau 
trambulină. Centrele de copii și gru
pele de performanță ale cluburilor și 
școlilor sportive au început antrena
mentele. Pentru public, ștrandul 6e 
va deschide la 1 iunie, urmind a 
funcționa zilnic, pină spre toamnă, 
cit va permite timpul. Ca de obicei, 
și in acest sezon vom organiza cen
tre de inițiere la inot și la tenis, 
sporturi pentru care avem condiții 
deosebite. La tenis, activitatea a în
ceput. coordonatorul ei fiind reputa
tul antrenor Tache Caralujis. Cen
trele de înot — conduse, de aseme
nea. de antrenori și instructori cu ex
periență — vor începe să funcționeze 
odată cu primele zile ale vacanței de 
vară, mai exact la 18 iunie. Atit pen
tru inot. cit și pentru tenis. înscrie
rile se fac la casele ștrandului, unde 
amatorii găsesc și alte informații 
ce-i interesează".

Alte două bazine de înot — este 
vorba de bazinele acoperite „Flo- 
reasca" și „23 August" — au fost 
puse la dispoziția publicului. Bazinul 
„Floreasca" este deschis zilnic între 
orele 9 și 18. La bazinul „23 August", 
amatorii de înot au acces numai In 
nocturnă, de la ora 19 — în timpul 
zilei, in bazine desfășurindu-și acti
vitatea componenții secțiilor de per
formantă;

Hotspurs. Primul joc se Încheiase la 
egalitate : 2—2.

• Aseară, la Leipzig, intr-un meci 
internațional de fotbal, echipele R.D. 
Germane și Angliei au terminat la 
egalitate : 1—1.

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Republicii Socialiste România

Doresc să transmit Excelenței Voastre, în numele poporului Iorda
nian șl al meu personal, mulțumirile noastre sincere pentru amabilul 
dumneavoastră mesaj de felicitare cu ocazia aniversării Zilei indepen
denței Iordaniei, precum și cele mai bune urări Excelenței Voastre de 
multă sănătate, fericire și progres continuu națiunii dumneavoastră.

HUSSEIN

Semnarea planului privind colaborarea 
culturală și științifică intre România 

și U.R.S.S. pe anii 1974-1976
La 29 mal a fost semnat la Minis

terul Afacerilor Externe olanul pri
vind colaborarea culturală și științi
fică intre Republica Socialistă Româ
nia și U.R.S.S. pe anii 1974—1976.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Vasilc Gliga. adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea sovietică de I. N. Zems
kov. adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

La ceremonia semnării au partici
pat Virgil Cazacu. prim-adlunct al 
ministrului educației și învătămin- 
tului, Ion Dodu Bălan, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii și Educației 
Socialiste, membrii celor două del<?- 
gații. Au fost de fată V. I. Droz
denko, ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București, și membri ai ambasa
dei.

Delegația Congresului National 
din Columbia a părăsit Capitala

Sosirea unei delegații
a Consiliului O.N.U. pentru Namibia

Delegația Congresului National 
din Republica Columbia, condusă de 
Sergio de la Torre Gomez, vicepre
ședinte al Camerei Reprezentanților, 
care a făcut o vizită in tara noas
tră la invitația Marii Adunări Na
ționale, a părăsit miercuri după- 
amiază Capitala.

La plecare, delegația a fost con
dusă de Ilie Murgulescu, vicepre

de activiști ai P. C. R. 
la Budapesta

O delegație de activiști ai P.C.R., 
condusă de Teodor Coman. membru 
al C.C. al P.C.R.. prim-secretar al 
Comitetului județean Tulqea al 
P.C.R., a plecat miercuri dimineața 
la Budapesta, unde, la invitația C.C. 
al P.M.S.U., va face o vizită in 
schimb de experiență in R.P. Un
gară.

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost condusă, la plecare, de tovarășii 
Dan Marțian, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.. și Lucian Drăguț, 
vicepreședinte al Consiliului Central 
de Control Muncitoresc al Activității 
Economice și Sociale.

Au fost prezenți reprezentanți al 
ambasadei R. P. Ungare la Bucu
rești.

vremea
Ieri In țară : vremea s-a menținut 

călduroasă, cu cerul temporar noros, 
în Banat, Crișana, Maramureș, Tran
silvania. vestul și nordul Moldovei, 
unde s-au semnalat averse de ploaie 
și frecvente descărcări electrice. Că
tre seară, averse și descărcări elec
trice au apărut izolat și in sud-vestul 
Olteniei. Vintul a suflat slab pină la 
potrivit. La ora 14 temperatura aeru
lui oscila intre 14 grade la Mangalia 
și 27 de grade la Băileștl, Bechet, Ro
șiori de Vede, Alexandria, Tr. Măgu-
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LA COMBINATUL DE FIBRE SINTETICE IAȘI

Noile instalații care au Îmbo
gățit zestrea Combinatului de 
fibre sintetice din Iași funcțio
nează ireproșabil. Astfel, para
metrii proiectați la instalația de 
20 000 tone fibre pe an au fost 
atinși cu 6 luni înainte de ter
men, iar la instalația de 10 000 
tone s-a realizat, in primele 2 
luni de la punerea in funcțiune, 
un plus de aproape 300 tone 
față de grafice, ceea ce asigură 
ca și la această instalație să se 
realizeze parametrii proiectați

Planul prevede vizite reciproce de 
oameni de știință și cadre didactice 
in vederea efectuării de cercetări 
științifice comune. în schimb de ex
periență și pentru cunoașterea rea
lizărilor din diferite domenii, schim
buri reciproce de studenți și docto
ranzi pentru studii complete și stagii 
dc specializare, intensificarea colabo
rării directe intre universități si alte 
institute de invățămint superior, pre
cum și intre uniunile de creatori, or
ganizarea de zile ale culturii româ
nești și zile ale culturii sovietice cu 
prilejul sărbătorilor naționale ale 
celor două țări, organizarea de de
cade ale cărții, zile și retrospective 
ale filmului, festivaluri muzicale, 
mese rotunde, simpozioane, colocvii 
și alte manifestări științifice și cul
turale.

(Agerpres) 

ședinte al M.A.N.. Iuliu Fejes, se
cretar al M.A.N., Ștefan Bălan, pre
ședintele Grupului parlamentar pen
tru relații de prietenie România-Co- 
lumbia.

A fost prezent Alvaro Rocha La- 
linde, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Columbiei în țara noastră.

(Agerpres)

zilei
Miercuri dimineața, George Ma- 

covescu, ministrul afacerilor exter
ne, a primit pe Malcolm Richard 
Booker, noul ambasador extraordi
nar și plenipotențiar al Australiei 
in Republica Socialistă România, in 
legătură cu apropiata prezentare a 
scrisorilor sale de acreditare.

★
La București a început, miercuri, 

colocviul internațional asupra rolu
lui calculatoarelor și modelelor ma
tematice in științele sociale, organi
zat la Universitatea din București 
in colaborare cu Universitatea Stan
ford din Statele Unite ale Americii. 
La lucrări participă specialiști din 
Belgia. R.D. Germană. Italia. U.R.S.S., 
S.U.A., precum și din țara noastră. 
Cuvintul de deschidere a colocviului 
a fost rostit de acad. Miron Constan- 
tinescu. Din partea Universității din 
Stanford a vorbit apoi prof. Patrik 
Suppis.

(Agerpres)

rele și Giurgiu. în București : vre
mea s-a menținut călduroasă, cu 
cerul variabil. Vintul a suflat potri
vit. Temperatura maximă a atins 27 
de grade.

Timpul probabil pentru 31 mai, 1 șî 
2 iunie. în țară : vremea va avea ca
racter schimbător. Cer temporar no
ros. Vor cădea ploi locale și sub for
mă de averse, însoțite de descărcări 
electrice, in jumătatea de nord a ță
rii, și cu caracter izolat in rest. Vint 
moderat, predominind din vest. Mi
nimele vor fi cuprinse intre 6 și 16 
grade, iar maximele intre 16 și 26 de 
grade, izolat mai ridicate. In Bucu
rești : vremea va avea un caracter 
mai schimbător. Cerul va fi tempo
rar noros, favorabil aversei de ploaie 
in cursul după-amiezelor. Vint mo
derat. Temperatura ușor variabilă.

cu 90 de zile înainte de termen. 
In momentul de față, cu spri
jinul larg al cercetătorilor com
binatului. se stabilesc cele mai 
bune reglaje și procedee prin 
care să se atingă. înainte de 
termen, parametrii proiectați și 
la instalația de folie poliesteri- 
că. îmbucurător este, de aseme
nea, și faptul că întreaga pro
ducție de la noile instalații este 
de bună calitate, la nivelul ce
rințelor beneficiarilor interni și 
externi.

BELGRAD

Lucrările Congresului Uniunii

BELGRAD 29 (Corespondență de 
la S. Morcovescu). — Lucrările ce
lui de-al X-lea Congres al Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia au con
tinuat. miercuri. in cadrul celor 
cinci comisii. Un mare număr do 
delegați au luat cuvintul pentru a 
dezbate problemele principale relie
fate in expunerea prezentată de pre
ședintele Iosip Broz Tito in prima zi 
a lucrărilor, precum și in raportul 
PrezidiuluL U.C.I.

Vizita delegației 
de motoare „21

BELGRAD 29. — Corespondentul 
nostru transmite : Delegația Partidu
lui Comunist Român, condusă de to
varășul Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care participă la lucrările 
Congresului al X-lea al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, a făcut, 
miercuri, o vizită la fabrica de mo
toare „21 Mai" din*  Belgrad.

La intrarea în fabrică, delegația a 
fost salutată de Radoslav Barisici, 
director principal al fabricii, de alte

Miercuri după-amiază a sosit în 
Capitală o delegație ’ a Consiliului 
O.N.U. pentru Namibia, condusă de 
Rashleigh E. Jackson, ambasadorul 
Guyanei la O.N.U., președintele con
siliului, care va efectua o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost intimpinată de Geor
ge Elian, ambasador, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, de 
alte persoane oficiale.

A fost prezent Sayed Abbas Che- 
did, directorul Centrului de infor
mare al O.N.U. la București.

„OBSERVER": In Namibia, „V“ 
simbolizează viitorul

Reîntors recent dintr-o călătorie in Namibia (Africa de aud-vest), 
un fost funcționar de la Foreign Office, Jo Herbertson, iși publică in 
săptămlnalul londonez „Observer" impresiile sale despre lupta poporu
lui namibian, dezvăluind regimul samavolnic aplicat populației Ovam- 
bo de către autoritățile rasiste din Africa de Sud. Autorul descria 
un șir de cazuri pe care le-a constatat ca martor ocular. Reproducem 
fragmente din articol.

„Biciuirea brutală constituie pe
deapsa aplicată in mod sălbatic tu
turor celor ce se opun politicii „ban
tustanelor" (suprafețe teritoriale de
limitate și supuse unor severe res
tricții pentru populația băștinașă —f 
n.n.) in Namibia. Loviturile sint a- 
pllcate cu nervura centrală scoasă 
din frunza palmierului Makalani. 
Scena se petrece in public și victi
mele șiroind de singe sint lăsate 
fără cunoștință.

Scopul este de a intimida și con- 
stringe'cu forța populația Ovambo, 
care contestă dreptul Africii de Sud 
de a dictș viitorul politic al acestui 
teritoriu.

Ovamboland, vecină cu Angola, 
este una din cele nouă regiuni in 
care guvernul lui Vorster de la Pre
toria a subimpărțit Namibia. Opt 
dintre ele. ca și Ovamboland. sint 
locuite de negri. A noua, care cu
prinde cea mai mare parte a tării, 
este rezervată pentru albi. In re
giunile negre, guvernul Africii de 
Sud a transferat anumite împuter
niciri autorităților tribale, pe care 
le folosesc ca instrumente alo poli
ticii lor.

Declarații pe care le-am strlna de 
la peste 30 de victime dezvăluie e- 
xistența unor brutalități sistematice, 
îndreptate împotriva conducătorilor 
respectați ai comunității — fie poli
tici. fie religioși — bărbați și femei, 
tineri și tinere. In multe cazuri, nici 
un fel de acuzație nu este adusă 
detinuților in fața tribunalelor, care 
însă pronunță sentințe prevăzind 
pină la 30 de lovituri.

Elisa Nghilwano. soră medicală 
abia trecută de 20 de ani, arată in 
declarația sa că a fost arestată îm
preună cu alte două tinere și cu un 
bărbat și deținută timp de șase zile 
înainte de a fi adusă in fața tribu
nalului, unde a fost întrebată de ce 
s-a alăturat SWAPO (Organizația 
Poporului din Africa de sud-vest).

■■die PRESSE-: Hirtia veche — 
tot mai căutată

în viitor, pe lingă fiecare recipient 
obișnuit pentru resturile menajere 
ar trebui așezat un recipient spe
cial pentru hirtie. Această propunere 
a fost făcută de o comisie de lucru 
intitulată „Ambalajele și protecția 
mediului înconjurător", care a în
tocmit un studiu privind componen
ța resturilor menajere. Prin această 
acțiune — arată comisia — hirtia 
veche, atit de imperios necesară, ar 
putea fi integral recuperată in ve
derea revalorificării el.

50 de probe privind resturile me
najere, efectuate in 38 de orașe și 
localități austriece, oferă o Imagine 
clară a ceea ce reprezintă aceste 
deșeuri. Analiza, prima de acest fel 
in Europa occidentală, efectuată de 
Institutul pentru tehnica ambalajului 
de pe lingă Academia de comerț mon
dial din Viena, a permis să 8e consta
te că ambalajele reprezintă o parte 
considerabilă a resturilor menajere : 
aproximativ 52 la sută din volum 

în Încheiere, comisiile au aprobai 
documentele ce urmează să fie pre- 
zentale. joi. in ședința plenară.

In ședința plenară din ultima zi • 
lucrărilor congresului vor ti dezbi- 
tute documentele finale, vor fi aleși 
organele de conducere, iar ca ultim 
punct de pe ordinea de zi va fi alei 
președintele Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

. C. R. la fabrica
Mai“ din Belgrad

cadre de conducere. Oaspeții au vl- 
zitat halele uzinei, de pe ale cărei 
linii de montaj ies anual 200 000 de 
motoare ce s^nt livrate uzinei de au
tomobile „Crvena Zastava". In sala 
de conferințe a consiliului muncito
resc, delegația română a avut o con
vorbire cu cadrele de conducere ale 
acestei unități industriale. Oaspeți
lor li s-au înfățișat drumul parcurs 
de această întreprindere modernă, 
preocupările actuale, precum și prin
cipalele programe de producție.

Poziția României in problema li
bertății și a demnității umane este 
binecunoscută — a declarat presei 
la sosire R. E. Jackson — de aceea 
așteptăm cu mult interes discuțiile 
pe care le vom avea la București. 
Efectuind un schimb de idei, încer
căm să găsim căi și mijloace pen
tru realizarea eliberării grabnice a 
Namibiei. Sperăm să ajungem la o 
identitate de păreri, animați fiind, 
ca și poporul român, de dorința pu
ternică de eliberare a acelor popoare 
și teritorii care se află încă sub 
dominația colonială.

(Agerpres)

..Am răspuns că m-am alăturat pen«*  
tru că SWAPO luptă pentru îmbu
nătățirea situației noastre". Toți pa
tru au fost condamnați la biciuire.

„După ce am fost biciuită — de
clară Elisa — abia dacă mai puteam 
păși. Parcă eram invalidă. Rănile 
singerau..."

Un bărbat în vîrstă de 47 de ani 
depune mărturie : „La 16 august , 
1973 am fost arestat de polițiști și I 
deținut vreo trei luni de zile, fără a i 
fi pus sub acuzare. Apoi am fost ’ 
dus. împreună cu un alt deținut, 
într-o încăpere fără lumină, mur
dară. Amindoi aveam picioarele In • 
lanțuri, care ne intrau atit de pu
ternic în carne incit am rămas și 
astăzi cu semne adinei la glezne". A 
doua zi. omul a fost condamnat la 
flagelare. „Zăceam pe bancă — de
clară el — și loviturile cădeau nemi
los. deschizînd răni... Durerea era 
teribilă. La a opta lovitură mi-am 
pierdut cunoștința".

După descrierea altor cazuri simi
lare. Jo Herbertson scrie in conti
nuare :

„In ciuda protestelor, regimul Iul 
Vorster a refuzat să pună ca
păt metodelor brutale de re
presiune. Sint convins, din propria 
mea experiență acumulată in Ovam
boland. că autoritățile regimului de 
la Pretoria se lovesc de o dirză re
zistentă politică din partea populației 
Ovambo. care reprezintă jumătate 
din populația Namibiei. Pe oriunde 
mergeam intîlneam manifestări ale 
acestei rezistențe. Pină și copiii de la 
cinci ani in sus fac. cu două dege
te. semnul „V". adică „Victorie pen
tru Namibia", adolescenții discuți 
despre eliberarea țării lor. femeile 
organizează adunări... Angajați în
tr-o larsă activitate politică, namî- 
bienii cer îndeplinirea hotăririlor 
O.N.U. care prevăd ca fostul teri
toriu sub tutelă să devină pe deplin 
independent".

și 32 la sută din greutate. Din to
talul ambalajelor, materialele din 
hirtie și carton reprezintă 42 la sută, 
cele din mase plastice — 32 la sută, 
din sticlă — 10 la sută. Aproximativ 
27 la sută din ansamblul resturilor 
menajere revin grupului hirtie-car- 
ton.

Comisia subliniază, în mod deose
bit. marea importanță pe care o re
prezintă colectarea deșeurilor de hir
tie. In 1973 — se arată in studiul a- 
mintit — in Austria au fost colectate 
150 000 tone de hirtie veche. Prețu
rile sporite la hirtie și pastă pen
tru fabricarea hlrtiei impun crește- 
tea substanțială a acestei cantități. 
De aceea, analiza întocmită de Aca
demia de comerț mondial este menită 
să constituie un nou imbold pentru 
includerea in proporții cit mai mari 
in circuitul producției a hirtiel 
vechi, care reprezintă un procentaj 
atit de important din deșeurile pu- 
plicabile.
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INTERVIUL ACORDAT DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

televiziunii elvețiene

UNANIMĂ 
SATISFACȚIE

DupS cum t-o mol onunțol. la 27 aprilie, tovorâșul Nicolae 
Ceausescu secretor o»n»rol ol Partidului Comunist Român, președin
tele Republicii Socialist» România, o primit p» ilorlstul elvețian Eric 
A Peschler, câruio l-o acordat următorul Interviu pentru televiziuneo 
elvețiană.

ÎNTREBARE : Se xpune că 
România merge pe un drum 
propriu spre socialism. In cp 
constă., domnule președinte, 
acest drum propriu spre ortn- 
duirea socialută ?

RĂSPUNS . Construcția socia
lismului în România se realizeazA 
în concordanțâ cu condițiile eco
nomice. sociale și istorice ale țării, 

e pe baza principiilor șl legităților 
generale, universal valabile. Am 
in vedere lichidarea exploatării 
omului de către om, realizarea pro
prietății sociale asupra mijloace
lor de producție și înfăptuirea 
principiilor de repartiție socialistă 
in raport cu cantitatea și calitatea 
muncii depuse de fiecare membru 
al * *■'.  ietâții, neadmițîndu-se ca 
cin*,  a sâ poată trăi prin exploa
tarea muncii altora. Din acest 
punct de vedere, construcția so
cialismului nu poate să aibă decît 
un caracter unitar. Specifice sînt 
fermele de organizare, căile de 
unire a eforturilor poporului din 
fiecare țară in realizarea acestor 
principii.

• Filarmonica de Stat „George 
Enescu-' (Ateneul Român) : Con
cert corni. Arii din oratorii, ope
re și operete, canțonete șl piese 
corale românești — 19,30.
» Teatru! de Operetă : I.a calul 
bălan — 19,30.
• Teatrul Național (sala mare) : 
Un fluture pe lampă — ifi.30. (sa
la mică) : Prizonierul din Man
hattan — 19.30.

ÎNTREBARE : România în
treține relații prietenești cu 
toate țările socialiste, inclusiv 
Republica Populară Chineză și 
Albania. Care este poziția 
României în disputa ideologică 
dintre Pekin și Moscova ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia se pronunță în mod constant 
pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare și prietenie cu toate 
țările socialiste. Apreciem că 
existența unor divergențe sau 
deosebiri de păreri nu trebuie să 
afecteze colaborarea activă între 
țările socialiste. De aceea, ne pro
nunțăm pentru depășirea divergen
țelor de astăzi, inclusiv cele dintre 
Uniunea Sovietică .și Republica 
Populară Chineză. Considerăm că 
se va ajunge la depășirea lor, 
aceasta corespunzînd atit interese
lor țărilor respective, cit și intere
selor tuturor țârilor socialiste, 
creșterii influenței socialismului în 
lume, promovării unei politici de 
pace și colaborare între toate po
poarele.

ÎNTREBARE : România a 
susținut în mod permanent 
independența și inviolabilita
tea granițelor sale. După pă
rerea dumneavoastră, pot 
exista motive care ar putea 
să limiteze suveranitatea unei 
țâri socialiste ?

RĂSPUNS : România se pro
nunță în mod constant pentru 
realizarea în relațiile internațio
nale a principiilor deplinei egali
tăți. respectului independenței și 
suveranității naționale, inclusiv a 
inviolabilității granițelor ; în acest 
context se pronunță, fără îndoială, 
pentru aplicarea acestor principii 
in relațiile sale cu toate țările.

Nu considerăm că pot exista 
motive de vreun fel, care sâ ducă 
la limitarea suveranității unei țâri 
socialiste. Socialismul însuși por
nește de la dreptul fiecărui popor 
dac a-și organiza viața corespunză- 
♦Z voinței sale : nu se poate în
făptui socialismul decît de către 
fieri ~e popor care a ajuns la în
țelegerea necesității transformării 
sociale.

ÎNTREBARE ; Există In 
prezent în lume nuanțe dife
rite ale doctrinei marxist - 
leniniste. Adepți ai acestor 
nuanțe diferite se prezintă ca 
unici exponenți autentici ai 
acestei doctrine. Se alătură 
Partidul Comunist Român 
uneia din aceste nuanțe sau 
respingeți. domnule pre
ședinte. dependența de ori
care din aceste nuanțe ?

RĂSPUNS : în interpretarea 
doctrinei marxist-leniniste, a con
cepției materialist-dialectice des
pre lume, fără nici o îndoială că 
apar uneori deosebiri de păreri, 
ținînd seama de condițiile istori
ce, naționale, sociale dintr-o țară 
sau alta, dintr-o epocă sau alta. 
Noi considerăm existența acestor 
deosebiri ca un lucru normal și 
apreciem că însuși progresul filo
zofiei revoluționare nu se poate 
realiza decît printr-un larg schimb 
de păreri, printr-o confruntare a 
diferitelor păreri. Pornind de la 
acestea. România participă activ 
la clarificarea diferitelor proble
me ale dezvoltării contemporane, 
iși expune părerile, judecățile 
proprii, considerind că in acest 
fel se poate asigura o cristalizare 
mai bună a concepțiilor despre 
lume și viață. întărirea colaborării 
între forțele revoluționare, asigu
rarea progresului mai rapid în 
toate domeniile de activitate.

ÎNTREBARE : Cum vedeți, 
domnule președinte. posibili
tatea dezvoltării relațiilor în
tre partide de nuanțe dife
rite ?

R XSPUNS : Ne pronunțăm cu 
toata fermitatea pentru dezvol
tarea colaborării largi intre toate 
partidele comuniste și muncito
rești, pornind de la dreptul fiecă
rui partid de a-și elabora linia 
politică corespunzător condițiilor 
in care îșl desfășoară activitatea. 
Tot odată, ne pronunțăm pentru 
dezvoltarea relațiilor cu partidele 
socialiste, social-democrate, cu 
mișcările de eliberare națională, 
cu alte partide și forțe progresis
te, pornind de la necesitatea găsi
rii căilor întăririi solidarității in 
lupta pentru progres social, pace 
și colaborare.

ÎNTREBARE : Considerați 
utilă convocarea unei confe
rințe mondiale a partidelor 
comuniste ?

RĂSPUNS : România se pro
nunță în mod constant pentru 
dezvoltarea relațiilor de colabo
rare bilaterală .și multilaterală în
tre partidele comuniste și munci
torești. In acest cadru — atunci 
cînd sînt create condițiile care să 
asigure desfășurarea unei reuniuni 
internaționale cu rezultate bune, 
care să contribuie la clarificarea 
unor probleme contemporane, la 
intărirea colaborării și unității și 
să nu afecteze dreptul fiecărui 
partid de a-și elabora linia sa 
proprie — sîntem pentru reali
zarea unor, asemenea reuniuni in
ternaționale.

ÎNTREBARE : România, sub 
conducerea dumneavoastră, se 
pronunță în permanență pen
tru desființarea blocurilor mi
litare ale N.A.T.O. și Tratatu
lui de la Varșovia. S-a ajuns 
la recenta întâlnire a Consi
liului Tratatului de la Varșo
via la un punct de vedere 
mai apropiat de acest țel ?

RĂSPUNS : România, ca și alte 
țâri socialiste — mă refer, în pri
mul rînd, la țările membre ale 
Tratatului de la Varșovia — se 
pronunță în mod constant pentru 
a se ajunge la desființarea conco- 

-rtfitentă atît a Pactului Nord 
Atlantic, cît și a Tratatului de la 
Varșovia.

In această privință, în mai multe 
împrejurări, țările participante la 
Tratatul de la Varșovia s-au pro
nunțat public pentru a se ajunge 
la desființarea concomitentă a am
belor blocuri militare. Același lu
cru s-a realizat și la recenta reu
niune de la Varșovia. în comunica
tul care a fost publicat — semnat 
de toți participanțli — se afirmă 
încă o dată hotărîrea lor de a ac
ționa pentru crearea condițiilor ne
cesare în vederea desființării con
comitente a ambelor blocuri mili
tare, considerind aceasta o nece
sitate obiectivă în vederea înfăp
tuirii unei politici de destindere și 
colaborare, a unei adevărate secu
rități in Europa.

ÎNTREBARE : Recent au a- 
vut loc citeva schimbări im
portante in conducerea de 
partid și de stat, a intrat in 
vigoare o modificare a Consti
tuției. creindu-se astfel o nouă 
funcție, aceea de președinte 
al republicii. Ce scopuri ur
măresc aceste schimbări ?

RĂSPUNS: Toate schimbările 
care au avut loc în organizarea ac
tivității de partid și de stat, in
clusiv la nivelul conducerii, ca și 
modificările aduse Constituției au 
drept scop perfecționarea continuă 
a activității de conducere, simpli
ficarea și asigurarea unei mai mari 
operativități în toate domeniile de 
muncă. Ele se realizează concomi
tent cu măsurile generale adoptate 
pentru crearea unui cadru cît mai 
corespunzător participării tot mai 
active a maselor largi populare la 
conducerea tuturor sectoarelor de 
activitate.

ÎNTREBARE : România a 
jucat un rol activ in pregăti
rea conferinței pentru secu
ritate europeană și a tratative
lor pentru dezarmare de la 
Geneva și Viena. Discuțiile 
privind dezarmarea au ajuns 
la un punct mort. Ce propu
neri are România pentru de
pășirea acestei situații ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia a militat activ pentru desfășu
rarea cu succes'a Conferinței ge
neral-europene privind securitatea 
europeană și apreciem că rezulta
tele obținute pînă acum în faza I 
și a Il-a sînt bune și câ se pot 
realiza într-un timp scurt, docu
mentele care să așeze relațiile din

tre țările continentului nostru pe 
principii noi, de egalitate și res
pect, sa deschidă calea unei cola
borări largi în tonte domeniile de 
activitate.

S-au realizat în această privință 
șl unele progrese în abordarea u- 
nor probleme de creștere a încre
derii și a unor măsuri de asigura
re a securității.

Este adevărat că în ce privește 
dezarmarea n-am putea spune că 
sînt progrese prea mari. Apreciem 
câ este necesar ca toate statele eu
ropene să pornească de la necesi
tatea înfăptuirii unor măsuri con
crete care sâ ducă la reducerea 
trupelor și, pînă la urmă, la re
tragerea trupelor străine de pe te
ritoriile altor state, la desființarea 
bazelor militare străine, la desfi
ințarea blocurilor militare. După 
părerea noastră, se pot obține re
zultate în această direcție dacă toa
te statele, toate popoarele europe
ne vor înțelege că securitatea lor, 
viitorul lor însuși depind de rea
lizarea unor pași concreți în direc
ția dezarmării și. în primul rînd, a 
dezarmării nucleare.

ÎNTREBARE: România este 
singura țară socialistă care 
întreține relații atit cu țările 
arabe, cit și cu Israelul. Cum 
apreciați, domnule președin
te. din punctul dumneavoas- 
tră de vedere, în urma recen
telor vizite efectuate anul a- 
cesta in Orientul Mijlociu, 
perspectivele de pace din a- 
ceastă zonă ?

R/YSPUNS : România s-a pro
nunțat și se pronunță în mod con
stant pentru realizarea unei păci 
drepte și trainice în Orientul Mij
lociu.. Pentru aceasta apreciem că 
este necesar să se ajungă la retra
gerea trupelor israeliene din teri
toriile arabe ocupate, la garantarea 
integrității și suveranității tuturor 
statelor, inclusiv la soluționarea 
problemei poporului palestinean, 
în conformitate cu năzuințele aces
tuia.

După părerea noastră, există 
reale posibilități de a se ajunge la 
realizarea unei păci trainice. Pen
tru aceasta este necesar să se ac
ționeze in vederea realizării dezan
gajării forțelor în luptă, să se ac
ționeze pentru desfășurarea confe
rinței de la Geneva cu o partici
pare mai largă. In orice caz, apre
ciem că țările europene sînt direct 
interesate în realizarea unei păci 
trainice în Orientul Mijlociu și ar 
trebui să participe mai activ pen
tru realizarea acestei păci.

ÎNTREBARE : In ultima 
vreme au apărut în Balcani 
și in bazinul mediteraneano- 
adriatic fenomene care afec
tează relațiile bilaterale din
tre unele state. Credeți, 
domnule președinte, că exis
tă motive de îngrijorare pen
tru realizarea dezideratelor 
de relații de pace și coope
rare în această zonă ?

RĂSPUNS : Intr-adevăr, există 
unele fenomene care duc la oare
care încordare și afectează într-un 
anumit sens dezvoltarea relațiilor 
de colaborare între unele state din 
această zonă. După părerea noas
tră, toate statele — și cele direct 
in cauză, dar și celelalte state din 
această zonă — trebuie să acțio
neze pentru depășirea acestor mo
mente, pornind de la necesitatea a- 
sigurării unor relații de colabora
re trainică, bazate pe respectarea 
integrității teritoriale a fiecărui 
stat, pe inviolabilitatea granițelor, 
pe respectul principiului egalității, 
suveranității și neamestecului în 
treburile interne. Consider că, ac- 
ționîndu-se în ăceastă direcție, se 
vor depăși anumite stări de lucruri 
ce s-au ivit și se vor putea obți
ne noi pași în direcția dezvoltării 
colaborării în această zonă, ceea ce 
corespunde intereselor acestor po
poare și securității în Europa și 
în lume în general.

ÎNTREBARE : România este 
prima țară socialistă care a re
cunoscut în mod practic Comu
nitatea Economică Europeană 
și a realizat înființarea de so
cietăți mixte cu participare de 
capital străin. Care a fost mo
bilul și ce rezultate a obținut 
țara dumneavoastră în urma 
acestor acțiuni ?

RĂSPUNS : România pornește 
de la faptul că, în actualele con
diții internaționale ale revoluției 
tehnico-științifice universale, toate 
statele — și mai cu seamă țările 
mici și mijlocii — trebuie să par
ticipe activ la diviziunea interna
țională a muncii, la schimbul de 
valori materiale și spirituale, a- 
ceasta constituind o necesitate a 
progresului lor. Tocmai de aceea 
dezvoltăm larg relațiile atît cu ță
rile socialiste, cu țările care au 
pornit pe calea dezvoltării inde
pendente — lumea a treia, cum se 

obișnuiește să se spună — cît șl cu 
țările capitaliste dezvoltate.

Existența Pieței comune este o 
realitate și, pornind de la aceas
ta, România acționează pentru re
lații de colaborare cu țările Pieței 
comune, bazate pe egalitate, pen
tru înlăturarea restricțiilor care 
mai există încă la ora actuală în 
relațiile economice.

Totodată, pornind de la faptul 
că România este o țară socialistă 
în curs do dezvoltare, am acționat 
pentru obținerea de preferințe va
male generalizate tocmai în scopul 
extinderii relațiilor de colaborare.

In ce privește societățile mixte, 
România a realizat asemenea so
cietăți la ca acasă, după cum par
ticipă la constituirea de societăți 
mixte și în alte țări, îndeosebi in 
țările în curs de dezvoltare. Apre
ciem că această formă corespunde 
mai bine noilor condiții interna
ționale, așezării relațiilor dintre 
stale pe o bază nouă, de egalitate, 
participării mai organizate la di
viziunea internațională a muncii, 
în condiții reciproc avantajoase.

ÎNTREBARE : Din ce în ce 
mai mult politica internațio
nală este dominată de intere
sele marilor puteri. Cum apre
ciați rolul națiunilor mici in 
viața politică internațională 
și, in acest context, misiunea 
Organizației Națiunilor U- 
nite ?

RĂSPUNS : După părerea mea, 
politica internațională este astăzi 
determinată într-o măsură tot mai 
mare de creșterea rolului maselor 
populare, al opiniei publice in 
viața internațională. De altfel, 
schimbările care s-au produs in 
raportul de forțe sînt tocmai re
zultatul creșterii rolului tuturor 
popoarelor în viața internațională.

Desigur, statele mari au un rol 
important în raport cu potențialul 
lor, dar numai ele însele nu pot 
determina și soluționa problemele 
lumii contemporane. Evenimentele 
din ultimele luni, aș putea spune, 
au demonstrat cu toată claritatea 
că marile probleme — politice și 
economice — nu pot fi soluționate 
decît cu participarea activă a tu
turor statelor, că realizarea unei 
lumi mai bune și mai drepte im
pune o strînsă conlucrare între 
toate statele, indiferent de mări
mea lor, pentru a se găsi soluții 
care să țină seama de interesele . 
tuturor națiunilor. în -acest, ./sens, .. 
apreciez că țările mici1 și'mijlocii 
— inclusiv România și Elveția — 
au un rol tot mai important și tre
buie să acționeze tot mai ferm 
pentru a contribui la soluționarea 
marilor probleme care confruntă 
omenirea.

Pornind de aci, România s-a 
pronunțat și se pronunță pentru 
creșterea rolului Organizației Na
țiunilor Unite, al altor organism^ 
internaționale, acestea constituind 
un cadru corespunzător participă
rii la viața internațională a tu
turor statelor și. în primul rînd, 
a statelor mici și mijlocii.

ÎNTREBARE : După criza e- 
nergetică recentă, ne apropiem, 
potrivit părerii specialiștilor, 
de o criză alimentară pe plan 
mondial. Există, după opinia 
dumneavoastră, o cale pentru 
evitarea acestei crize ?

RĂSPUNS : Omenirea are în 
fața sa multe probleme economi
ce. Problemele energiei, ale ma
teriilor prime, ale așezării relații
lor pe principii noi au astăzi o 
importanță hotărîtoare pentru dez
voltarea viitoare a vieții interna
ționale.

Fără îndoială că problema ali
mentației ocupă un loc important, 
dar ar fi greu de vorbit de o criză 
alimentară atunci cînd există încă 
posibilități uriașe pentru creșterea 
substanțială a producției agroali- 
mentare. Aceasta ar presupune un 
program susținut pentru punerea 
în valoare a marilor rezerve — mă 
refer atit la folosirea suprafețelor 
de teren, la dezvoltarea producției 
de îngrășăminte, cît șî la alte mă
suri. Pe această cale s-ar asigura 
o creștere continuă a producției 
agricole și alimentare, pentru care 
există condiții practic aproape 
nelimitate in situația de șstăzi.

Așa-zisa criză a alimentelor — 
ca de altfel și cea a energiei — este 
determinată de lipsa de preocupare 
pentru o bună organizare a rela
țiilor internaționale, de politica de 
profituri, care nu a ținut și încă 
nu ține seama de necesitățile unei 
dezvoltări raționale a forțelor de 
producție, a resurselor de materii 
prime, inclusiv a resurselor ali
mentare, în concordanță cu nece
sitățile tuturor popoarelor.

★
Aș dori să transmit prin inter

mediul dumneavoastră un salut 
prietenesc poporului elvețian și 
cele mai bune urări de prosperi
tate și de pace.

Noi mesaje și telegrame din țară salută alegerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu in funcția 

de președinte al Frontului Unității Socialiste

Pe adresa Comitetului Central 
nl P.C.R.. a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu au continuat să soseas
că mesaje și telegrame prin care 
comuniștii, toți oamenii muncii din 
patria noastră, fără deosebire de 
naționalitate. iși exprimă cu 
nespusă bucurie satisfacția pen
tru alegerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. secretarul general al 
partidului, președintele Republicii 
Socialiste România, in funcția de 
președinte al Frontului Unității 
Socialiste — cel mai cuprinzător 
organism politic al națiunii noas
tre socialiste. In aceste mesaje vi
brante, milioane de cetățeni ai 
României socialiste dau o înaltă 
apreciere contribuției tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la solu
ționarea problemelor teoretice și 
practice ale edificării noii orln- 
duiri sociale in patria noastră, a- 
portului său hotăritor la stabilirea 
direcțiilor și orientărilor dezvoltă
rii economi co-sociale a țării, ia 
perfecționarea conducerii si orga
nizării societății, la dezvoltarea 
democrației socialiste. la elabo
rarea politicii de edificare a socie
tal ii socialiste multilateral dezvol
tate.

Adresînd cele mai calde felici
tări tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu prilejul alegerii sale in înalta 
funcție de președinte al Frontului 
Unității Socialiste, in mesaje și 
telegrame oamenii muncii ii 
urează din adincul inimii lor 
multă sănătate și putere de mun
că, pentru ca in fruntea partidu
lui și a țării să conducă întregul 
nostru popor, cu aceeași mare în
țelepciune, clarviziune și dragoste 
patriotică, pe căile luminoase ale 
socialismului și comunismului.

Totodată, oamenii muncii iși ex
primă hotărirea ca prin eforturi 
unite să adauge noi realizări In 
intrecerea socialistă pentru înfăp
tuirea cincinalului înainte de ter
men, să intimpine cu cinste eve
nimentele istorice ale acestui an, 

. a XXX-a aniversare a eliberării 
patriei și Congresul al XI-lea al 
partidului.

. Vedem cu «toții în această înves
tire o nouă și deosebit de semnifi- 
.cațtVă dkpYâîne a dragosteTnetărifrif- 
’rit'e'pe care poporul nostru o poar
tă strălucitei dumneavoastră per
sonalități, in care sînt întruchipate 
virtuțile cele mai scumpe ale fău
ririi noii orânduiri — serie în tele
grama adresată de COMITETUL 
JUDEȚEAN DOLJ AL P.C.R. ȘI 
CONSILIUL JUDEȚEAN AL F.U.S.

Acționînd neabătut, in spiritul 
Congresului al X-lea și al Confe
rinței Naționale ale partidului, al 
magistralei dumneavoastră expu
neri la primul Congres al Frontu
lui Unității Socialiste, vă asigurăm 
și cu acest prilej, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că toți cei ce 
muncesc pe meleagurile dolje- 
ne iși vor dărui întreaga lor ener
gie pentru ca angajamentul luat 
în cinstea glorioasei aniversări a 
eliberării patriei și Congresului al 
XI-lea al P.C.R. să fie în mod 
exemplar realizat.

Prin alegerea dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste, trimi
șii țării la congres au exprimat vo
ința și gindurile întregului nostru 
popor, sentimentele de fierbinte re
cunoștință. aleasă dragoste și înaltă 
prețuire ale tuturor celor ce mun
cesc cu mintea și cu brațele in a- 
ceastă țară — scrie în telegrama 
transmisă de COMITETUL JUDE
ȚEAN CLUJ AL P.C.R. SI CON
SILIUL JUDEȚEAN AL FRONTU
LUI UNITĂȚII SOCIALISTE.

Oamenii muncii,din județul Cluj 
— români, maghiari, germani și de 
alte naționalități — uniți în cadrul 
consiliilor locale ale Frontului Uni
tății Socialiste, sub conducerea or
ganizațiilor de partid. exprimin- 
du-și adeziunea totală la politica 
internă și externă a partidului și 
statului, la magistrala expunere 
rostită de dumneavoastră la primul 
Congres al Frontului Unității Socia
liste, la holăririle adoptate de că
tre forumul celui mai cuprinzător 
organism politic al națiunii noastre, 
muncesc cu entuziasm și «abnegație 
pentru accelerarea creșterii produc
ției industriale și agricole, pentru 
înnoirea și îmbunătățirea calității 
produselor, pentru realizarea exem
plară a programului de investiții, 
pentru înfăptuirea politicii partidu
lui în domeniul invățămîntului, ști
inței. artei și literaturii. Prin efor
turile unite ale tuturor colectivelor 
de muncă, se adaugă noi realizări 
în întrecerea socialistă, in înfăptui
rea cincinalului înainte de termen.

Alegerea dumneavoastră — cel 
mai iubit fiu al poporului nostru — 
in fruntea acestui forum politic, 
care reunește intr-un singur șuvoi 
toate forțele politice și sociale ale 
națiunii — se arată intre altele in 
telegrama adresată de COMITE
TUL JUDEȚEAN VÎLCEA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL JUDE
ȚEAN AL F.U.S. — reprezintă 
garanția sigură a înfăptuirii măre
țelor obiective ale politicii interne 
și externe a partidului și statului 
nostru, înalta expresie a intereselor 
și aspirațiilor fundamentale ale po
porului.

Vă Încredințăm că vom depune 
toată priceperea, pasiunea și ca
pacitatea noastră creatoare pentru 
a cinsti cu noi succese in muncă 
cea de-a XXX-a aniversare a eli
berării patriei și cel de-al XI-lea 
Congres al Partidului Comunist 
Român. contribuind la înfăp
tuirea măreței opere ce animă în
tregul nostim popor — făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate pe pămintul României.

In telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN ALBA AL 
P.C.R. ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN 
AL F.U.S. scrie : Ne exprimăm și 
cu acest prilej înalta stimă și pre
țuire pe care o purtăm față de 
dumneavoastră, conducătorul încer
cat al poporului român, ccl mai 
iubit fiu al națiunii noastre, 
eminent luptător pentru înfăp
tuirea celor mai înalte idealuri ale 
constructorilor socialismului din 
patria noastră.

înconjurat de stima și prețuirea 
nemărginită a tuturor fiilor Româ
niei. convinși că numai sub înțe
leaptă dumneavoastră conducere 
putem înfăptui pe deplin mărețul 
program al partidului, vă urâm din 
toată inima, mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. sănătate și de
plină putere de muncă, ani mulți 
do viață spre binele scumpei noas
tre patrii, al națiunii noastre socia
liste. »

Expunerea prezentată in fața 
solilor întregii națiuni, prețios în
dreptar teoretic și practic, docu- 

u rnqntele adoptate la primul Congres 
• al Fxon.tului Unității Socialiste, se’ 
scrie în telegrama COMITETULUI 
JUDEȚEAN DE PARTID, CONSI
LIULUI POPULAR JUDEȚEAN ȘI 
CONSILIULUI JUDEȚEAN AL 
FRONTULUI UNITĂȚII SOCIA
LISTE TULCEA, reprezintă ua 
ansamblu cuprinzător de teze, 
principii și norme, care con
tribuie în modul cel mai con
cret la fundamentarea științi
fică și organizatorică a rolului 
Frontului Unității Socialiste în via
ța politică, economică și social-cul- 
turală a țării, care deschid o nouă 
etapă în activitatea acestui orga
nism revoluționar.

Vă încredințăm, mult iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. câ ne 
vom face cu credință datoria de 
comuniști, de oameni ai unei socie
tăți noi, că vom acționa cu hotă- 
rire, cu mai multă abnegație și 
dăruire pentru înfăptuirea exem
plară a sarcinilor ce ne revin din 
luminosul program de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în scumpa noastră pa
trie — Republica Socialistă Româ
nia.

Investirea dumneavoastră cu 
înalta funcție de președinte al 
Frontului Unității Socialiste, se 
subliniază printre altele în tele
grama COMITETULUI JUDEȚEAN 
AL P.C.R. ȘI CONSILIULUI 
POPULAR JUDEȚEAN MARA
MUREȘ, reprezintă garanția si
gură câ toți oamenii muncii 
din patria noastră iși vor stringe 
și mai puternic rindurile in jurul 
Partidului Comunist Român, ac|io- 
nind intr-o unitate de nezdruncinat 
pentru înfăptuirea programului de 
dezvoltare economică și socială a 
țării, in spiritul indicațiilor și sar
cinilor cuprinse in expunerea pe 
care ați prezentat-o la primul Con
gres al Frontului Unității So
cialiste.

Urmînd neabătut îndemnurile și 
pilda dumneavoastră, muncitorii, 
țăranii, intelectualii, toți oamenii 
muncii din Maramureș, în frunte 
cu comuniștii, depun eforturi sus
ținute pentru realizarea in condiții 
cit mai bune a sarcinilor de plan 
și a angajamentelor asumate in 
intrecerea socialistă. Permiteți-ne, 
stimate tovarășe secretar general, 
să vă raportăm că planul produc
ției industriale pe primele cinci 
luni ale acestui an a fost îndepli
nit cu 4 zile lucrătoare mai devre
me, urmînd ca pină la sfirșitul 

lunii să fie realizată o producție 
suplimentară în valoare de 85 mi
lioane lei.

Noi, locuitorii meleagurilor jude
țului — români, germani, maghiari, 
«irbi și de alte naționalități — 
scrie in telegrama adresată de 
COMITETUL JUDEȚEAN DE 
PARTID ȘI CONSILIUL POPU
LAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVE- 
RIN, urmărim zi de zi. cu deosebit 
interes și mindrie patriotică, labo
rioasa activitate desfășurată de 
dumneavoastră, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu.

Alegerea dumneavoastră, îovarâșe 
Nicolae Ceaușescu, in funcția de 
președinte -al Frontului Unității 
Socialiste reflectă cele mai profun
de sentimente de prețuire, stimă și 
dragoste cu care vă Înconjoară în
tregul nostru partid și popor, con
sacră și pe această cale contribuția 
ce ați adus-o dezvoltării, ridicării 
prestigiului României pe toate me
ridianele lumii. Acest eveniment 
constituie pentru noi toți un pu
ternic imbold de a acționa in con
tinuare cu și mai multă hotărire 
pentru a intimplna istoricele eveni
mente ale anului — a XXX-a ani
versare a eliberării patriei și Con
gresul al XI-lea al P.C.R. — cu noi 
victorii de prestigiu in toate do
meniile de activitate. Trăind as
tăzi această profundă satisfac
ție transmițindil-vă gindurile și 
sentimentele noastre fierbinți de 
admirație și respect, vă asigu
răm, rțiult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru traducerea in viață 
a politicii interne și externe a 
partidului si statului nostru.

în telegrama adresată de COMI
TETUL JUDEȚEAN SĂLAJ AL 
P.C.R. se scrie : Ne exprimăm cu 
acest prilej caldele și sincerele 
noastre sentimente de profundă 
dragoste și prețuire, de adincă re
cunoștință față de conducerea 
partidului și statului, față de dum
neavoastră. mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, fiu de
votat trup și suflet poporului ro
mân, înalt exemplu de devotament 
și dăruire comunistă, închinată fe
ricirii și bunăstării celor ce mun
cesc, cauzei socialismului și păcii, 
înțelegerii, colaborării și prieteniei 
intre popoare.

Asigurăm conducerea partidului 
și statului, pe dumneavoastră, sti
mate tovarășe președinte, că oame
nii muncii din județul Sălaj vor ac
ționa și mai uniți in cuget și faptă 
pentru a întîmpina cea de-a XXX-a 
aniversare a eliberării patriei și 
Congresul al XI-lea al Partidului 
Comunist Român cu rezultate deo
sebite in toate domeniile de activi
tate. aducindu-ne astfel contribuția, 
alături de întregul popor, la înflori
rea'și prosperitatea continuă a pa
triei noastre dragi — România so
cialistă.

f

Au adresat, de asemenea, te
legrame de felicitare colecti
vele Ministerului Industriei Meta
lurgice, Consiliului Național pen
tru Știință și Tehnologie, membrii 
Uniunii compozitorilor, ai Aso
ciației scriitorilor din Cluj, comi
tetele de partid și colectivele de 
muncitori, ingineri, tehnicieni și 
funcționari de la întreprinderea mi
nieră Bocșa, întreprinderea de gea
muri Buzău, Complexul de cale fe
rată Dej, întreprinderea de timplărie 
metalică și produse din materiale 
plastice pentru construcții Buzău, 
Stațiunea experimentală legumicolă 
Buzău, Uzina electrică din Iași, 
întreprinderea de confecții și între
prinderea de garnituri de frine și 
etanșare din Rîmnicu-Sărat, între
prinderea ..Salina" din Ocna-Dej, 
județul Cluj. Centrala industriei 
bumbacului-București, Șantierul na
val Galați, întreprinderea „Unirea" 
din Cluj, Consiliul municipal al 
sindicatelor Dej, comitetul comunal 
de partid din comuna Smeeni. ju
dețul Buzău, Consiliul de admi
nistrație al ADAS-București, lu
crătorii unităților cooperativelor de 
producție meșteșugărească din ju
dețul Satu-Mare, organizațiile de 
partid, de mase și cetățenii comunei 
Berea, tineretul din întreprinderile, 
instituțiile și școlile din municipiul 
Dej, absolvenții anului I al liceului 
„Al. I. Cuza“ din Focșani, corpul di
dactic și elevii liceului „Al. Vlahuță" 
din Rm. Sărat, lucrătorii spitalului 
unificat din Rm. Sărat.

Telegrame cuprinzind calde feli
citări au mai fost primite din 
partea a numeroase comandamente, 
mari unități și instituții militare de 

.invățămlnt, a unor întreprinderi 
productive și instituții de cultură, 
artă, știință și instituții administra
tive din întreaga țară.

(Agerpres)

cinema
A De buni voie ți nesilit de ni
meni : SCALA — *,15:  11,30; 11.45; 
18,15: 1B-45; 21. FEROVIAR — 9: 
11,15: 1330; 16; 18.30: 20.45.
• Plimbare in ploaia de primă
vară : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 5047) — 17.15. (5058) —
20,15. CAPITOL — 9.30; 11.45: 14; 
16 15: 18.30: 20,45, la grădini —
20 FAVORIT - 0.15; 11.30; 13.45:
16: 18.15; 20.30.
- Contesa Walewska : PATRIA
— 9.30: 12.15; 15: 17.45: 20,30.
* Percheziție corporali : CASA
FILMULUI - 15,45.
a Bătălia pentru apa erea — 
14.30; 16.30, A șaptea cruce — 
18.45, La Nord prin Nord-V'est — 

20,45: CINEMATECA (Sala Union).
• Fata de pe KosmaJ : FESTI
VAL — 0; 11; 13; 15; 17; 19; 21,
la grădină — 20.
• Program de desene animate : 
DOINA — 9.45; 11,15.
• Acțiunea „Focul" : DOINA — 
12,45; 15; 17.30; 20.
• Doamna cu cățelul : CENTRAL
— P.15: 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20.30.
» Apașii : LUCEAFĂRUL — 9:
11.15; 13.30: 16; 18.30; 20.45. GRA
DINA DOINA — 20.
• La est de Java : BUCUREȘTI
— 8.30: 11,15: 14; 16.45; 19,30, la 
gradină — 20.15.
• Marinarul extraordinar : BU-
ZEȘTI — 9; 11.15; 13.30; 16; 18.15;
20.30.
• Frații Jderi : ARTA — 12.30;
16: 19.30. !a grădină — 20. BU- 
CEGI — 16; 19.45. la grădină — 
19.45, VOLGA — 9,30; 12,30: 16;
19,15.
• 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 Negru" : 
LIRA — 15.30; 18; 20,15.
e 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, GRIVITA — 
9; 11.15: 13.30; 16; 18,15: 20.30.
e Luminile orașului : FLAMURA
— 9; 11,15; 13.30; 16; 18.15; 20,30, 
GRADINA TOMIS - 20.15.
• Bani de buzunar : VICTORIA
— 9,13; 11.30: 13,45; 16; 18,30; 20.45.
MODERN — 9; 11,15; 13.30; 16;
18.15; 20.30.
• Ce drum sâ alegi : LUMINA
— 8.45; 11.15; 13,30: 16; 18.30; 20,45.
FLOREASCA — 15,30: 18: 20.15.
GH’LEȘTI — 15.30; 18: 20,15.
a Omul din Înalta societate : 
DRUMUL SĂRII - 15.30; 18; 20,13, 
VIITORUL — 16; 18; 20.

• Cidul : DACIA — 9: 12.30; 16;
19,30.
o Omul potrivit la locul potri
vit : MOȘILOR — 15,45; 18; 20,15.
• Fata care vinde flori : MOȘI
LOR — 9; 12,30,
• Porțile albastre ale orașului: 
VITAN — 15.30; 18; 20,15, la gră
dină — 20.
O Arbuștii : FERENTARI — 15,30
• Le Mans : FERENTARI — 18;
20,15.
• Valea prafului dc pușcă : 
POPULAR — 15,30: 18; 20.15, CO- 
TROCENI — 10; 12: 14; 16; 18.
• Hoțul de piersici : COTRO- 
CENI - 20.
• Rio Lobo : UNIREA — 15,30; 
17,45; 20, la grădină — 20.
• Un comisar acuză : PACEA
- 15,39; 17,45; 20, COSMOS —
15.30; 18; 20,15.
• Păcală : 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; 10,45.

teatre

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : Chițimla — 19,30, (sala 

-din str. Alex. sahia) : Lozul cel 
mic — 19.30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste 
— 19.30, (Sala Studio) : A 8-a 
zl dis-de-dlmincațâ — 19.
• Teatrul evreiesc de stat : O 
seară veselă — 19.30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Omul 
invizibil — 9,30, Moștenitorii — 
16,00.
• Teatrul „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Pardon... scuzați... bon- 
soar ! — 19,30.
• Teatrul Țăndărică (sala din 
Ca’ea Victoriei) : Nlnigra șl Ali- 
gru — 17, (.^ala din str. Acade
miei) : Răi și nătărăi — 17.
» Circul București : Spectacol 
susținut do Circul mare din Mos
cova — 19,30.

• Teatrul de revistă și comedie 
„I. Vasllescu" : Eu sint tatăl co
piilor — 19.30.

• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română": Flacăra lui August — 
19,30.

PBOGBAMUL I

18.00-17,00 Teleșcoalâ. 
17,30 Telex.
17,35 Teleglob : U.R.S.S. — Ima

gini din Estonia. Documen
tar.

17.55 Agroenciclopedia. Emisiune 
de știință și practică agricolă.

18.20 Universitatea TV,
18.55 Familia.
19.20 Tragerea de amortizare 

ADAS.
19,25 1001 de seri : Călime?o.
19,30 Telejurnal • La cotele anu

lui XXX.
20,00 Seară pentru tineret.
20,47 Brațul tînăr al legii... Re

portaj dedicat Zilei miliției.
21,00 Mai aveți o întrebare 7 Omul 

— civilizația — mediul în
conjurător.

21,50 Un nou spectacol cu Andy 
Williams.

22.15 24 de ore.

PROGRAMUL II

20,00 Concertul orchestrei sim
fonice a RadioteleviziurțlL 
Dirijor : Liviu Ionescu.

22,05 Cărți șl idei.
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Acord privind dezangajarea 
forțelor militare siriene 

și israeliene
DAVASC 3“ <Afrrwe*>  — rostul tarului dr «ut Ilrnrr Ktsslngw.

r ' 1 ar '.:■•••• -- rr. ]. >■ ct S;r.B All conven i .mw.i

, •- lor PA Îrâlnmiîe Gnht'^F./a
" rr-fticazâ agenția arătat rft acest acord consacră ellmi-

' fv e <-o 'vorbirilor in pro- c<.le.a realizării unei păci permanente

O \ U.. Kurt 
",’r‘' ; Fro-ttu li N.v V \i:-. m. a fost informal oficial de

r ' 1 ? r- • -. jir)|,n iu, Hafcz Al că Șina sl Uraniul au convenit «su

la Te) Avi’ mi-’i’rul i-tfni-m-tt.; F1'v millivă pe frontul dc peI- S mon f' r,/' I.itormuu- j Goljn - a declarat.
_ . . ‘ •*'  un,.n c.« cu- m crcuii. un purtător di cuvin t al

i- ui Kr.^njiui a notarii In- N ^lunilor Unite.
. V " ' ce ^angajare a Acordul cu privire la dezanga-

or m -re cu Siria. j->ra trimeter va fi semnat la 31
dc ar» parte, președintele mai. !n Comitetul dc lucru pentru

' n>rd X:\cn a declarat, intr-o problemele militare, instituit in ca
la G t pi n- 

la Începerea misiunii svere- tru pace in Orientul Apropiat,

Secretarul general a! Uniunii juriștilor palestineni apreciază
CONTRIBUȚIA ACTIVĂ A ROMÂNIEI LA SOLUȚIONAREA 

SITUAȚIEI DIN ORIENTUL APROPIAT

LONDRA

PROGRESE PE CALEA NEGOCIERILOR 
DINTRE PORTDGAIIA Sl GUINEEA-BISSA»
LONDRA 29 (Corespondența dc la 

N Plopcnnu). — M.ircuri a avut 
co. "nîor do 'la Londra Intre d.‘ - 
r. î\a Partidului African al’Indepen
dentei din Guinoea-Bissau si Insu
lele C.ipului Verde IP.A.I.G.C.). Ne
gocierile vor continua citeva zile. 
Ministrul dc externe Mano Soares 
oii' as'.eni.it să se întoarcă, joi, in 
cao.tal.i Angliei pentru a Im parte 
li coivorhbi, dună consultările a- 
\ a»-- Lisabona cu președintele An
tonio dc Spinola.

Probleme economice 
dc Consiliul dc

LISABONA 29 (Agerpres). — 
Marți seara, la Lisabona a avut loc 
o ședință a Consiliului dc Miniștri, 
prezidată dc generalul Antonio de 
Spinola, șeful Juntei de salvare na
țională din Portugalia. Primul mi
nistru. Palma Carlos, a precizat că 
au fost examinate probleme eco
nom:, • si sociale cu care este con
fruntată in prezent țara.

Desfășurarea reformei
IER

tineni. care a adoptat rezoluții in 
imul lupi , poporului palesti- 

an pmtru dreptul său la autode- 
■mioare. pentru rezolvarea probie- 
lor sale in conformitate cu in- 

■’ ‘ ’le naționale. A fost adoptat 
tutui U.J.P si au fost alese noile 

i participat, ca Invitat, Adrian 
r. 'nu. secretar general al Asocia- 
i junș’ilor din Romania. El a a- 
o Întilnire cu secretarul general 

L J.P.. Djamel Sorani, care și-a 
irimal satisfacția față de contri- 
.a activă a conducerii de partid 
de stat a României la soluționa- 
situației din Orientul Apropiat,

la cauza afirmării aspirațiilor legi
time ale poporului palestinean.

★
După cum informează agenția 

M.E.N.. Organizația pentru Elibera
rea Palestinei a fost primită mem
bri a Organizației Mondiale a Să
nătății.

agrare in Peru
LIMA 29 (Agerpres). — Guvernul 

peruan a împroprietărit, in cadrul 
procesului de reformă agrară, inițiat 
in urmă cu cinci ani, un număr de 
900 000 de țărani, s-a anunțat oficial 
la Lima.

Mesaj adresat Congresului S.U.A. 
de președintele Nixon 

în problemele inflației și șomajului

Situație încordată in Irlanda de Nord
• Convocarea unei sosiuni extraordinare a parlamentului bri

tanic O Suspendarea Adunării provinciale de la Belfast
DE PRETUTINDENI

întfebat do ziariști dacă este op- 
limist in ceea ce privește rezulta
tele negocierilor, ministrul portughez 
a! coordonării interteritori-de. Anto
nio de Almeida Santos, care condu- 
c' delegația Portugaliei in absența 
lui Mario Soares, a declarat : „Cind 
«intern ne drumul construirii păcii, 
nu putem fi pesimiști'*.  La rindul 
său. Jil Fernandes, membru al de
legației P.A.I.G.C.. a subliniat că 
..s-au făcut unele progrese" si efi ..in 
zilele următoare se așteaptă reali
zarea dc noi progrese".

și sociale examinate 
Miniștri portughez

După ședință au fost date publi
cității mai multe hotăriri cu privire 
la măsurile economice adoptate la 
25 mai. în interval de 30 de zile vor 
fi publicate unele ordonanțe desti
nate să facă eficientă blocarea pre
țurilor și să intensifice lupta împo
triva Speculei In sectorul chiriilor.

LONDRA 29 (Agerpres). — Tn con
dițiile contittuftrii grev. i generala 
d cliu.iic in urmă cu 14 zile d«' elitra 
..Consiliul Muncitorilor din Ulster", 
care n condus la demisia șefului 
executivului colegial d>' la B-'lfast, 
Brian Faulkner, situația din Irlanda 
de Nord intră intr-o nouă etapă de 
criză.

„Irlanda dc Nord se nflă pe mar
gine \ prăpastie!" — a declarat zia
riștilor Brian Faulkner. anunțind, 
marți după-amlazfi. demisia sa șl a 
celorlalți' cinci membri ai Partidului 
Unionist (protestant) din executivul 
colegial. „Pentru a evita o catastro
fă — a continuat el — am cerut se
cretarului britanic pentru Trlanda de 
Nord, Merlyn Rees să Încerce să 
formeze un nou guvern, care să so 
snrijine pe o bază mai largă". După 
părerea sa. Irlanda de Nord nu poa
te fi menținută in cadrul Marii Bri
tanii decit prin participarea la con
ducere a protestanților și catolicilor. 
Faulkner și-a exprimat speranța că 
demisia sa șl a celorlalți reprezen

tanți protestanți din executivul dc 
la Belfast nu va însemna sfirșitul 
acordului tripartit de Ia Sunningd ilc, 
„ctfre rămine cea mal bună posibi
litate pentru asigurarea viitorului 
Irlandei dc Nord *.

în urma consultărilor întreprinse 
miercuri de premierul Wilson cu 
membrii cabinetului său și liderii 
opoztțlet conservatoare, guvernul a 
convocat pentru zilele de luni și 
marți o sesiune extraordinară a par
lamentului britanic, pentru exami
narea noii situații croate In Irlanda 
de Nord. Totodată, s-a hotftrit sus
pendarea. pe o perioadă de patru 
luni, a Adunării provinciale din Ir
landa de Nord, a cărei activitate a 
foit afectată serios de demisia exe
cutivului colegial. In aceste condiții, 
masurile legislative referitoare la 
Ulster vor fi votate la Westminster.

După cum s-a anunțat, miercuri, la 
Belfast, „Consiliul Muncitorilor din 
Ulster" a chemat la încetarea grevei 
generale. Reluarea lucrului nu va fi, 
totuși, integrală in unele sectoare 
ale economiei.

• CA IN VREMEA RE
GINEI VICTORIA. cunos 
cuta revistă medicală britanică 
„The Lancet" arată că. in pr< - 
zent, mortalitatea in rindurlle 
minerilor din Anglia este cu 13 
la sută mal mare decit media 
in celelalte profesii. în 1931, de
pășirea era de numai 6 la suta. 
Totodată, revista prezintă situa
ții care, dovedesc că salariile 
scad odată cu virata. ..în majo
ritatea minelor — subliniază 
revista — condițiile de muncă 
sint la fel ca și in perioada re
ginei Victoria".

PRAGA

Spre reglementarea diferendului 
de frontieră dintre Iran și Irak

Formarea guvernului 

israelian
TEL AVIV 29 (Agerpres). — în ca

dru] unei reuniuni care a avut loc 
mnr’l scara la Tel Aviv. Comitetul 
D.rector al Partidului Israelian al 
Muncii a aprobat, cu 41 de voturi, 
contra trei, lista noului guvern pre- 
7»-nt,-!tâ de premierul desemnat. Yitz
hak Rabin, relatează agențiile Reuter. | 
A.P. $i U.P.I.

în noua, componență a cabinetului, 
titularii principalelor portofolii sint 
Shimon Peres, care răspunde de pro
blemele apărării, Yigal Allon. rămas 
v;.-■ipremier și numit ministru al a- 
facerilor externe. Yaacov Levenson 
— devenit conducător al Ministerului 
Finanțelor.

După votul favorabil din cadrul 
reuniunii Comitetului Director al 
Partidului Muncii. Yitzhak Rabin l-a 
informat pe președintele țârii. Eph
raim Katzir. in legătură cu forma
rea guvernului.

WASHINGTON 29 (Agerpres). — 
într-un mesaj economic special adre
sat Congresului, președintele Richard 
Nixon a informat că, in ultimele trei 
luni, costul vieții a atins in Statele 
Unite rata anuală de 12,1 la sută, 
cea mai inaltă din ultimii 23 de ani. 
Pentru perioada următoare se preve
de insă o ameliorare a situației in 
aceri domeniu, astfel incit, pină la 
sfirșitul anului, creșterea prețurilor 
ar urma să se situeze in jur de 7 la 
suta. Administrația este confruntată 
cu un șomaj in creștere, de la ac
tualul nivel de 5 la sută urmind a 
se ajunge in Următoarele șase luni 
la aproximativ 5,5 la sută.

Președintele consideră că începutul 
de recesiune resimțit in prima parte 
a anului poate fi considerat depășit, 
viitoarele șase luni urmind a aduce 
un ritm de creștere normal (evaluat 
de experți la 2—4 la sută). El a ce
rut Congresului să evite sporirea 
cheltuielilor bugetare in viitorul 
exercițiu financiar, ca și reducerile 
de impozite sugerate și să adopte cit 
mai curind posibil noua legislație 
comercială, menită să ducă la o libe
ralizare a schimburilor internaționa
le, de o deosebită importanță pen
tru depășirea situației de șomaj și 
inflație in Statele Unite.

întilnire a reprezentanților 
unor partide comuniste 

și muncitorești 
din țări socialiste

PRAG A 29. (Corespondentă de la 
C. Prisacaru). — La Praga s-au în
cheiat lucrările întilniril reprezen
tanților secțiilor externe și ideolo
gice ale Comitetelor Centrale ale : 
Partidului Comunist Bulgar. Parti
dului Comunist din Cehoslovacia, 
Partidului Comunist din Cuba. Par
tidului Socialist Unit din Germania, 
Partidului Popular Revoluționar 
Mongol. Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez. Partidului Comunist Român, 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar și Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

Participants la întilnire. desfășu
rată intr-o atmosferă de prietenie 
și înțelegere, au procedat la o infor
mare reciprocă si au dezbătut pro
blema dezvoltării pe mai departe a 
colaborării internaționale.

NAȚIUNILE ’ UNITE 29 (Ager
pres). — Consiliul de Securitate a 
aprobat — cu 14 voturi pentru șl o 
neprezentare la vot — o rezoluție 
privind modalitățile de soluționare 
a diferendului de frontieră dintre 
Iran și Irak. Textul documentului a 
fost elaborat de înșiși delegații ce
lor două țări, cu sprijinul reprezen
tantului secretarului general al 
O.N.U. — Luis Weckmann-Munoz 
(Mexic).

Rezoluția stipulează: respectarea 
strictă a incetării focului, retragerea 
simultană a concentrărilor de. forțe 
armate de-a < lungul întregii frontiere 
potrivit unor aranjamente ce urmea
ză a fi definitivate, evitarea orică
ror acțiuni ostile, angajarea la o dată 
apropiată a unor convorbiri avind ca 
obiectiv reglementarea tuturor pro
blemelor bilaterale. Documentul in
vită pe secretarul general al O.N.U. 
să ofere intreg sprijinul necesar pen
tru traducerea in viață a acordului.

• PĂDURILE IGNI- 
FUGE. ° firrT1^ franceză a 
pus la punct o substanță, sub 
formă de pulbere, cu capacita
tea de a împiedica incendiile, 
de pădure. Pulberea se dizolvă 
in apă. iar apoi este împrăștia
tă. din avion sau elicopter, asu
pra zonelor forestiere. Cu pri
lejul unor experiențe, efectuate 
in sudul Franței și nordul Ita
liei, s-a dovedit că un incendiu 
provocat nu s-a putut propaga 
lntr-o zonă stropită in prealabil 
cu pulberea respectivă. încer
cările au fost încununate do 
succes și in condiții de vint pu
ternic. Pulberea nu este toxică, 
ba chiar se pare că ar stimula 
creșterea vegetației. Zonele fo
restiere. odată stropite; devin 
protejate împotriva incendiilor, 
timp îndelungat.

agențiile
de presa transmit:

Ambasadorul României 
la Londra, Pre,or p°pa’ s_a in_ 
tilnit cu John Gollan. secretar ge
neral al P.C. din Marea Britanie. A 
avut loc o convorbire cordială in 
legătură cu dezvoltarea relațiilor 
dintre P.C.R. și P.C. din Marea Bri
tanie.

r

FRANȚA

PRIMA ȘEDINȚĂ A NOULUI CABINET

Reduceri ale personalului administrației de stat
PARIS 29 (Agerpres). — La Paris 

a avut loc. miercuri dimineață, pri
ma S'xlințâ a noului guvern francez, 
prezidată de Valdrv Giscard d’Es- 
tame. Luind cuvintul in deschiderea 
lucrărilor, șeful statului a precizat 
că isi va exercita din plin preroga
tivele prezidențiale, accentind res
ponsabilitățile care decurg din aces
tea. Adresindu-se membrilor cabine

tului. Valdry Giscard d'Estaing i-a 
invitat să reducă personalul depar
tamentelor pe care le conduc. Pre
ședintele a menționat că va reduce, 
la rindul său. numărul salariaților 
care lucrează la Palatul Elysâe (re
ședința președintelui) de la 464 de 
persoane, in prezent, la mai puțin 
de 300.

Acțiuni ofensive 
ale patrioților cambodgieni

PNOM PENH 29 (Agerpres). — 
Forțele patriotice de eliberare cam
bodgiene au angajat miercuri lupte 
corp la corp cu trupele lonnoliste 
aflate intr-un perimetru cuprins in
tre fluviul Mekong și riul Bassac, 
la circa 10 kilometri sud-est de Pnom 
Penh, transmit agențiile Associated 
Press și France Presse. Lupte deo
sebit de înverșunate s-au desfășurat 
în zona mlăștinoasă din preajma șo
selei naționale nr. 1.

buenos Aires: 0 etapă importantă
în evoluția mișcării justiția liste
Recentul Congres al 

Partidului Justitialist 
din Argentina este 
considerat de obser
vatorii vieții politice 
din Buenos Aires ca 
un eveniment nu nu- 

largă rezo- 
și deschizâ- 

im portante 
perspective de v ”

Pornind de la 
cir 
tăț

de
tor. 
>ar- 

isabîlî-
guvernămint,

ițea unor efor- 
porite pentru 

clarificarea concepții-
-

•ru întă
rirea unității organi
zatorice și politice a

c'r.- 
sLnțir un nou și im
portant pas înainte in 
procesul de institutio
nal izare a mișcării 
peroniste — cu o exis
tență de 30 de ani — 
preconizind un sistem 
d» organizare care 
să-î poată asigura 
omogenitate și coeziu- 

Comandamen tulne.

superior a fost înlo
cuit. la congres, prin 
Consiliul superior, in 
fruntea căruia a fost 
ales întemeietorul miș
cării, președintele Juan 
Domingo Peron. Sar
cinile politice al° mo
mentului și 
perspectivă 
dezbătute in 
general al 
actuale, 
convergența 
tuturor forțelor națio
nale in vederea asigu
rării progresului eco
nomic și social al 
țării. în cuvintarea ți
nută la congres, pre
ședintele Peron a ex
pus o serie de consi- 
d'rații privind doctri
na justițialismului, 
sarcinile organizato
rice și căile acțiunii 
politice care trebuie 
urmate. Cuvintarea a 
subliniat importanța 
asigurării coeziunii și 
disciplinei de partid, 
preconizind combate
rea tendinței, manifes
tate pe alocuri, de a 
se deplasa dezbaterea

cele de 
au fost 
contextul 
evoluției 

care solicită 
acțiunii

problemelor interne in 
afara cadrului organi
zat. Au fost supuse 
unor aspre critici ac
țiunile de violență, 
rea firm! ndu-se . con
cepția doctrinală pero- 
nis'.ă d<- ,.a se realiza 
o revoluție, dar in 
con-Iiții pașnice. Re
construcția țârii și eli
berarea ei sint două 
mari obiective națio
nale. In atingerea lcr 
este nevoie de simțul 
măsurii și al realită
ții" — a subliniat pre
ședintele Consilii lui 
superior al partidului.

Prin liniile de orien
tare stabilite, prin în
treaga sa desfășurare, 
congresul se înscrie, 
după opinia generală a 
observatorilor de aici, 
ca un moment impor
tant in evoluția mișcă
rii justițialiste, in 
dezvoltarea Argenti
nei pe calea progre
sului economic și so
cial, a consolidării 
independenței politice 
și suveranității națio
nale.

ceapă prețuri mai re
duse pentru consulta
ții și îngrijirea medi
cală, ca și încercările 
de a obține sprijin fe
deral pentru rezolva
rea problemelor sani
tare au fost pur 
și simplu sabotate de 
respectivele asociații 
medicale. Au fost date 
ca exemple strădaniile 
unor medici neasociați 
de a crea clinici pen
tru cei cu venituri 
medii in Arkansas, 
Alabama. Texas. Wis
consin. Massachusetts, 
Ohio și in alte state, 
dar cărora li s-a re
fuzat. ca urmare a in
tervențiilor asociații
lor monopoliste, obți
nerea de fonduri și 
autorizația necesară.

Au fost citate și ca
zuri in care firmele 
producătoare de medi
camente plătesc co

misioane diverselor 
asociații medicale pen
tru promovarea și des
facerea produselor lor 
farmaceutice, din care 
cauză multor pacienți 
li se întocmesc rețete 
cu medicamente nene
cesare sau chiar con
traindicate. O revela
ție zguduitoare asupra 
consecințelor și am- 
plorii acestui trafic de 
comisioane au prile
juit statisticile pre
zentate subcomitetu
lui de către senatorul 
Edward Kennedy, pre
ședintele subcomite
tului senatorial pen
tru sănătatea publi
că, care arată că circa 
50 000 de persoane mor 
anual ca urmare a e- 
fectelor medicamen
telor contraindicate. 
„Tragedia, scrie „Wa
shington Post", nu 
constă numai in faptul

că multi cetățeni mor 
sau nu de suferit de 
pc urma tratamentelor 
contraindicate, plătind 
prețuri exorbitante pe 
medicamente, ci și in 
faptul că „tratamente
le" sint recbmandate 
tocmai de cei îm
puterniciți să prevină 
asemenea abuzuri".

în prezent, președin
tele subcomitetului se
natorial pentru anche
te antitrust, Philip 
Hart, și senatorul Ed
ward Kennedy pregă
tesc un document prin 
care se cere ministe
rului justiției inten
tarea unui proces anti
trust împotriva aso
ciațiilor medicale, pen
tru a pune capăt mo
nopolizării asistenței 
medicale, cu tot corte
giul ei de consecințe 
nefaste.

C.ALEXANDROAIE

E. POP

ROMA: Lovitură serioasă

Washington-, //j anchetă

„maladia asistenței medicale11

Președintele Mao Tzedun 
a avut, miercuri, o convorbire 
cu primul ministru al Malayeziei, 
Tun Abdul Razak, care întreprinde 
o vizită oficială in R. P. Chineză.

La Bruxelles a avut loc ver
nisajul expoziției „George Enes- 
cu", manifestare culturală care 
se înscrie in programul acțiu
nilor consacrate, in Belgia, ce
lei de-a XXX-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub 
dominația fascistă. La deschi
derea expoziției, care a avut 
loc sub patronajul reginei Bel
giei, Fabiola, au participat Al
bert Parisis, vicepreședinte al 
Parlamentului belgian. Walter 
Debrock, administrator gene
ral al relațiilor culturale din 
Ministerul Culturii, alte perso
nalități ale vieții politice șl 
culturale.

Inaugurarea expoziției a fost 
urmată de un recital la care 
și-au dat concursul violonistul 
Marcel Dubot, fost elev al lui 
George Enescu, și pianista Ma- 
rie-Louise Merz-Pierre.

Propunerile Angliei e- 
laborate de guvernul laburist pri
vind termenii renegocierii aderării 
țării la Piața comună vor fi anun
țate in cadrul reuniunii Consiliului 
ministerial al C.E.E., ce va avea loc 
la Luxemburg la 4 iunie.

Scrutinuri preliminare au 
avut loc in statele americane Arkan
sas, Kentucky și Oregon, destinate 
desemnării candidaților partidelor la 
alegerile generale ce urmează a avea 
loc in luna noiembrie. în statul Ar
kansas, președintele Comisiei sena
toriale pentru probleme externe, 
William Fulbright (republican), nu 
a reușit în tentativa de a-și reînnoi 
pentru a șasea oară mandatul. El a 
fost învins de guvernatorul statului 
Arkansas, Dale Bumpers.

lor
22 de lideri ai sindicate

din ramura transporturilor fe-
roviare din India, arestați In urma 
recentei greve, au fost puși in liber

in examinarea sub
comitetului senatorial 
pentru acțiunile anti
trust se află acum un 
dosar voluminos : cel 
al asociațiilor medi
cale din S.U.A., ca ur
mare a constatării câ
aceste asociații au in
staurat un veritabil 
monopol asupra asis
tenței medicale, asigu
ri nd u-si onorarii și 
profituri mai mult 
decit exagerate. în 
același timp insa, ca
litatea serviciilor me
dicale a scăzut consi
derabil.
formate 
cei mai 

k —

..Asociațiile 
din medicii 

bogați, —

scrie „Washington 
Post" — au creat, pe 
tăcute, monopoluri, de 
la un oraș Ja altul. 
Această puțin cunos
cută „maladie" a asis
tenței medicale, ana
lizată in prezent de 
senatori, este foarte 
costisitoare pentru pa
cientul de rind și une
ori fatală pentru cei 
săraci". Citeva exem
ple : tratamentul unui 
atac de cord costă 
5 000 dolari, al unei 
pneumonii — 2 200 do
lari, o operație de a- 
migdalită — 600 do
lari, o operație de ini
mă intre 6 000 și 10 000

dolari, o naștere 2 000 
dolari etc. O simplă 
consultație de derma
tologie — fără trata
ment — costă 25 do
lari: de ginecologie — 
25—30 dolari, de psi
hiatrie — 80 dolari. 
Tarifele consultațiilor 
care cer folosirea unei 
aparaturi medicale 
presupun un spor de 
30 dolari.

Chemați în fața sub
comitetului, mulți me
dici — din afara aces
tor „asociații" — au 
relevat că eforturile 
lor de a crea clinici 
speciale in cartiere 
sărace, unde să per-

în căutarea unui 
misterios „Don Anto
nio", amestecat, după 
cit se pare, in nu pu
ține din răpirile de 
persoane din nordul 
Italiei, poliția milaneză 
a descoperit zilele 
trecute... ascunzătoa
rea unei cunoscute 
căpetenii mafiote. Lu
ciano Liggio. Căutat 
de mai bine de cinci 
ani — nu numai de 
autoritățile italiene, 
ci și de Interpol — 
Liggio este implicat 
in principalele acțiuni 
teroriste pe care 
..Noua Mafie" le-a 
organizat in ultimii 
20—25 de ani atit in 
Sicilia, cit și in alte 
regiuni ale neninsu- 
lei. Deși a fost ares
tat si judecat in mai 
multe rinduri. el a 
fost eliberat de fieca-- 
re dată din... ..lipsă 
de probe" sau din 
cauza „dispariției su
bite a martorilor di
rects — mai bine-zia 
a exterminării acesto
ra. Abia in 1971. tri
bunalul din Bari l-a

condamnat, in contu
macie. la inchisoare 
pe viață. Numele său 
fisura in fruntea ce
lor 114 acuzați in pro
cesul „Noii Mafii", 
proces aflat in pre
zent in curs de des
fășurare la Palermo.

întreaga existență a 
lui Luciano Liggio, ca 
și ascensiunea sa in 
ierarhia Mafiei, este 
legată de un lung șir 
de crime. De la ac
țiunile desfășurate cu 
precădere in mediul 
rural, prin anii ’50. 
cind predomina lupta 
pentru stăpinirea pă- 
minturilor, organiza
ția a trecut la ..asal
tul" centrelor urbane 
siciliene si in special 
al capitalei. Palermo. 
Specula cu terenurile 
de construcții, contra
banda de țigări și 
băuturi — sint numai 
citeva din numeroase
le operațiuni in care 
Mafia a excelat pe 
insulă.

Intervenția autori
tăților. stabilirea de 
domicilii obligatorii

pentru numeroși mem
bri ai organizației nu 
au dus. așa cum se 
soera la inceout. la o 
diminuare a activită
ții criminale. Dimpo
trivă. s-a constatat o 
lărgire a sferei de 
acțiune a Mafiei spre 
zonele din centrul țâ
rii și. mai ales, 6pre 
nordul industrial — la 
Milano, la Torino, in 
Liguria, unde înflo
resc traficul de dro
guri și „industria" ră
pirilor.

Capturarea lui Lig
gio este apreciată de 
presa italiană ca un 
succes important in 
lupta oontra Mafiei. 
Autoritățile italiene 
speră câ arestarea va 
ajuta la dezlegarea u- 
nui intree șir de e- 
nigme care continuă 
încă să înconjoare 
majoritatea actelor 
criminale corpise de 
Mafia în ultimii zece 
ani și ai căror autori 
au rămas Încă nepe- 
depslți.

R. BOGDAN

tate, după ce Comitetul național de 
coordonare a feroviarilor (N.C.C.R.S.) 
a cerut reluarea lucrului.

Purtătorul de cuvînt al 
M.A.E. al Republicii Vietna
mului de Sud * denunțat, 
lntr-un comunicat, Administrația de 
la Saigon pentru noile sale acțiuni 
de încălcare a încetării focului. în 
comunicat se precizează că, in pe
rioada 21—25 mai, forțele saigoneze 
au săvirșit peste 2 400 de asemenea 
acțiuni.

Congresul Uniunii Poș
tale Universale <upu>. «re 

iși desfășoară lucrările la Lausanne, 
a adoptat in unanimitate un proiect 
de rezoluție privind admiterea 
R.P.D. Coreene ca membră cu drep
turi depline in U.P.U. La proiectul 
de rezoluție, inițiat de România și 
Algeria, au devenit coautoare un nu
măr de 48 de state. Pină la îndepli
nirea formalităților procedurale, o 
delegație a R.P.D. Coreene este ad
misă imediat să ia parte la lucrările 
actualului congres, in calitate de. ob
servator.

Consiliul dc Securitate 
al O.N.U. a hotărit, miercuri, cu 14 
voturi pentru și o abținere, prelun
girea mandatului forțelor O.N.U. din 
Cipru cu o nouă perioadă de șase 
luni, care va expira la 15 decem
brie 1974.

• PUNE PROASPĂTA 
TREI ZILE. Un grup de cer
cetători de la Facultatea de teh
nologie din Zagreb a reușit să 
obțină un sortiment de piine 
care rămine proaspătă timp de 
72 de ore. Pentru pregătirea ei 
nu sint necesare ingrediente 
deosebite, in afara unei canti
tăți de vitamina C. In schimb, 
făina folosită este dintr-un soi 
special de griu, cunoscut sub 
denumirea „Libelula".

• BENZINĂ „BOTE
ZATĂ"... LEGAL. Universi
tatea din Oklahoma (S.U.A.) 
dispune de patru autoutili
tare care folosesc drept carbu
rant un nou amestec : benzină 
cu apă. Prof. Walter Ewbank a 
preparat o anumită substanță 
chimică care face ca după a- 
mestecarea benzinei cu apă, a-

Lansarea în U.R.S.S. 
a stației cosmice 

„Luna-22"
La 29 mai, în Uniunea Sovie

tică a fost lansată stația cos
mică automată „Lunâ-22" in 
vederea efectuării unor cerce
tări științifice pentru studierea 
Lunii și spațiului circumlunar, 
începute de stația automată 
,,Luna-19“. „Luna-22“ a pornit 
spre Lună de pe orbita unui 
satelit artificial al Pâmintului 
șl s-a plasat pe o traiectorie 
apropiată de cea antecalculată.

Premierul australian,Goush 
Whitlam, și-a aminat turneul său 
euroDean. care ar fi trebuit să aibă 

loc in cursul lunilor iunie și iulie. 
Noul parlament australian va fi con
vocat de Gough Whitlam la începu
tul lunii iulie, în vederea aprobării 
a sase proiecte de lege respinse de 
Senatul din vechiul parlament, rela
tează agenția Reuter.

ceasta din urmă să rămină in 
stare de suspensie. Conținutul 
de apă in benzină este de 13 la 
sută. Potrivit profesorului Ew
bank, orice motor de automobil 
poate folosi noul amestec, cu 
condiția să se aducă anumite 
modificări carburatorului. Pe 
lingă economia de benzină, un 
alt avantaj 11 constituie și emi
sia redusă de gaze poluante, 
în fotografie : cum se prepară 
noul amestec.

(.4 ■
• AROMOGRAFIA.

Orlclt de sensibile ar fi papi- .a 
lele gustative ale omului, ele 
nu au totuși decit o capacitate 
limitată de identificare a di
feritelor arome. Metodele ana
litice ale chimiei modeme reu
șesc, in schimb, acolo unde nici 
cel mai fin degustător nu mai 
face față. Astfel, la Institutul 
federal de cercetări viticole
din Landau (R.F.G.) au fost
descoperite cu ajutorul croma- 
tografiei in gaze aproape 400 de 
arome diferite ale vinului, mul
te insesizabile omului. Aromo- 
grafia, denumirea dată acestei 
aplicații științifice, are un scop 
practic : îmbunătățirea soiurilor 
de viță, proces complicat și în
delungat, obținerea unui nou 
soi durind citeodată 20—25 da 
ani.

In opropierea graniței R.F.G. cu Belgia s-a produs un grav accident feroviar, 
ca urmare a ciocnirii expresului Hamburg—Paris cu un tren de marfă. 

21 de persoane au fost rănite

• RABAT PENTRU NE
FUMĂTORI. Unele societăți 
de asigurare auto din S.U.A. o- 
feră șoferilor nefumători asigu
rări in condiții mult mai avan
tajoase decit celor care fumea
ză, deși nu dispun de cifre sta
tistice care să dovedească frec
vența mai scăzută a accidente
lor la nefumători. „Este un lu
cru pe care nu-1 putem dovedi 
— a declarat un reprezentant 
<11 societății .,Hanover Insuran
ce Co." — dar sintem convinși 
că cineva care dă dovadă de 
atita autodisciplină incit rezistă 
la tentația fumatului se com
portă In diferite situații de o 
manieră mai responsabilă". în 
același sens, o altă societate de 
asigurări oferă acest rabat doar 
conducătorilor auto care s-au 
lăsat de fumat...

• OFENSIVA PÂIAN. 
JENILOR. în sud-estul Aus
traliei păianjenii au devenit o 
adevărată calamitate. Poșta din 
Sydney se plinge de grave per
turbați! telefonice provocate de 
milioane de păianjeni, care 
și-au țesut < plnzele in întreaga 
regiune.’ Pămintul pare acope
rit de un strat de zăpadă. Rouă 
ce se formează pe pinzele în
tinse între cablurile telefonice 
cauzează scurt-circuite și în
treruperea legăturilor telefo
nice.
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